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Sahip ve ılatmuharrir 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Netriy•t ve Y aıı MildilrD 

ETEM iZZET 

ıstanbulun 1 Muvazene Ekmek meselesi, v 
Ve bir tedbir 

rgisinde tadilat. • 
Müderris: N i:zamdtlin ALI 

Dikkat ediyorux. latanbulun ek 
DıP.k meaeleai zaman zaman orta
ya çıkıyor. Fakat, sabit bir sureti 
halle raptedilmeden bırakılıyor. 

Halbuki, 700 bin kifilik büyük 
bir şehrin ekmek meselesi ehem· 
miyetlidir. Bilhassa, bu ıehirde, 
hususi bütçeleri ekmek fiyabndan 
müteeasir olan halk kütleleri faz· 
lacadır. Bu itibarla, latanbulun 
ekmek meseleai ayrı bir itinaya 
tabi tutulmak iktiza eder. 

Bugün, bu mesele, §U safhada 
bulunuyor: lstanbul şehrinin iate 
si için gÜnde 25 vagon buğday li.
zımdrr. Halbuki bu sene mahsul 
çoktur. latanbula bu mikdardan 
fazla buğday geliyor. Meseli. son 
zamanda lstanbula gelen buğday 
&Ünde 70, 80, hatta 110 vagona 
kadar çıkmıttır. Şu halde, niç~ 
ekmek fiyab yükaeliyor? Bu brr 
tenalruztur. Bu tenakuz izale edil 
meli, hesaplar doğru yürütülmeli, 
ekmek fiyatı indirilmelidir. 

Ortaya atılan bu tez, yakından 
tetkike değer. Tetkikle görülür ki, 
bu aene mahsulün fazla olmaam· 
dan dol~yı lstanbula ıelen bui· 
~ay vagonlarının da fazlaca oldu 
ıru mütaleaaı pek doğrudur. Bu
nu, giimrük kayıtlarile teabit et· 
inek kabildir. Ancak ili.ve etmek 
l:ıımdrr ki, bazı ııünlerde latan· 
bula buğday gelitinin kayıtlan 
fazla olmakla beraber, buııünler, 
ekaeriyetle cumartesi ııünleri Ye 
bayramertesi ııünleridir. Eğer U· 

~Unca bir müddet için, üatüa~e 
ıragon hesabı yapılacak oluraa, la 
lanbula gelen buğdayın günde ~O 
"Vagonu mahıuı aurette tecavuz 
etnıediği tesbit olunabilir. 

Şu halde lstanbul ihtiyacına 
fazla olan j 5 vagon buğday ne 
oluyor? Bu fazlalık, ekm~k fiy.ab 
llın ehemmiyetli aurette ınmeııne 
Yardnn etmeli değil miydi? dene
bilir. Lakin unutmamalıdtr ki, la 
tanbulda bulunan ve bu {ÜD ifle
Yen 9 değirmen, yalmz latanhul 
için değil, marmara aahilleri, Ka· 
radeaiz sahilleri iç.in d.ı ı-,; itliyor. 
Öyle ki, lstanbulda öğfü .• len bui 
dayın bir kısmı ve tam hu fa:ıla
Llfa tekabül eden kısmı, lıtanbu
lun haricine aevkolunuyor. Bu se· 
beptendir ki, bu seneki fazla huğ 
day iatihıali ve onun neticesi olan 
lstanbula fazla buğday müvare
datı, lstanhul ekmeği üzerine u· 
>nulan fevkalade tesiri yapmamı§ 
tır. 

Bu meselenin bir cephesidir. 
I>iğer 'bir cephe de şudur: Un fi
Yatlan lstanbul Ticaret borsaaın· 
da takarrür eder. Bu takarrür e· 
di§, serbest arz ve talep kaidesine 
f,Öre olur. Borsa, un fiyatlarmı, 
•lanbul Belediyeıine muntaza· 

inan bildirir. Belediye, bu fiyatla· 
•• 1 - Ekmek imali maaraflanm, 
2 - Fırıncıdan alınan ve deiir· 
>neııci tarafından tediye edilen 
Jii:ıde 4 80 muamele vergiaini 
~de'r ve bu surette bulduğn 
tıı.ikdan ekmek narhı olarak ta· 
l>in eder. lıtanbulun ekmek nar• 
lıı, bu usul le her hafta tayin ve 
lllı, olunur. 
• lıte son ııünlerde meselenin bu 
•lıiııc; cepheıi aynca bir ehemmi· 
Yet almıı bulunuyor. Deniyor ki, 
•caba, latanbul Ticaret boraall• 
1111• verdiği un fiyatlanna, beledi
rece ili.ve edilen frrmc:ı masraf
ı.""· ki 73 kiloluk bir çuvalda 225 
uruıtur, ne dereceye kadar doğ
~ bir hesapla meydana çıkmıf 

1~ tnasraf yekllnudur. Bir luaım 
tnunekkitlere göre bu hesap, dört 
";ne evvel yapılan eıki ve köhne 
hır hesaptır. Binaenaleyh kıymeti 
Yol.tur. Bugünkü masraflar ayni 
~erildir, hatta o maaraflarm esas 
1 kalemleri olan fınn icar bedeli, 
tılabrukat bedeli, amele ücreti, 
t~bJeki.r ücreti dÜftDÜflÜr. Fakat 
diğer muterizlere ııöre de, hili.kia, 
tu:ı ve saire gibi masraf rakamla
rı eksiktir fazlalatbnlmak lazım 
dır, • 

Geçen gün lstanbul Belediye 
tnecliainde hu mevzua dair uzun• 
"• dnam eden bir içtima al.tedil 
aniıti. lçtimaın netic.,sinde, bu be
laplann yeniden ııözden ııeçiril
tneai kararlaıtırıldı. Fakat bu •u· 
.-ette, lıtanbulun ekmek meaeleai, 
lıaıta söylediğimiz gibi, bir defa 
d!"ha ortaya çıkmıt. fakat nihai 
bır •tıreti halle raptedilmeden lı:a 
l>•ıunıı oldu. 

Biz, latanhulun ekmek meae· 
leıini bu tekilde mütalea etıniyo
l'Uz. Kı11ni hesaplarla ve kısmi 
teaviyei muvakkatelerle bu ıekil· 
de nıütalea edilen lstanbulun ek· 
~~k meselesinin hiç bir zaman 
~0kiiııden halledilip ablamayaca 
gı kanaatinde bulunuyornz. Öyle 
k_•nnediyoruz ki, marazın. mibra· 
J ı, bir çoklarımızın ve o meyanda 
-~tanbul belediyesinin kabul etti 
rı gibi bir taknn heaaplarm doğru 
hey". Yanlış yapılmaarnda değil, 
. ~·~· doğrudan doğruya ekmek 
•tının tetkilat iptidailiğindedir. 
f izah edelim. lstanbulda 250 
dlrm Vardır. flu fırmlann yÜz ka· 
arı umumi harpte, sür'atle ve 

hiç bir fenni esaaa riayet etmeden 
(Devamı 6 mcı sahifede , 

l . . ~ . . . .·i 

Ankaraya i'ki buÇuk 
saatte gidebileceğiz 

Şehirlerimiz arasındaki hava pos
talan tetkikah ikmal edildi 

Rapor tetkik ediliyor 
Şehirlerimiz arasmda tayya. 

re ile yolcu ve poıta nakliyab 
hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere hükUmtle bir mukavele 
imza etmiıolan Curtin Wright 
grupu mümeuili M. Robertson 
ab?ren tetkikatını ikmal ederek 
raporunu bükfunete vermittir. 
M. Robertlon hangi iıtikamet
lerde bava hatları tesis edilebi
leceğine dair muhtelif tehirler 
araıında illikt~f uçutları yap
mıt ve ıimdiye kadar 7000 kilo 
metrelik mesafe katetınittir •• 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) M. Robertron 

Bulgar misafirlerimiz 
Darülfünunu gezdiler 
Dişçi ve eczacı mektebindeki Bul

gar talebe ile görüştüler 

Beylerbeyi sarayında kendilerine 
verildi, ıaray gezdirildi 

ziyafet 

Muzaffer B. franaızca bir hita. 
be irat ederek, Bulgar misafir 
leri aelimlamış ve İstanbul Da
dülfünunu teşkilatı, tedrisatı 
hakkında izahat vermittir. Mu 
zaffer Beyin izahatı tiddetle al 
kışlanmıştır. 

Müvazene 
Vergisi 

15 lira aylık alanlardan 
vergi alınmıyacak 

ANKARA, 28 (Telefon) -
Maliye encümeni muYakkat mü 
vazene vergiıi kanun layihasını 
müzakere etmiş 
tir. Encümen li. 
yibada bazı tadi 
lit yapmıfbr.Bu 
tadilata aöre aı 
ıari maiıet had
di 15 lira olarak 
tesbit edildiğin. 
den IS liraya ka. 
dar aybk alanJıı. 
nn bu verııiden 
iıtiana edilmele- Eacüm•• Rtisi 

ri ziraatte çalı. 1SJIET Bl&Y 

tan amele ve rençberlerin de ftr 
ııiden muaf tutulması eıası ta
karriir ettirilmittir. Bundan bat 
ka encümen bu kanunun bir •e
ne müddetle muteber tı.tulmuı 
nı bir madde olarak liyihaya i
lave etmiıtir. 

Adliye vekili 
Dün gitti 

Dün de Üsküdar 
Adliye 

devairini gezdi 
Adliye vdrili Yusuf Kemal 

Bey dün Üsküdar Adliye da
iresini gezmiıtir 
M~aileyh l. 
tanbuldaki tetki 
katını ikmal et
miş olduğu için 
dün aktamki ti. 
renle Ankaraya 
hareket etmiı
tir. Yuıuf Ke
mal Bey cere
yan eden müza. 

keral \" ıoplantılar hakkında 
hiç bir ıey söylememiş, yalnız 
kanun li.yihalarının ıür'atle ha
zırlandığını söylemekle iktifa 
etmittir. 

Celil B. 

it bankası umum mti.
dürü bugün geliyor 

İt Bankasının ls.kenderiye fU 
besinin küşat resmınde hazır bu 
lunmak üzere Mısıra giden ban 
ka müdürü umumisi Celal, Re
cep Zühtü ve Osman zade Hanı 
di Beyler bugün öileden sonra 
Ege vapuru ile tehrimize avdet 
edeceklerdir. 

Gayri mübabiller 
Heyeti geldi 

Bir çok taleplerini 
kabul ettirdiler 

Baş vekil 
Moskovada 
Heyetimiz muazzam 
merasimle karşılandı 

İ•met Pş. nm Ru• 
gazetelerin beyanab 
MOSKOVA, 28. A. A. - Bat· 

.ekil lamet Pata Haz. lerile Tev. 
fik Rüıtü Beyefendiyi ve nla
katlerindeki zevab ıretiren huıu 
oi tren, bu aabah aaat 10,45 t• 

Moalr.ovaya muvaaali.t ebnittir 
Misafirler iataaıyonda halk lr.o
miawleri mecliıi reiaiM. Molotof, 
hariciye lr.omiaeri M. Lltvinof, ba 
rlciye komiaerliii koleji azalan, 
Moalı:on S-,.et reisi ihtiliıl harp 
,,_Jjaj azalan, Moolıon merktt 
kumandanı Ye yükıelr. memurları 

tarafından kartılanmıttır. 

MOSKOVADA BOYOK 
MERASiM'. 

MOSKOV A, 28. A. A.- Tür
kiye BatYekill 1 amet P&fll Ha:ı
retlerlyle Hariciye Vekili Te"6k 
Rüttü Beyin •e refakat ve mai-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kaçak limonlar 
Çoğaldı 

Dün de dört bin sandı
ğa vazıyet edildi 

Limon kırab hakkında 
pazar gilııü karar verilecek 

Diyamandi Elendi mahkemede 

Gümrükler heyeti teftiıiyeai 
tarafından kaçakçılık tahkikab 
esnaamda vaz'ıyet edilen limon 
!ardan mühim bir kıımı dün Ye 
mitte limon iıkelesinde müzaye 
de ile satılmıttır. Bundan bqka 
dün bekçi mahallinde büyük bir 
firmaya ait dört bin ıandığa da 
ha vaz'ıyet edilmiıtir. Bu limon 
!arın da kaçak olduju anlatıl
maktadır. 

Limon kıralının 
muhakemesi 

Limon Kralı Diyamandi Ya. 
nakaki Ef. nin Gümrükteki ihti 
ıaa mahkemesinde dün de mu. 
hakemesine devam edilmiıtir. 
Geçen celaede Limon tirketin
den aalihiyettar bir msnur cel 
bine mahkemece karar verilmit 
tir. 

Dün ıirket namına mahkeme 
ye izahat vermeğe gelen liman 
tirketi muamelat müdürü Ka
zım Cemal bey, limanda. Y•P•· 

(Devamı 6 ıncı .ııifede) 

Bir komisıerimisi l"bit attilrten ve bir t,ebarri memuru ile bir .kızı da 
ö/dilrmeJı: .kutile yartılııdılrtan sonra nilıllyet batan sırları ile 8len 

ve öltlOrfJJebilea adam 

Sirkecivi bir birine ka
tan kaiılı bir kasırga! 
Komiser Şakir Beyi öldürdü, 

taharri Hakkı Beyi 
yaraladı, kendisi de öldürüldü! 
Hiç bir şey belli değil; bu adam kim 

ve .. kimden kaçıyordu? 
Komiteci mi, husız mı, suikastçı mı? Hiç bir 

şey bilinmiyor! Milliyeti de anlaşılamadL. 
Dün aktam saat tam yedide 

Bahçekapıda Hamidiye türbesi ö
nünde bir komiaerin tahadeti, bir 
taharri memurumuzla bir matma 
zelin yaralamnaaı ve fÜpheli bir 
adamın ölümü ile neticelenen çok 
feci bir val.'a olmuıtur. O -.ıtia 
en kalabalık zamanmda cereyan 
eden ve bil& mübaliğa binlerce 
kiıiyi heyecana veren bu hidiae 
o kadar ini olarak cereyan etmiş 
tir ki zabıta için dahi bütün tefer 
rüab teıbit edebilmek adeta İm· 
k~ız bir hal almııtır. Hadise a
deta kanlı bir kasırga halinde et
rafa dehıet saçan bir manzara ar 
zetmit, birkaç tabanca birden it· 
lemit. 18 • 20 kul'!UD biribirini ta 
kip ebnİ§ ve bir sokak muharebe 
sini andıran bu hercümerç bütün 
ainirleri oynatmıfbr. Bilhaaaa es· 
rarenciz bir mahiyet arzetmeai j .. 
bl>arile hadise mahallini dolduran 
binlerce meraklı Ye müteceaaiain 
vak'adan sonra bile orada kalma 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Esrare~I• A<faaun .tıırfWJİle ,ehli 
dlipa zavtıllı Jromiser Sa.tir Bey 

Nisteki Müsabakalar 

Şehrimizde bulunan Bul~a~ 
profesörleri, Darülfünun emını 
ve Maarif müıtetan dün sabah 
saat dokuzda Darülfünunumu· 
zu ziyaret etmitlerdir. Kendile 
rini Darülfünun emini, fakülte 
reiıleri, hocalar ve yüzlerce ta
lebe karıılamıtlır. Darülfünu
nun içi Türk ve Bulgar bayrak· 
lari)e donatılmııtı. Talebe Bul. 
ğar profesörlerini alkıt ve "ya. 
ta" .edaları ile sei.mladılar. Mi 
aa6rler meraıim salonuna alın
dı. Kendilerine Türk profesör
leri takdim edildi. Bundan son 
ra edebiyat fakültesi reisi Ali 

Müteakiben misafirler Darül 
fünun dershanelerini, mesai o
dalannı gezmi§lerdir. Gelen 
profesörlerin ekserisi tarih ve 
coğrafya zümresine mensup ol
duklarmdan bilhasaa tarih ye 
coğrafya Darülmeaailerine çok 
alaka göıtermitlerdir. 

Hükiimeti nıerkeziye nezdin. ------------

[Devamı ikinci sahifede] 

at Falrültesiwa verdi·; mli6amereden bir intiba 
1 

de bazı tqebbüaatta bulunmak 
üzere Gayrimübadiller namına 
Ankara'ya giden heyetten Ham 
di ve Nüzhet Beyler dün tehri
mize avdet etmitlerdir. Heyete 
riyaset eden mütekait Y anyalı 
Eıat Pat• da Ankara'dan ayni 
mıpa da, yolda trenden İnerek 
bir iki gün için hususi itlerini 
tesviye etmek üzere Adapazarı 
na gitmittir. 

Heyet azasından Hamdi B. 
kendisile görüten muharririmi. 
ze tunları söylemiştir: 

"- Ankara'da Maliye Yeki. 
li Bf. ile ve diğer ali.kadarlarla 
temas ederek gayrimübadille-

1 

rin muhtelif temennilerini izah 
ettik. Bu meyanda, Ziraat Ban. 
kaaımn İzmir'de müzayedeye 
:;ıkanlan emlake gayrimübadil-

Devamı 6 ıncı sabif~e 

Halk evınde dün verilen çocuk 
111üsameresinde 

Nis milaaba.talarııul• yliUq.ı Cevat •· 
O. ıünlilk aaraıcr bir denix ae· 

yahatmden -..e ancak iki ııün ıibi 
kıaa bir istirahat müddetinde. 
sonra müsabakalara giren ailvari 
aabitleriıniz, göksümiizü iftiharla 
kabartacak müsabakalar yapmıt
lardır. Bilhaaaa hayvanlann ııe)'a 
hat eanaımda fırtınalardan hayli 
aaraıldıktan sonra, bu dereceleri 
almalan fevkalade sayılabilir. 

Mülhim Saim Beyin bir ı.,.ç 
müsabakada mükafat alııı yüz. 
batı Cevat Beyin Polonya 'kupau 
müaabakasım hataaız yapma11 
diğer iki aüvarirniz )'Üzbası Kılı~ 
Tevfik ve Ziya Beylerin derece 
almamalanna rağmen en kuVYet
li SUr.mut aüvarileri araıında ma
hirane ve şerefli binitleri at sporu 

1 

ile nğrafan ecnebiler araaında 
hayretle kantık takdirler uyandır 
mıftır. . .. . . 

Ni& mOsabai:alarınd• yfbbqı 
Kılıç Tt'vfik B. 

mizin bir iki .en• içinde en tru.· 
vetli Avrupa ekipJ.rinin bYYedl I 
bir rakilıi olacajmı iı-. ifade 
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• 
işsizlere iş, işçi 

• • 
isti yenlere 

buluyoruz! iŞÇi 

Issizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it arayanlarla İfp -yaalar a
rasında tavanuta lıatladıtunız 

sünden beri, serek it arayanlar
dan serekıe itsi arıyaalardan pelı 
çok mektuplar almaktayn. Bu 
n~ktuplar maksadı teshil edecek 
bir tanda taanif edilmektedir. 

" Milliyet " manlelıette ço· 
ğaldığından t.ahıedilen itaizliiia, 
i~aizlerin ilııtiyaç aahalarma daid
"at'ılılamıdan ileri geldifine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makineci, mo
!ôrcü, teıviyeci, lOt'nacı, iyi bir 
dülger, ml'1"anaoz, ilitc 3İraiye 
tamirciai; elektrikçi fil •eya bu 
ihtisas İtcileri ve )!•talan yoktur. 

Onun için biz itaizlerle ifçi u
teyenler ara11nda tanuutta ı... 
lunrnak iıteyoruz. 

Gerek latanbula, suelı mem
leketin h ... kötesine tamil olan bu 
ta•aııutun daha mü.mir .-e fa-,
dalı olmasr.u iateyoruz. Onun i
çin 

Ricamız §udur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diiu taraftan heledi
:re reialeri, fırka idare heyetleri 
ı·eiıleri; ticaret müdürleri n ali
.• adar idare amirleri buluntİuklan 
yerll'rdeki itçİ ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, evanf, verilecek ücret 
ve it tartları tesbit edilerek) hi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse lıUe müracaat et 
nıit ve adrealerini lı<ralrnııt olaıı 
itaialeri kendilerine bildireceiiz. 
Bu •"retle h- ~.;. kalan v< 
meme!eketin aereıinde it bulahi 
lec:eiini bilmedifi İçin bunalan 
ntandaılanmıza hizmet etınİf, 
hem de meml.ı.etin her tarafnu: 
bir çok pzide it<;ilerin claidaralı 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardnn etınif olacafq. 

H uauai mü&1aaat sahipleri de 
bu huauatalri ihtiyaçlarını lııiz< 
bildirirleroe -nuniyetle kayd. 
edeceiiz. 

1 - Kime vıt nuıl işçiye 
ihtiyaı:ım:ı v•r? 

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

Bize bildiriniz. 
Mmnur, katip, mubaaip veya 

diler hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri anaında ela bu ta· 
vanutu yapacağız. lı iıteyenler 
de, i9çi ve memur arayanlar da 
mektuplarını "lstanbul, Milliyet 
pzeteıi it tavaııut bürosu" na
mına söndennelidirler! . 

Bu, memlekete ve vatan
da~a yaoılacak en büyük hiz 
mettir. 

• 
iş ve işçi 

• • 
istiyenler 

işçi lstlyenler 326 - Davulpata Deiirmen 
ıokak No JS Ramazan oğlu Ah· 

24 - Birinci aınrf tesviyeci, met 35 yatındadır, tütün kolcu
ve dökümhane modelcilerine ihti- luğu, odacılık, kapuculuk, Bekçi· 

d B hli t . L-'- olan- 1 li.k, yapabilir, okur yazar, 40 lira yaç var ır. u e ye ı .nau . . • 
. . .. .. mut ıatiyor, tafraya ırader. 

)ar veaaıklerı ve huınuhal varaka .. 
327 - Oavutpafa Deiirmen 

!arı ile hemen Milliyet it bürosü-
sokak No 15 Sait ef. 18 yatında, 

na müracaat eylemeleri. 
tesgahtarlık ve odacılık yapahİ· 

lir 25 lira maa! istiyor. 

328 - Oaküclar Pqaliman de-iş istiyenler 
ğirmen arka sokak No 3-5 Meh

F eriköy Büyük Yeni 122-
met Emin. Dülier ve doiramacı-

sokak No 9 Muatafa oğlu Ahmet 

f\1-'an, 33 yaşındadır. Memuriyet 

anyor. 

1 323 - fatihte Hırkai Şerif 
kadı çıkmazı sokak No 10 Arif 

20 yn~ındadır, el ktrikçi orta tah

sili türlıçe bilen; fabrikalarda ve• 
ya müeııeaelerde q arıyor. Taş~ 
raya gider. 

324 - Tapu dairesi önünde 
muameleci ve arzuhalci Ferik ef. 

bk bilir, 275 kurut yevmiye İt· 

tiyor. Tatraya 

der. 

329 - Beyoğlu htiklal cad

desi No 156 Aile ef. vasıtaıile 

llyas, 22 yatındadır, odacılık, ka

puculuk, 25-30 lira maat iatiyor. 

330 - Beyoflu 

kak No 15 Moiz Raif trikotaj fab 

rikalarcla ~alı,mıt, 25 lira maaı is 

vasıtasile Şekülc Hanım, 16 ya- tiyor. 
1 

ıınd~dır. Memuriyet arıyor, 30 li- • 331 - lzmir tepecikte kihtane 
ra maa.t iıtiyor. 

325 - Beıiktat zevki hayat ki 
raathaneainde Naim ef. 22 yatın· 
ela praonluk, hademelik, bekçi
ıik 40 lira maat istiyor. Tatraya 
gider. 

caddeıinde kah•eci Adem ef. kah· 

vehaneainde latanbullu Mustafa 

hastahanelerde ki.tiptik, memuri

yet, vekil harç vazifeleri yapabi

lir • 
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1 HARöCl HABERLER 
' ..: . ·' .. t ~ .r 

Yemin meselesi 
Görüşülürken .• Baş murahhaslar Ce-fG M .. b d·ıı ·ı d d .. .. l . u a ı ere verı e 

--~ 

Muhalifler, De Vale
ra'ya "istifa 

ı nevre en onuyor ar bonoların kıymeti 
et,, diye bagırd1lar 

BERLIN, 28 (A.A.) - Meb'u 
san mediıini diinkü İ!tİmarun sada
kat yeminin iJiası kanun li.yihuı
nm müzakeresine tahsisini talep e
den hükumet takririnin 66 mahalif 
reye mukabil 74 rey ilereddi üzerine 
M. de Valera, ikinci kıraatinde ka
bulünü istediği mezkur kanun liyi
hası muhteriyatını fevkalade kala~ 
lık bir samiin kütleai önünde izah i
le iktifa eylemiıtir. 

Encümenler nıüzakereye devamda V .. 
CENEVRE, 28. A. A.- M. I cümeninde Jtalya mümessili, evvelce ekalet bonoların kıymetlendiri 

Stimson'un, ha'"<!ketini tacil edeceği muhtelif murahhaa heyetler tarafın d 
söylenmektedir. Mümaileyhin cuma ' dan aerdedilmit olan tekliflerin esas mesi için te birler alacak 
günü Cenevreden hareket edecefi ittihaz edilmesini talepetınittir. 
ve salı günü Amerikaya müte.ecci- Lehistan murahhaaı, bu nolrtai na 
hen vaura binecefi riyayet olunur. 7.aı.•1 taıvip etmit ve tecavüzi hare ... ANKARA, 28 (Telefonla) - Gayrimübadiller heyetin" 

Anlcaradaki temaılan neticesinde Maliye Vekaleti bonolar 
kıymetlendirilmesi İçin yeni bazı tetbirlerin alınmaaını muva 
görmüıtür. 

CENEVRE, 28. A. A.- M. Mac k:.tın ancak kifi miktarda bir bey -; 
Donald il~ M. Stimson ve M. Brü- nelmilel kuvvet ihdası ve ayni za
nins bu sabah kendi aralarında ye- manda sivil tayyareciliğin beynelmi 
niden bir mülil:atyapmqlardır . Al- lellettirilmeai sayeainde mümkün o Ziraat Bankası tarafından satılığa çıkarılacak mallara da 

mutedil bir kıymet takdir edilecek ve mallar muhtelif yerler 
ayni zamanda müzayedeye çıkarılacaktır. Bu hareketin bonolar 
kıymetlendirilmeıi huıusunda mühim faydaları görüleceği ku 
"etle ümit edilmektedir. 

Mümaileyh, demittir iri: 
Sadakat y-ini milli birliie, kanu 

na kartı ihtiyari itlıate mugayir bu
lunmakta ve hükümet için bir mem
nuniyeti zecriye tqkil eylemektedir. 

Kanunun tenfizini İcap ettiren 17 
İnci madde muahedeler ahkimma 
tevfikan mecburi olmadıiı sibi en 
mütelıayyiz kanunu esaai alimleri 
de bu fikri takviye etmektedirler. ln 
silterenin bu baptaki istisari talebi 
ele mec:huri deiildir. 

Muhtar devlet hükUmeti 17 inci 
maddenin ilpamı talep etmekle ih
tihalıetııı uhdesine tevdi ettiii taah
hüclata harfiyen riayet etJnelrtedir. 

lrlanda milletinin müatakil ve hür 
dimhnriyeti tabiye edeceli gün, he 
pimiz ele böyle bir hüldlmetin batma 
seçmeie hazır olacaiu 

Bu loeyanatı müteakip saat 21 ele 
yemine ait müzakere muhalefet far. 
kaaınnı hedefini tqkil •e zaferini 
İntaç eden iısizlik meaelesine ait tak 
ririn münakatası için katedibnittir. 

Muhalefet artiainin bu zaferi tid
detli bir saleraa ile kartılan-t -. 
her taraftan iatifa ..... sesleri ititilme
ie batlarnıttır. 

Bunun üzerine M. de Valera, lfti
kumetin iıtifaaını ioteyenlerin bir a
demi itimat takriri vermekten bq
ka yapacak bir19yleri olmadıfmı 
ııöylemİftir. 

Mümaileyh, izahati aıraamda ken 
diainin naayonal lidel"i M. Arthur 
Griffith'a verilmek üzere M. Uoyd 
Georse tarafından gönclerilmlı olan 
ve muhtar lrlancla de.letinin aalta
nlkta kartı olan yazİyetini göaterftl 
muahede maddelerinin diğer madde
lerinden ayri lıir .,..... İatinat etti
ğini miiheyyin bulunan bir mektu
buna ..lik oldutunu söyfemi~tir. 

Avam Kamuasrnda bir ses 

LONDRA, 28 .A. A.- Avam ka
maraamda azadan biri, dün krala sa 
clakat yemininin ilsaaı hakkında bir 
nutuk oöylemiıtir. 

Bu nutku söyleyen zat, M. Mac 
Govenrn'dir. Mümaileyh, vicdan hii
rüyetinden ve içtimai vezaiften heh· 
settikten aonra mahiyeti itibarile bir 
mükellefiyet tafkil edemiyecelı: olan 
bu rasimenin ilgaıı lüzum.unu mü- • 
dafaa etmİftİr. 

Mubafazakirlardan M. Hurat ta
rafından verilen cevabı müteakip M. 
Mac Govern'in projeai 4 reye brıı 
294 rey ile reddelimiıtir. 

man batvekili, M. Mac Donald ile lacağını ilave eylemittir. 
biTlikte öile yemeğini yemİftİr. Mü- Alman murahhaaı, bir karar sure· 
maileyh, qam yemefinde M. Stim- ti projeai vermittir. Bunda her tür
son'a mitafir olacak ve yarın sabah lü aakeri tayyareciliiin ve her nevi 
CeneYreden ayrılarak Berlin'e side- harp vaırtalarının umumi encüme· 
<:ektir. nin karar su .. etinde İstihdaf edilen 

Dörtler konferansı 

PARIS, 28,. A. A. - Tempa sa-
2eteıi, M. Tardieu'nün rahatsızlığı 
neticesinde Cenevredeki Dörtler kon 
feran11nın hadisatın aevkile bizzaru 
re tehir edileceğini yazıyor. 

Gazete, Amerika, Büyük Britan
ya ve Almanya hükümetleri reisle
ri araaında cJiin YUku bulan mülakat 
ile Dörtler konferanaırun zaruri ol
duju haldunda va11l oldukları kanaa 
tinbu bapta ehemmiyetli i ııaretler 
tqkil etmekte bulunduiunu da ili.
ve ediyor. 

M. Tardieu'nün sıhhati 

P ARiS, 28 . A. A.- M. Tardieu' 
nün sıhhati vehamet kealı ıtm-1ftir. 
Ancak harareti lıafifçedeftlll etmelı:
te ve kulağı duymamaktadır. Mama 
fih ; birkaç haftadanberi mulıarrer 
oldufu •eçhile müzaaf rüaüm vaz'i 
meaelesine ait mukaveleyi imza et
mek üzere diin aaat17 de Cemahiri 
müttehide oefiri M. Valter Edse'nin 
ziyaretini kabul etınittlr • 

Hava encümeninde 

CENEVRE, 28. A. A.- Tahdidi 
tealihat konleran11 hava itleri .,.._ 

3 neve dahil bulunduğu beyan edil 
mektedir. · . 

Nihayet komisyon, önümüzdeki 
celseye aitmüzakeratın esaımı ihzar 
etmek üzeı·emabdut miktarda au,. 

dan mürekkep biı· komit e tetkil ve 
bu komiteyi bu İte memur eylemit
tir. 

Bahri encümende 

CENEVRE, 28 .A. A~ Tahdidi 
Teslihat Konferansı bahri Komisyo
nunda aabrk Fransız bahriye nazın 
M. Dumont gemilerin taarruzi ma
hiyeti ve evsafı hakkındaki Fransız 
noktai nazarını İzah etınittir . M. 
Duınont izahatı "raaında büyük 
harbin batlanğıcında Mzı açık şe
hirlerin Alman Kruvazörleri tarafın 
dan bombardıman edilmit olmasın
dan ima tarikiyle bahıettiğinden Al 
man murahhası bu eibi meseleleri 
ortaya çrkannamasmı F ranıız mu
rahhu heyetinden rica etıniş ve müt 
terek bir itilafa varmak i~.in uzlat· 
ına zihniyeti söstermek lizrmgeldi
ğ-İni iararla söylemittir 

Balııri komiıyon umumi müzakere 
yi bitinnit ve bilhusa taarruzi e.
safı haiz öa;rünenailih kuvvetlerinin 
tetkik sıra11nı tesbit etmiıtir. 

Bulsıar 
Misafirlerimiz 

1 Mançuride 
Beyaz ruslar 

[Baır ı inci sahifede] 

BUigar miufirlerimi& bua
<!an sonra ditçi ve ecucı ııplikte 
bini ziyaret etmiılerdir. 

Orada müdür Seyyit Cemil 
B., hocalar Ye talebe tarafından 
kar§ılanmqlardır. Ditçi ve eca 

Harbin Sovyet koaso
loıu yeni bir 

protestoda bulundu 
MOSKOV A, 28. A. A.- Harllin-

deki Sovyet ceneral konaoloau prk 
cı talebesi arasında 150 ye ya· timendiferlerinde muatahdan Sov
kın Bulgar talebe vardır. Bul. yet tehaaama son günlerde beyaz 
;ıar profesörler Bulgar talebe Rualar tarafmclan taarruz edilmeoini 
ile basbühal etnıi,ler ve denler 
vesaire hakkında izahat almıt • 
la.-dır. 

Laboratuvarları gezmi9ler 
fevkalade memnun olmutlar
dır. Misafirlerimiz: 

Haftada -Talebemizin, yükaek Türle 
Darülfünunu çatısı altında ilim 

Japon makamatı nezdinde protesto 
etmİftİr. 23 Nisanda ,imendifer ü:re 
rindeki Mnoclanstaian ırmaiı kiip
rüaünü berheva etmek için hazırla. 
nan bir auikaat k.,.Eedilmit iki Çin
li tevkif edilmittir. 

48 saat iş tahsil etmeleri bizim için bü-

Bizden tuz mubayaa edenler 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Hindistan, Suriye veıair y 

kın memleketlerde Türkiyeden tuz bübayaaaı etrafında tete 
!erde bulunduğu malfundur. Bu huauıta Tuz İnhisarr müdü 
Feyzi Beyi diyor ki: 

- Hintliler bizden tuz mübayaası için nümuneler aldırmı! 
lar, keza Suriye de bir mikdar tuz bübayaa etmiştir. İtalyanla 
da keyfiyet ve daha bazı evsaf itibarile yüksek bulunan tuzları 
mızı alıyorlar. Geçen aene de bir mikdar mübayaa etmi,lerd" 
Keza Yugoslavyalılar da 40 - 50 bin ton kadar tuz mübayaa et 
mi,lerdir. Yalnız Hintlilerle ve Süriyelilerle tuz mübayauı esa 
ları üzerinde bağlanmış teğiliz. 

Ankara' da lik maçları 
ANKARA 28 (Telefonla) - Bugün saat 15 te Ankara meıı 

tepliler Lik maçına devam edilmiştir. Bugünkü maç Ankara C. 
zi Muallim Mektebi ile Orta Ticaret Mektebi takımı 
yapıldı. 

Gazi mektebi takımı 1 e karşı 4 sayı ile galip geldi. Ya 
İmalatı Harbiye ve Gençler Birliği takımları arasırda turnu 
maçı yapılacak. Bu maç mevsimin en ehemmiyetli maçı addedil• 
mektedir. 

Tapu U. müdürlüğünün tamimi 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Medeni kanunu meriyete geçtiii tarilt

ten evvel bey'i bilvefa terhin ecllmit olup ta mudayene müddeti bitad 
bulmanut olan eayri menküllerin yeni kanunlarımız ahkamına tevfikal' 
ikinci ve üçüncü ve ilk derecelerde ipotek edilebileceği tapu umum müd" 
lüfünden alüadarlara bildirilmittir. 

Defterdarlıklara tamim 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Maliye Vekaletinin defterdarlıklara Pi' 

derdiii bir tamime söre 29 eylüliinden enel hazinenin eşhat zimmetioo!' 
tahakkuk ettirilmi, alacağının tahaili için mallarına konulmuı olan hac:i' 
muamelelerinin nihayet 4 eylül 932 tarihine kadar intaç edilmesi teblii 
olunmuttur. 

Nakliyat vergisinde tadilat 
ANKARA, 28. (Telefonl~) - Maliye encümeni nakliyat vergisi kand' 

nunda yapılacak tadiliıta dair olan layihayı da müzakereye başlamıttd': 
Encümen Şimendüfer, vapu,. ve tramvaylardaki lülu kamaralar a verf' 
nispetinin tezyidine dair olan hükumetin teklifini kabul etmcıniştir. 

Güreş müsabakaları 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Himayeietfalin alaturka güreş mu>aDI" 

katarı busün batladı. Mütabakalar yann bitecektir A.nkl\ra mıntakası giİ' 
rei te,vik mütabakaları da yarın bqlayor. Muhafiz Gücü bu aene Ç.,lı 
kııvvetli bir ekiple bu mütabakalara iştirak edecektir. 

BERLIN, 2 8 .A. A. _ Dahili a.i yük bir bahtiyarlıkbr" diye 
yaıetin inkifaftnda methut olan ka- memnuniyetlerini izhar etmİ.f. 
raraızlıia rağmen piyasada görülen !erdir. Önümüzdeki ıene Da. 
müsait temayüller borsa mahıüdin- rülfünunumuzda tahsil etmek 
de memnuniyetle karıtık hayreti üzere daha yüzden fazla Bulgar 

TOKIO, ?.8.A. A- Tchans
Tchoun'dan Renco ajanaına bildiri!. 
diiine göre Tuns-Huan mıntakımn
daki Çin aakerlerinin kıyamı, müna
kalitr t"tvit etmektedir. 

Buradaki Japon konaoloabaneain
den hiçbir haber alınamadıfı gilıi 
ayni mmta.kadaki Japon teb'alarmm 
akibetinden de endite edilmektedir. 

iş Bankası U. müdürü lzmir'de 
mücip olmuttur. 1 be 1 ek · 

Bazı mahfil, enflasyon lehinde fi- ta e ge ec tır • 
kirler ve itıizliğin ortadan kaldml- Bulgar profesör ve muallim. 
masını istihdaf eden tetebbüsata ma leri öğleyin ditçi ve eczac. mek 
ti yardımda hulunmaia matuf pro• tebinden ayrılmıtlardır. Öğle. 
jeler ileri sürmektedir · den ıonra saat 15 de misafirler 

Mesai nazın, bir hafta zarfrudalri T k f ali" l · • 
mesai saatini 48 olarak tesbit edecelı: ür pro esöt- ve mu un en ı-
bir emirname netrini derpit eylemek le birlikte hususi vapurla Bey
tedir. lerbeyi sarayına gitmiılerdir, 

Bnnclan batka, Tchana-Pai'daki 
Çin aakerlerinin karıtdddı: çıkarma
ia bqladddarı ela haber almmakta
dD". 

Anlapldığına söre, birçok ıiviller 
ile lıezı muhafızlar da bu ukerlere 
iltihak etmitlerdir. 

48 saatlik mesai haftaaı, huauai Beylerbeyi sarayında, Belediye 
bir mezuniyet istihsaline haeet kaJ. tarafından kendilerine bir çay muştur. Misafirlere çayı mütea 
maknzın tezyit edilebilecektir. ziyafeti verilmittir. Ç.ayda tehir 

1 

kip saray gezdirilmit ve akıam 
48 saatlik mesai haftaaı, husuıi led ..... ı_o 

bir mezuniyet istihsaline hacet kal-· meclisi azaları, be ıye .,..Uru, geç vakit ayni hususi vaı>urla 
maksızın tezyit edilebilecektir. vesair bir çok zeyat hazır bulun ıehre avdet edilmittir. 

IZMIR, 28 . (Milliyet) - it Bankası umum müdürü Celal Bey ve rr 
fakatındaki zevat busün lakenderiyeden 'ehrimize dönmüılerdir . 

Belediye reiai Behçet Salih B. belediyenin banka'ya olan borcunun t~ 
ni tekrar rica etmittir. 

Meclis müzakeratı 
ANKARA. 28. A. A. - Büyük Millet Mecliai buırün Reis Vekili Ha~ 

Beyin riyasetinde toplanmıı ve Gazia.yıntap meb'ualuğuna İntihap edihlıİf 
olan Nuri Beyin intihap ınazbawmı taadik etınittir. 

Büyii.k Millet Meclisi Riyaseti Cümhur ve Divanı MuhAaebat 1927-:lf" 
29-30 aeneleri heaabat cetvelleri mazbatuının hesabı umumi cetvellcriıı' 
ithal edilmek üzere maliyeye tevdii tasvip edilmit ve rüznamede müz;okeP' 
edilecek batka mevat bulunmadığından pazartesi sünü toplanmak Ü•.,. 
içtinwa nihayet verilmittir • 

ı 
kının müeyyidelerinin tatbila müzakere edildi. Bu mesele 

it k • as- "' 1 de kabul edilecektir.,, Bunun etrafında hayli müzakereler ce a a 1 S 1 y 1 1 Cm a manası şudur ki, evvela Roman ı·eyan ettikten soma bazı s ınıf 
'------------------~~------' I ya, "coğrafi,, vaziyeti dolayısi silahların ilgası kabul edildi. 

Cenevre tahdidi tealıhat ufak meseleler, kenditerınden le belki de hiç ıilihlarını tah. Ancak Fransa bu ınıf silahları 

İşte tahdidi teslihat müza- 1 "19" komitesi Japonya'yı tek· 
kereleri ekseriya kendi hudut- rar Şangbay'ı tahliyeye davet 
!arını da atarak beynelmilel etmişti. Ve tahliye müddeti. 
münasebat noktasından ehem- nin teabitini de Akaayı Şarkta 
miyetli ve bazan da dünyaya tetkikatta bulunan muhtelit ko 
yeni bir nizam verecek kadar ıniıyona terketmiıti. Japonya 
derin meselelere temas etmek- bu teklifi kabul etmemiıtir. 
tedir. Müzakerat hala topla- Şimdi İngilizlerin bir teklif or. 
namamıttır. Ve her vakit söy- taya attıkları bildiriliyor. Çin 
lediğimiz gibi, meıe!e çok de bu yeni teklifi kabul etmif, 
muazzam olduğundan bir müd Eğer Japonya da kabul ederse 

yon Mançurya'ya girmekte ıt• 
rar ebnİf ve nihayet muvaff.lı 
ta olmuştur. Maamafih Japoll 
aleti olan Mançurya hükume•" 
komisyon azasını resmi hır ;ı 
yet telakki etmiyor. Hükuııır 
le göre, heyet "kendi işleri!• 
me§gul alelade aeyyahlardalltl 
ibaretmiş . Parlak telakki. F,. 
kat işin tehlikeli tarafı da vat: 

ko»feranu müzakeratı maynm büyük prensip meseleleri o r ta- dit etmiyeceği gibi, tahdidi tes Cemiyeti Akvamın emrine ver. 
ikinci haftası sonuna kadar ta- ya atıyor. Birkaç misal zikre- lihatı prensip itibarile kabul et meği evvelce teklif etmiş bu. 
til etmiştir. Ancak uaıumi ko. delim: ti diye, kendi müdafaası ıçın lunduğundan İngiliz hariciye 
misyonun müzakeratı t.til edil. 1 - Evvela konferansta baıka devletlere bir takım nazırı Sir John Simon'un beya 
melde beraber, teknik komis- ilk müıbet karar fU olmuı· mes'uliyetler tahmil etmek isti natına göre, bu nokta bilahara 
yonlar faaliyetl";İne devam ede tur. Tahdidi teslihat Rus ve yecektir. Yani tahdidi teslihat tetkik edilecektir. Binaenaleyh 
<.ekler ve konferans 13 mayısta Türk heyetlerinin teklif ettik. Cemiyeti Akvam kadrosu içine keyfiyet hakkındaki kararın 
tekrar toplandığı zaman silah· !eri gibi ani yapılmıyacak ve alınmak İsteniyor. Halbuki Ce- şümulü şu oluyor ki, bunları 
ların keyfiyet itibarile tahdidi, teılihatta devletlerin müsavatı . miyeti Akvama dahil olmayan devletler istimal etmiyecekler. 
yani bazı ıınıf ıilihların tah. kabul edilmiyecek. Tahdit, Ce ·bir takım devletler vardır. Git dil" ~a!<a l ı.ülliyen ilga mı e
dil ve ilgaaı hakkındaki rapor· miyeti Akvam misakının ıeki tikçe tebarüz etmektedir ki, dilecek, yoksa Cemiyeti Akva
larıru hazırlamış bulunacaklar. zinci maddesi mucibince yapı. Cemiyeti Akvam haricinde kal ma mı verilecek? Bu nokta bil 
dır • lacak. Bu madde teslihatm mılk devletler için müıkül ola- ahara kararla9tırılacaktır. Bu 

Konferansın faaliyetini ta. 
til etmesi zaruri idi. Evvela 
araya yortu giriyordu. Sonra 
konferansın müzakere ve karar 
lannı toplamak lizımdı. Fil. 
hakika meselenin pek genit ol
ması dolayısile müzakerat dağı 
nık gidiyor. Bir mesele mü-,., . ' 

tedrici surette yapılmaamı ve caktır. Devletler araamdaki noktanın müzakeresi de mese
her devletin de coğrafi vaziye- münasebatın her şekli oraya lenin kendinden büyük bir 
ti nazarı itibara alınmasını is- doğru yürüyüp gidiyor. Fikri prensip meselesi ortaya atıyor 
tilzam etmektedir. Bu, mütte. sahada, iktısadi, mali ve ıiyaai ı ki, o da Cemiyeti Akvamın bü 
fikan kabul edilmiştir. Fakat sahadaki münasebat bu teşki- tün hüviyeti meselesidir. Ce· 
Romanya murahhası Titulesco, lat etrafında temerküz ediyor. miyeti Akvam şimdiki teıkila
şu kaydi ihtiraziyi de ilave et. 2 - İkinci bir nokta da ıu- tına göre devletlerin fevkinde 
miştir: "Her devletin coğrafi dur. Tahdidin tedrici olacağı bir t~ekkül değildir. Halbuki 

• • •••• 1 1,'. --- 1 . ..., •• t.: 1 • ' - • ._ ..... :t"'t... • • • 

det beklemek lazımdır. ıyı, etmezse, "19" komitesi 
,,. " ,,. Cemiyeti Akvam heyeti umumi 

Aksayı Şark meselesi karı- yeaini tekrar içtima& davet et. 
şıklığını muhafaza ediyor. Ci- mek mecburiyetinde kalacak 
han tarihinde bu kadar çok cep demektir • 
beli bir mesele görülmemittir, Akıayı Şarktaki muhtelit 
Evveli Japonya ile Amerika- Cemiyeti Akvam komiıyonu
nm münasebatı vardır. Bun- nun bu itin hallinde müeuir 
dan tamamen ayrı Rus - Ja. olamıyacağı anlatılıyor. Çünkü 
pon münasebatı vardır. Cemi- komisyonun Japonya ile arası 
yeti Akvam cephesi vardır. Ja açılmıttır. Japonlar komisyo
ponya'nın Avrupa devletleri ile nu Mançurya'ya sokmak iıte
olan münaaebatı vardır. Ve esa memişler ve envai mütkülat 
sen bu kadar çok cephesi oldu- ihdaa etmişlerdir. Çin murah. 
ğu içindir ki, vaziyet JaponJa- hası Wellington Koo'un girme 

Hükumet bunların aelametiıı' 
temin etmek meı'uliyetini ~ 
üzerine almıyor. Bu da parl 
hükiimet değil mi? 

Fakat meselenin en va~ 
tarafı Sovyet - Japonya aı'! 
naaebatı üzerine olan tesiridi'' 
Filhakika hafta arası bu vah: 
bir safha arzebneğe başla 
Mançurya'da vaziyet Japon!.: 
aleyhine cereyan almağa bar: 
dı. Birçok yerlerde halk '/~ 
hükumet aleyhine kıyam ettı
Harbiye nazırı Ccneral Ma d::;, 
isyan etti. Harbiye nazır 
göre hem imparator, heın 
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Muhabir mektubıı 

Bursalılar senede iki 
kere deli ... olurlarmış! 

Çocuk haftasının 
Son günü 

Bu~Ün alay köşkünde 
monologlar söylenecek 

Stenoğrafi 
imtihanı 

Buıün Yüksek ticaret 

mektebinde yapılacak 

80 Romen 
Tal ebesi geliyor 

Öğleden sonra abideye 

çelenk koyacaklar 

30/4/932 cumartui cünü Yük· Bugün Romanya vapurile saat 

lpekiş Avrupa mamulatından daha 
üstün kumaşlar çıkarmıya başladı .. 

Çocuk haftasının 6 ıncı gü. 
nü çok neteli geçmİ§, bir çok 
mekteplerde müsamereler ter
tip edilmiıtir. Bu meyanda Bo
ğazın Anadolu sahilindeki bü
tün ilk mektepler talebesi tara
fından Kandilli lisesinde par
lak bir müsamere verilmiştir. 
500 tal benin iştirak ettiği mü. 
samerede talebeden bir hanım 

hl: ~~~:t .:~ı!!~~::t .::~!~ı~~;:.e 14 de '9hrimize 80 kitilik talebe 
istenografi nazari imtihanı yapı· ~pu gelecektir. Geçenlerde 
lacaktır. Bu imtahana Ticaret li- Bukreşte Türkiye hakkında konfe 
s~ai üçün~ü sınıf talebelerile ha- ranalar tertip ettiğini yazdığımız 
r~çten miıracaat etrniş olanlar İf- Türkiye muhipleri cemiyeti reiıi 
tırak edeceklerdir M M · h ı · 

Bursada ipekçiliğin vaziyeti ve lpekişin 
vadettiği muvaffakıyet .. 

lmt"h b" . t . . 1 J . ıc e Lıvedo.ru ve fahri aza-
ı an, ırı em, yanı e yazı.. d p D 

sından iatenografiye, diğeri versİ· _an. r. usulesku, Bükreş aefi-
oıı. ~ani İatenografiden elyazııına rımız Hamdullah Suphi Beyin 
~ahv'l etmek Üzere iki kısımdan Muammer Raşit Beye tavsiye mek 

çocuk bayramının manasını i. ıbaret o_lacaktır ... fmti~anda yazda tubunu h8.ınilen ~ehrimize gelmi~ .. 

- Bursalılar, senede iki kere deli 
olur, derler. Birinci delilik ipek 
böcekleri, büyük aladıya çıktıkta 
rı zaman başlar, ikinci delilik te 
bağ bozumunda ... Malüm ya, bö
ceklerin yetitmeıi için yedi devre 
ister ..• Birinciden dördüncüye ka
dar olan devreye, küçük aladı, 
dördüncüden yedinciye kadar o· 
lan devreye büyük aladı derler. 
Büyük aladı devresinde böcekler, 
dehıetli oburlaşırlar. Araba d?lu 
h.rı dut yaprağı kahve altı yerıne 
bile geçmez. 

Bu esnada böceklere, fasılasız 
Yaprak yetiştirmek koza sahiple
r nin iki ayağını bir papuca ko
Yar, şaşkınlıktan adeta deli '.'der. 
F ağ bozumu deliliğine gehnce: 
nıalfun ya bağlar ,tam gününde 
bozulmak ister. Bir kere, sonbaha 
ı·tn sürekli yağmur~arı başlarsa 
i~ berbat olur.. Bursa'lıyı bugün
lerde de bir telaş alır. 

Bana bunları, yarım asırlık gü
:ı:ıde bankacımız, Bursa'nın kıy
ınetli hemşehrisi Saffet Bey Çekir 
&e yolundaki köşkünde, tatlı tatlı 
anlatıyor. 

Safvet Bey, her ta.-afta hürmet 
ve sevgi kazanmış bir simadır· 

Buraa'nın meşhur ipekciliğinin, 
ne istihaleler geçirdiğini kendisin
den dinliyelim: 

- V aktile Buraa, düQYa koza 
İstihsal merkezlerinden biri sayı
lırdı. ( 3) milyon kilo yat koza çı· 
karıldığı aeneler,pek çoktu.A~aya 
Harbi umumi girdikten sonra ıpek 
çilik de birden bire söndü. O gÜ· 
z., l dutluklar, parçalanıp odun ye 
rıne yakıldı. Fabrikalar harap ol
du. . . 

Şimdi bu ölıneğe yüz tutan ışı 
yeniden diriltmeğe çalışıyoruz .. 

Vaktile Burıa'nın Koza hanı, 
mahsul mevsiminde görülecek bir 
alemdi. Yalnız Buraa içinde (50) 
tane fabrika faaliyet halinde idi. 
A vrupa'ya her sene külliyetli İpek 
kozası ihrac edilirdi. 

ipek ku~du, verim hususunda 
cok nazlı bir böcektir. Rutubetten 
ınüteeaair olur, sıcaktan müteessir 
olur, soğuktan müteeaair olur .. Ya, 
hele düşmanları .. Sa:rınakla bit
tnez. Karınca, başta olmak üzere, 
büyük küçük ne kadar hatere vaı· 
sa hepsi, ipek kurdunun hasmı ca 
nıdır. 

Bundan maada, filaıeri, kara· 
tahan, kireç ve daha bir sürü has 
ta.Irklar vardır ki, :za-vallıya, taın 
ko:t:a yapacağı 7.aman musallat 
olurlar... . 

Haıılı güç ittir, nazik i,tir koza 
cılık .•. 

Safvet Bey bir arahk sordu: 
• "k - Bizim !pekiş fabrı asını 

gördünüz mü? 
Safet Beyefendinin "lpekit,, 

fa.brikaıına "bizim demekte hak l ,, . 
~1 var çünkü fabrikanın ilk teıı· 
aınde bizzat çalıştığı gibi bir kısım 
tnakinelerini Almanya'dan getir
ten de kendisidir. Doğrusu, Bur
aaya gelmişken bu şirin ipek me~ 
leketinde biricik aari ipek fabrı· 
kA.ınızı görmeden dönmek isteme
dim. 

Bursa - Çekirge yolunun Mu 
da.~ya yolu ile birlettiği noktaya 
c~hnce lpekiş fabrikası, uzaktan 
&Orünüyor. Bir kaç yüz adım yü
rüdükten sonra, fabrikanın temiz 
cepheıi ile kar,ılattım. 

"İpekit,, İn bütün hirikalı hu
ı.usiyetlerini biraz aonra gözlerim 
le göreceiimi düşünürken içimde 
tuhaf bir heyecan hiuediyorum. 
1,inin hakikaten ehli olan fabrika 
rnüdürü Retat Bey, bana fabrika
nın her tarafını l'e:zdiriyor. Muh
teşem yazıhaneli büroları, yüzler .. 
ce otomatik tezgihın işlediği da 
İreleri nialzeme ve ham maddele 
rin bu'ıunduju anbarları, erkek 
ve kadın itçilere mahsus İ§ ve iı~ 
lirahat aalonlarıru birer birer do .. 
lafıyonız ve nihay~t, bütün bu fa
aliyetin meyva verdiği yer.:, ku
maşların top top istif edildiği •a· 
!ona ceçiyoruz. 

Önüme ıerilen yüzlerce çe§İt 
ipekli ku.naşrar içinde öyleleri 
va.r ki, elle dokunmağa kıyamıyo 

"'m· Bunların en yüluek Avrupa 
İpeklileri ile mukayesesi, mutlaka 
lpekit mamulatı lehine netice ve· 
receğine artık şüphem kalmadı. 

Reşat Bey, ayni cinsten, ayni 
boyada iki ipekliyi göste~irken 
•ordu: 

- Pilin bakalım, bunların ilan 
iİsi bizim, hangisi Avrupa'nın? 
u~un müddet tereddüt içinde kal 
dıktan sonra nihayet bir tanesini 
&eçtiın: 

1
. - Bu, daha düzgün daha par· 
ak. .. 

Reşat Bey, gülfunıedi: 
- Elinizden. bırak:tığ1?11z yüz 

lerce sene evvel teezaüs e tmis bir 
Fransız fabrikasının çrka;dığı 
ına.ldır .. Daha düzgün o!du ~unu 

söylediğiniz i&e bizim .cfpekiş'in 
nuvote kumaşlaı·ından biridir.,, 

Eıaaen buna benzer bir muka 
yese geçe~de Beyoğlu'nun yük.ek 
bir mağazasında da yapılmı~. 

Rast gele bir kumaş seçılerek 
mağaza .sahibine göaterilmiş: 

- !pekiş fabrikasında bunun 
daha mükemmelini çıkarrraak ne 
der.siniz? 

Mağaza sahibi omuzlarını kal 
dırmış: 

- imkanı yok! 
Bu imki.nın mevcut olduğu, 

bir hafta sonra ayni cins kumaf• 
tan iki top kendisine gösterilen 
mağaza sahibinin (lpekiş) kuma 
şını Avrupa kumaşı zannetmesile 
bir kPre daha sabit olmuş. 

fpekiş'in kumaşları arasında, 
hele bir peau d'ange var ki haki
ki bir melek derisi!. .. 

Bu kumaştan bir elbiıe kestir
mek u.adetine nail olan hanıme
fendi kendini bu toprakta yaşa· 
yan insanlardan başka bir mahlü~ 
sanmakta pek i.l.i hak kazana bı 
lir. 

Sonra bir çok isimler daha sa· 
yıyorlar: Krep o püs, Krep diyago 
nal, Krep ekla, Fay dö şarmöz ve 
daha neler neler ... 

Retat Bey çok haklı bir iftihar 
hissettiği bu neticeye varabilmek 
için çktigi müş,küloitı anlitırken 
diyor ki: 

- Fabrikamızın bir e•İ, Türkiye 
de olmadığı gibi Balkanlar'da da 
henüz yoktur. Yüksek kalite ve 
5pesiyalite kumaşların hiç olmaz 
sa aynını burada yapıyoruz. Av
rupa mamülatı ile lpekiş kumaJla 
rı arasında belki küçük bir fark 
\"ardır. Fakat bu fark, yüzde beş 
yüz (!pekiş) İn lehinedir. Modayı 
gayet yakından takip ediyoruz. O 
kadar ki, bundan sonraki mevsim 
için çıkacak kuma,ların nümune
lerini şimdiden celbetmit bulunu
yoruz. Moda mecmuaları, bizim 
mutlaka, iki ay arkamızdadırlar. 
Piyasaya arzettiğimiz kumatlar
dan moda mecmuaları, ancak iki 
ay sonra bahaedebilir)er. 

Halkımız, bu sene yaz modafa 
nnı ilk defa 1 mayısta açılacak 
yerli malJar sergisinde görecekler 
dir. 

Beyoflu'nda !pekit mağazala· 
rını açmak için hazırlanıyoruz. 

Retat Bey, aon aöz olarak tek· 
nik ve ihtiaaşa verilen kıymet 
mahsulü olan bu neticenin, hiç bir 
zaman diğer yerli fabrikalara 
kartı rekabet silahı gibi kullanıl
ınayacağrnı, bili.ki& bunlara uğra 
yacakları müşkülatı kolaylıkla 
defodebilecek çareleri gösterme
ğe, !pekiş boya fabrikasını iıtifa
delerine arzetmeğe hazır oldukla 
rını söyledikten sonra dedi ki:: 

- Artık biz biqey aöylemiye
ceğiz. Bundan sonra lpekif mağa 
zalarının camekinları dile gele .. 
cek ve ortaya konulan işin naırl 
bir iş olduğunu halkımıza kendi
leri söylyeceklerdir. 

Muhterem lstanbul'lulara ha
ber verin.. Daha bir kaç gün sa· 
hırlı olsunlar ... !pekit fabrikasının 
nazik ve çok değerli müdürü R_e
şat Beye teşekkür ederek lpekış· 
ten çıkarken bir kere daha ka~i 
oldum ki bizde her ~ey ya~ılabı· 
lir Yeter ki yapacak ellere, ıtleye 
ceİc. kafalara fırsat ve imkin ve .. 

rilain: : 
Olmaz olmaz deme, "olmaz,, 

olmaz! 
M. Salahaddin -----·-

Bu adamlar da kim? 

zah etmiş ve terbiye mevzuları cak ı:ıaı_çalar mumeyızler tarafın lerdir. Bu mektupta R t 1 
etrafında monologlar söylen- dan ın!ıhap edilecektir. Her iki . . . omen " e · 

1 
l cihetten on hatadan fazla yapma beye te~hılat ıbrazı iltirnaı edil-

miş, dans ar ve muhte if eğlen yanlarmu vaffak olmuş addedile- mektedır • 
celer yapılmıştır. Bundan maa- k k d ı re en i erine nazari imtihan eh Romanyalı talebe bugün Türk 
da F eyziati ve F eyziye liselerin liyetnamesi verilecektır" . Bu ebli- talebesi tarafından karsrlanacak-
d .. de birer çocuk müsameresi ~et'.'ame ilerde yapılacak sürat · ·ı . . Ç k l"l . . . ımt h 1 • • b b tır. Misafirler ög"leden sonra ••at 
ven mıştır. ocu ve ı ennın 1§ ı an arına ıttırak hakkını a · -

Şed~ekt" 1 t f" ·· • · 17 de Cümburiyet a·bı"deaı"ne bı·~ 
tirak ettiği bu müsamereler . ~~ •r. • enogra ı aur at ım- • 

1 k 1 F 
. tıhanları dört derece üzerinde ya- çelenk koyacaklardır. Romen ta-

- • • e e ~e rımız e ır hafta kalacak pek par a o muttur. eyzıye pı __ ıa~·!<tı~.· hafı"f su··~•at (dakı"kada 1 b h · · d b" 
mektebi, bu münasebetle civar yu. z yırmi hece), orta .~-'at (da- ı d H lk · d ur ar ır. a evın e şereflerine bir 
mekteplerin yavrularile dolmuş kıkada 160 hece) ticari sür'at d 

d k 
, e müsamere verilecektir. 

tu. Bilhassa Yuva kısmından 5 .'!',ikada 200 hece) ve yüksek 
yaşırı<laki küçük Hhanın piya- sur at (dakikada 250 hece). 

ıd k ık l Yüksek lktıaat ve Ticaret Mek· Ad M · T 
noda ça ığı parça ço a ıt an- tehi himayesinde mayı1 iptidaaın· ana - crsın - arsus 

arasınr'·~ telefon mış ve diğer talebe tarafından da da yaz istenografi kursu açıla
monoloğlar, şiirler söylenmiş. caktır. 3 ay devam edecek olan 
tir b~ kurs, bilhassa lise mezunlarile D • k k k ,\ AN , 27 - Bir Alman fab 

d 
yu se me tepler müdavimlerine 'k 

Bundan maada Yuva ana- mah ı k rı asının Türkiye mümessili ile 
suı o aca tır. Yaz kur.&unun 

!arı, kazaska, step, mektep ıine 3 ay aonra yapılacak imtihanları mühendisi şehrimize gelmişlerdir. 
masında gösterilen eğlenceli •ırasında §İmdiki kura l!:zunl..-ı Bunlar Belediye reisini ziyaretle 
film, ve bütün program esna- d!' sür'atten imtihan edilecL'tlcr- Adana · Tarsus, Mersin arasında 
sında neşeli havalar çalan caz. dır. otomatik telefon tesisatı yapmayı 
bant, yavrulara çok sevinçli da teklif ettiler ve ıartlarını bildirdi-
kikalar yaşatmıştır. Tedrisat müddeti ler ve buradan Mersin Belediye 

H 
Ik · d d k reiaile de görüşmek Üzere Tarsuıı. 

Dün a evın e e çocu uzatılacak mı? la, Mersine gittiler. Şartlan oraca 
haf.~~sı. m~naael>ı:tile _''Ç?<'uk • da kabul edilirse bu it; hissedar 
vah pıyesı temsıl edılmış ve ANKARA 28 _ Bu ders se ) olarak muhasebei hususiye Tica-
"nasıl zengin oldum?" mevzulu nesi zarfınd 'h t I ki d I r~! Odalarının da ittirakile bir 

b
. I .. l . f o·· a as a ı ar o ayı Turk Anonim ~irketi halinde ida-
ır mono og soy enmış ır. un ıile mekt 1 d f 1 h ·ı re edilecektir . 

Gülhane çocuk bahçesinde de , _ ep er e az a ta 11 ya 
- · ed"l · · B pılmadıgı mu·•ıAh ·ı d eglenceler tertıp ı mıştır. u . a azası e ers se. • 

gün alay köşkünde çocuk hafta nesı mü?d~tinin bir mikdar uza Adıl B. Ankaraya gitti 
sının son gunu münasebetile tılması ıhtımali mevcuttur. tik .. .. . 
monoloğlar söylenecek ve Ka- mekteplerde beşinci sınıflar . Gu.~ruk ve lnh~sarlar veka-
ragöz zeybek oyunları oynana ders program! "k 1 d letı musteşarı Adıl Bey dün , . arını ı ma e e- .. .. . . . . 
caktır. medıkleri takdirde bu mektep- Tutun ınhısan ıdaresınde meş-
Sıhhiye vekaletinin ler on haziran yerine temmuz gul olmuş ve akşam trenile An 

bidayetinde tatil olacaklardır. karaya avdet etmiştir. Müste. 
tekzibi ~n?müzdeki ders senesi zarfın şar Bey Haydarpata istasyonun 

ANKARA, 28. A. A.- Sıhhat ve rı\~orta.ı me~teplerdle niha da Tütün inhisar umum müdür 

1 
. . M '-'I . d t b ı en e ucret a ınmuı kil" H'" .. M'" ki B çtımaı uavenet ve .... etın en e - takarr·· tm" t" L li 1. ve ı usnu, uı rat ve a-

liğ olunmuttur· 1 ur e 1§ ır. ey ıse ve . h" 1 ""d 1 . 
26 

· t ·h·ı· h L. t · d 1 orta mekteplerdeki leyl·ı m~-- rut ın ısar arı mu ür erı Asım 
nısan arı ı aocr gaze eıın e .. ~ 

hiç bir ilmi kıymeti olmay~n biı- ta- na talebe!er aı:asmda ailelerin ve Liitfi Beylerle şehrimiz güm 
!"~ yanlış muka_~e•.e ve "!"talealara mali vazıyetlerı müsait olanla- rük ve maliye devairi erkanı ta. 
ıstınat ederek Turkiyedekı çocuk ve 'ra da ücrete tabi tutul ki rafından tefyi edihniştir. 
fiyatı bakında tamamiyle hayali ra- dır aca ar-
kamları ihtiva eden bir makale nq- • 
redilmittir. Bu makale eaaılc bir tet~ 
kika veveıikalara müstenit değildir 
ve bu itlerde hiç bir ihtıaaıı ve işti
gali olmayan bir zat tarafından ya
zıldığı tarzı tahririnden anlaşıhnak .. 
tadır. Gerek bu makale ve tterek ıon 
günlerde ayni mevzua dair Himayei 
etfal cemiyeti namına neşredilen ri
aale mündericah tamamiyle yanlış 
ve eıaıtan ari bulunduğundan telttip 
olunur. 

Truva harabelerinde 

hafriyat 

Truva hal'abelerinde asarı ati
ka teharrisi için hafriyat yapacak 
olan mütehassis M. Kari Ble&en 
ve M. William Semple dün Atina- ı 
dan şehrimize gelmişlerdir. M. 
Kari Blegen ve M. W illiam Sem
ple geçenlerde Çanakkale'ye ora
dan da Tru-va harabesine giderek 
bazı tetkikatta bulunmuşlardı, 
yakında tekrar gideı·ek hafriyata 
batlıyacaklardır. 

tapu memurin 

müdürlüğü 

Tapu ve kadastro müfettit
lerinden kavaklı Ahmet Beyin 
Tapu _ve ~adutro. müdiriyeti 
umumıyesı memurın müdiriye. 
tine tayin edi!miş~ir. Bir iki .gü 
ne kadar yenı vazıfesine başla. 
mak üzere Ankaraya gidecek
tir. 

Osmanh bankası Paria 

şubesi müdürü 
Osmanlı Bankası Pariı şube · 

mü.dürü M. Bellet dün Aehrim · 
11 

1 
. . ıze 

ge mtŞtır . 

--·---
Spor 

Boykottan af 

Dit talebe cemiyeti 

kongresi 

Darülfünun dit tababeti fU· 
besi talebe cemiyeti senel>k ikin 
ci kongresi, dün saat 17,5 ta 
Halkevinde akdedilmittir. He
yet idare reisi Mahir Bey bir se 
nelik mesai raporunu izah et. 
miş ve bazı münakaşalardan 
sonra heyeti idare evrakı devret 
miştir. ---·---
Müıakkafat tahriri 

faaliyeti 

Eminönü kazasında tahriri 
müsakkafat komisyonlarından 
dördü icrayi faaliyet etmekte
dir. Bunlardan Küçükpazarda 
çalışan ve ikmali vazife eden 38 
numaralı komisyon Rumeli ka
vağında tahrire başlamıştır. 32 

yetinden: Mukaddema mu kk 5 k "d · 
b k t 

. le t . va at arıyer azasına gı ecektır 
oy o cezaııy eczıye edilen B "I k d • 

1

. lstanbul Mıntalıası Merkez He- numaralı komisyon da yakında 

Vefa . Kumkapı idman y d I eyog u azasın a 8 tahriri mü 
ANKARA, 28 - Benzine is , dan müstafi Huaamettin B.,;;n ~n: sakkafat komisyonu faaliyette 

ispirtolu benzin 

meselesi 

· k t 1 h k'- d k kiyei müddeti cezaiyeainin af edı~I- bulunmaktadır. Beyoölunda ça 
pırto arı§ ırı ması a Kın a i ı " diği tebliğ o unur • lıtan bu komisyonlardan bir 
kanun layihası bugünlerde ~e- kısmı mahallelerden bir kısmı-
yeti Vekileye verilecektir. Bu Küçük Haberler nı ikmal ederek cetvellerini Bey 
mesele etrafında yapılan tetki- oğlu defterdarlığına vermiştir. 
kata göre memleketimizde se- "" Belediye sokakları kolaylık 6 komisyon da Beıikta,ta çalı§ 
nede 28 . 30 milyon kilo benzin la bulmak için bir şehir rehberi maktadır. 
sarfedilmektedir. Benzine aza. bastırmağa karar vermişti. Reh 

ber bu sene basılacak ve içinde 
lstanbulun umumi bir de hari
tası bulunacaktır. 

mi yüzde otuz İspirto karıştın. 

lacağına göre senevi ispirto is

tihlikitı dokuz milyon kiloyu 
bulacaktır. Şimdiki halde müski 

Gençler 

ıon 

mahfelinin 

temsili 

Son günlerinde İstanbul vili.ye
linden matbuat münteaiplerine ve• 
rilmekte olan hüvviyet vesika.ıını 
himil bulunan bazı keaanın bir 
kısım müessiıat ve zevata müra
caat ederek jane derçetmf"k teteb· 
butünde bulundukları hab<'r alın· 
mışı ve vili.yetçe kanuni takibata 
tevessül edilmittir. Ancak bunla· 
rın kim olduğu ve bu hüviyet ve• 
aikalarını nasıl ele geçirebildikle
ri henüz anlaşılamamıştır. Herhal 
de bunların Türk matbuatı ile ha
kiki bir alaka ve men6lıbiyet mu- rat inhisar idaresinin İstihsal et 
hafaza etmeyen ve nasıl•a ele ge- f"" · · t "kd b k•f 
çirebildikleri vesikalarla b . 1 ııg ıspır o mı arı una a ı 
bir takım münasebetaizlikler:Yt:. , değildir. Bu sebeple ayrıca ted 
vessül ettikleri muhakkaktır. birler alınması zaruri görülmüş 

"" Dahiliye v~ka'.eti vilayet. 
ler coğrafyası ısmınde bir ki
tap basacaktır. 

"" Kadıköy Fukarapervr ce
miyeti cemiyet menfaatine 5 
mayıs perşembe akşamı Sürey. 
yapaşa tiyatrosunda bir müsa. 
mere verecektir. Müsamerede 
operet heyeti "KarımNamuslu" 
piyesini oynayacak, ayrıca da 
bir konser verilecektir. 

Cümhuriyet gençler mahfili 
tarafından kıt mevsimi bidaye. 
tinden beri muntazaman verilen 
temsillerin sonuncusu bugün 
C. H. F. Beyoğlu kaza merke. 
zi binasında verilecektir. Bugün 
Karmakarışık isimli bir musiki 
li komedi temsil edilecektir. 

Nitekim evvelce de bazı dolan- , tür. Bu cümleden olmak üzere 
dırıcılar bazı gazetelerin i~imleri- Adapazarı ve Ereğli civarında 
ni vererek muhtelif şekiller altı~- ispirto istihsal imalathanes· 
da dolandırıcılık yapmışlar ve n 1 .. f . • 

1 
:a 

hayet tevkif edilerek mahkum pılması_muhtemeldır. Bu ımalat 
olmuşlardır. Gazetelerle ve gaze 1 hanelerın Adapazarı ve Ereğli
tl!cilikle hiç alaka ve rabıtaları 1 de olması A~apazarının mebzul 
olmadan bu tarzda ~e~İnmeyi a- olan patatesınden ve Ereğlinin 
det c_dinenlere ~aqı hall;.ımızın iyi bir surette yetiştirdiği mısı
·:e mu .,.esat.ın "." daha mu~ayak- rından istifade · çir.dir. Erei>li 
kız olma•• hıç .,uphe yok l!ı hem h ı· · d · ~ , ·f· · · t k"l cd ava ısır. e pancar zerıyatına 
za;ı:ta:ıın va-zı caını eş ı er, . •1 . . .. .. ,. 
hem de nezih matbu.,tnnızı nafile ehemmıyet verı mesı duşunulu-
bir zandan kurtarmış olur. , yor 

"" Nazmi B. isminde bir zat 
paraşüt tecrübesi yapmak üze
re vilayetten müsaade istemiş. 
tir. 

"" Maruf İngiliz alimlerinden 
M. Ernest Wood bugünlerde 
sehrimize gelceektir. 

Türk - Yunan mah

kemesi reisi 

Muhtelit Türk • Yunan mahke
mesi bitaraf reisi M. Böyik bazı 
hususi i~lerini takip için memleke
ti olan. Danimarkaya gitmi,tir. 
Mumaıleyh mayıs nihayetinde lı
lanbula avdet edecektir. 

Garbi T rakyada 
Tevziat __ .. __ 
Şimdiye kadar 90,000 
Ingiliz lirası dağıtıldı 

Garbi Trakyada etabli Türkle 
rin, Yunaniıtanda bulunup ta ia
desi k~bil olamadığından dolayı 
Yunanıslan tarafından J\.luhtelit 
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Poliste 

Maslakta 
Bulunan ceset 

Maktulün dün de 
hüviyeti 

meydana çıkarılamadı 
Mübadele komisyonu emrine ve· M 1 k 
rilen 150 bin lngiliz lira., ile taz- ~s a civarında bulunaıı 

. ed"I k 1 cesedın hüviyeti h .. t b" mın ı ece o an emlakine mu- d"l . . enuz es ıt c 
kabil Gümülcine tali komisyonu 1 ememıttır. Cesedin vücudun 
t~rafından alakadarla yapılan tc-v ı de yirmisi gayet derin olmalı 
zıata d"vam "'!ilmektedir. Şimdi- ı üzere 32 küçuk yarası görülm" 
ye kacl":r Garbı Trakya Türkleri- tür. Pek hunhara b" · U\ 
ne 90 hın lngiliz lirası tevzi edil- . ku b • ne ır emaye. 
?'i~tir. Mütebaki tevziat yakındıı. tın r anı oldu~u muhakkal< 
ıkmal edilecektir. bulunan maktulun hüviyetin. 

----• tesbit için çalışılmaktadır. Ce. 

Esnaf 
aet tefessüh ettiği için teşhis c 
lunamamış, defnedilmiştir. Maa 

C 
mafih ces~in fotoğrafileri ıı.lı~ 

emiyetleri mış ve alakadar yerlere tevzi e. 
dilmiştir. Maktulün giyiniş taı 
zı Karadeniz ahalisinin giyinif - -

Hazirana kadar tescil 

edilmeyenlerden 

ceza alınacak 

tarzına benzediği için lstaııbul. 
da bulunan bütün Karadeniz u 
h_ili ahalisine bu resimler göstt 
rılerek tesbiti hüviyet olunacaı 
ve cinayetteki esrar perdesi ar 

. ~snaf cemiyetleri reis ve ka. cak bundan soma kaldırılabile-
1 ıbı u~u~_il~ri, ?'ayısın ilk cu- cekti_r. Şimdiki halde bu pel. 
~artesı gunu Tıcaret Müdürlü, vahşıyane cinayet tamamen et 

~uk~de esnaf .ır.~rakiplerinin İşli,. rarengiz mahiyette bulunmak 
• a ıle aylık ıçtımalarını aklede t d 

ki d
. a ır. 

ce er ır. 

Bu içtimada görüşülecek me J Cesedin üzerinde 2.9 kuru• 
seleler meyanında, ctmiyetlerin ı ufak paı-a bulunmuştur. Ayağır. 
932 bütçeleri mevcuttur. Her da çorap yoktur. Kunduraları 
cemiyet, yeni bütçe.ini hazırla da ayr~. ~~·~. ye.·lerde bulunmu• 
n_ııştır. Bunlar tetkik ve üzerle I tur. Go~ur.uşe nazaran _ci~ayel 
rınde bazı tasarrufat icra edile başka bır yerde ıka edıldıkteıı 
cektir. sonra Maslağ' getirilmiştir 

E~nafın, mensup oldukları 
cemiyetler laı alır.dan 'I icarel 
Odası nam \'e hesabına tesçili. 
ne devam edilır.ektedir. 1 Hazi
rana kadar tesçil muamelesini 
yaptırmiyacak esnaftan Ticaret 
Odası tarafından 10 liradan 50 
liraya kadar cezayi nakti tahsi. 
line başlanacaktır. Yapılacak 
içtimada, bu cezaların sureti 
tahsili de görüşülecektir. 

Bunlardan maada, bazı esnaf 
• tmiyetlerinin tevhidi meselesi 
vardır. 

Bu meyanda arabacı, otomo
bilci ve sair kara nakil vasıtala. 
rı esnafının bir cemiyet halinde 
tevhidi ve ayni suretle kayık, 
motör ve emsali bütün deniz 
nakil vasıtaları esnafının bir ce
miyette birlettieilmeleri tekar. 
rür etmittir. Bu karar, fırkada. 
ki esnaf işleri ile me§l"ul komis 
yondan da çıktıktan sonra keı. 
bi katiyet edecek ve tatbikine 
başlanacaktır. Azası 50 - 60 ki. 
şiden ibaret bulunan bazı cemi
yetler de işlerine yakın cemiyet 
!ere ilhak edileceklerdir. 

Esnaf cemiyetleri için tesiıi 
mukarrer mütterek yardım San 
dığı projeleri de hazırlanmıştır. 
Bu huıuıta filiyata geçilmesi i. 
çin esnaf cemiyetlerinin taaz. 
zuvları beklenmektedir. 

İt kanunu layihası hakkında 
esnaf cemiyetlerinin mütaleatı 
Vekalete bildirilmittir. Esnaf 
cemiyetleri, bir kısım tüccarla
rın günde 9 saat çalışılması mü 
taleasını yerinde bulmamakta, 
yaz kış mesai saatlerinin 8 saat 
olmasını istemektedirler. 

Şirketlerin 
932 taksitleri 

·--
Almanlarla müzakereler 

haylı ilerlemittir 

ANKARA, 28 - Hükümetimiz 
den alacaklı bulunan Alman cruP 
ve şirketlerinin 932 taksitlerinin 
tecili etrafında maliye veki.letile 
ıirketler namına hareket eden 
Doyçe bank müdürü araıında ce
reyan eden müzakerat ilerlem~
tir. Müzakeratın bugünlerde bir 
itilafta neticelenmesi kuVYetle 
muhtemeldir. 

Komeraiyala ltalyana bankası 
müdürü M. Pomi maliye veki.le
tile temasta bulunmak Üzere teh
rimize selmiıtir. Ounanlı bankası 
müdürü M. Riatekin de bugiinler 
de .-elmeıine intizar olunmakta
dır. 

Milli vapurculuğa ve

rilecek istikamet 

. Maktul tah r.incn yirmi beş yaı 
larmdadır. 

Bebek önünde de 

bir ceset 

Dün Bebekte sahilden birkaç 
metre açıkta mağruk bir erkel 
cesedi bulunmuştur.. Cesedirı 
hüviyeti tesbit edilememistir. 
Hadise polise ve Adliyeye -bil. 
dirilmiştir. Cesedin hüviyetinin 
tesbitine ve hadisenin bir cina. 
yet veya bir kaza olup olmadığı 
nın tahkikine çalışılmak.tadır. 

Madamın elinden 

çantayı kapan 

Taksim'de Karnavula soka
ğından geçmekte olan Madam 
Jozefin'in elinden para çantası 
nı kapıp kaçan Ortaköylü Meh. 
met derdest edilmiştir. 

Bir fabrikada cerh 

Galatada Ahmet Rüttü Be
yin çini fabrikasında amele 0-
mer, ayni fabrikanın bekçisi Ra 
tit ağayı tehlikeli surette yara. 
!ayarak kaçmıştır. 

Kaçarken vurulan hırsız 

İki gün evvel Y enibabçe'de 
yaralı olarak bulunduğunu yaz 
dııiımız sabıkalı Aziz'ın, Heki. 
moğlu Alipaşa'da bakkal Ham
di Ef. nin dükkanından eşya 
çalıp kaçarken Hamdi Ef. tara. 
fından görülerek av tüfeğile ya 
ralandığı ve Y enibahçe'ye ka. 
dar gidebildiği anlaşılmıştır. 
Aziz'in evvelce de sirkat kastile 
o civarda diğer bir dükkana da 
girmek istediği tesbit edilmiı
tir • 

iki zorba 

Evvelki gün Tepebaşında 
§apkacı Madam Orakonun dük 
kanına iki şahıs girmiş ve kadın 
cağızın bogazını sıkarak çanta. 
unı alıp kaçmıtlardıı·. Mada. 
mın feryadı üzerine memurlar 
yetitmit ve sabıkalı Recebi ya
kalanmışlard ır. Diğer sahıs fi. 
rar etmiştir. 

Böyle alış veriş 
olur mu? 

T opanede kışla arkasında 
barakada oturan paçavracı Ha
lil alış veriş mesel es inden pa
çavracı Ulviyi saldırma ile b~ 
yerinden yaralamış ve yakalan. 
mıştır. Ulvi ha&taneye kaldın!. 
mıştır. 

Top oynarken 

ANKARA, 28 - Milli vapurcu Küçükpazar'da oturan Mü-
luğa ver.il-;cek istikamete ve yeni yesser isminde bir çocuk, sebzt 
'9kle da.ır ıktıaat vekaleti Seyriae- haii yanındaki meydanda top 
fain idaresinin mütaleasını alma- oynarken ku:aen düşerek yerd• 
ia karar vermiştir. Seyriıefain j .. 
daresinde bu husu• ı:örüşülürken ki dikenli bir ~elin bogazma sop 
vekile-tin bir demem ru buluna_ · !anması suretıle yaralamış ve 
raklır. 1 ha>laneye kaldırılmıştır. 



MiLLiYET CUMA 29 NiSAN 

Sirkeciyi bir birine katan kanlı bir kasırga Baş vekilimiz 
Moskovada (B•ıi l iod :uhifMtı) ı kuf etmeden enel facianın tanı bim ıurette yaralanmı~ ola~ Hak 

larmı inla.\' etmiı ve kimoe de bu cereyanını anlatalnn: kı Bey kucaklanıp otomobıle ko 
nun hakiki aebebihi kıymet ve e ı Vak'a nasıl oldu, kimler oldü, nulmu" hastahaneye gönderitmi, [Ba,ıı birinci AbH~~] 

,..tlerindeki ze.ıabn lmrtıbıftma me
raaimi Mo.lı:o..,. ı.tıuyonııada lııi}'iik 
lıir doıtlulr n miiıtesna bir .. mimi 
yet laa..,.11 içinde -an etmiftir. 

hemmiyetini anlaya;.,amıştır. kimler yaralandı? Karilcrimi:ıü tir. 
Çünkü bu feci cinayete Mb~p merak ve h"yecandan kurtarmak 1 Bütiin bu fac;İayı doğuran ada 

olan ve nihayet bütün sırları ıle İçin e'f'Veleminle bu ııözlerin ce- ma selince onun da canını çoiı:tan 
beraber ke"diıi de ölen meçhul a vaplarmı verdim ve kur::.anlan :ııabanilere tealim eti 'ği anlaşılmıı 

D.Jıa ..ı..htaa itibueh bütün Moa 
ı.o,.. aokaklan Tlh-k n Türkçe bo
ıamcdi cümlelerini muhtevi bay~
larla doh&t:lmıı n büyük Türk mı· 
ıdirlerin şerefine buıusi bir tak 

damın büviyeti teabit edilemcmit teabit edelim: tır. 
tir. l - Eminönü polis merkezi Bu aokal< mücadele•i tebrin en 

rapılmıtb. 
1·- k miaafirleriııi lıimil olan lauur mili. 

msi tttn saat J0,45 te Türk ı 
ınarıınm terenniiınleri anamda iıtaı 
yona (İımittir. lunet p,.._ H~-
1<.Tiyle Temk Rüttü Beyef~dı .m" 
kılte M .Molotoff ile M. Lıtvınoff 
•e relilum. hükümet erkanı ~ K~ 
itan Kreatinaki, ibtilAI .harp medıaı 
a l\~ından M. Boucknny ve Moıkova 
Sovyet reiıi M, Boulpnine ile Tür
lı:iye, lran, Efganiıtan, Almanya, 
ltalya, Jaonya oefaretleri •el Yuna
aiatan elçillli, erkinı ve So't'fet ..., 
ecnebi matbuat müme .. illeri tar .Jm
dan ı.,.q,lanmıt ve oeliıJnl•"""flar· 

Bir ermeni olduğu zannedilen, komioeri Şakir Bey ıehit olm .. t- iflek, en kalabalık yerinde cere 
üzerinde yaz111z bir tomar beyaz tur. yan etmİ§ olıruıaı itibarile hidiae 
k&iıtla birkaç maymunculctan ve 2 - Dördüncü tube paaapoı-t mahalli bir ande ıreçilmez bir ke 
dokuzar kurtunlu yedi p.rjorla, maaaaı memunı Hakkı Bey ağır aafct peyda otmi1, aağdan ool 
kocaman bir brovning tabanca- surette yaralanmııtır. Vaziyeti dan polisler kopııaya, düdükler 
dan batka bir f<'Y çıkmayan bu sıbhiy<!a; vahimdir. ö.türülmeğe, telefonlarla her yer 
meçhul adam niçin takip edilmiı 3 - Hi.diıe :::ıahallinden .-eçmek den polialEr çağw'mağa ba§lamış 
tir?. Ned~n bu dehı.,tli cinaye.oi te olan Aııavni isminde bir Met• bir dakika zarfmda da tebrin bu 
irtikap etmitşh? Ne maksatla mazel de bir kaza kurşunu ile •· köıe•i kuvvetli bir zal:ıta muhafa 
kendini öliune ahnıf, hunharane yağıftdan yaralaruruıtır. .aau altına alınnuı bulwımuttur. 
bir mücadeleye giriımiıtir? 4 - Nihayet etrafını katil kur Tahkikat: Bir ~üıi.i maymun 

Bütün bu eararb noktalan an ıunlan ile kaoıp kavuran meçhul cuk ve bir çok kurşun . 
cak Adliye •e zabıta amir ve me adam ölm~1 veya öldürühmiı~~· Bittabi ilk yapılan it .j~~hal 
m:ulunnm yapmakta olduğu tab Bu f. :ıanın baılangı<:ı •• bıtt- bu cinayetten müddeiwnumiyİ 
kjkat tenvir edecektir. Dün ak- ıi '-ak~da ~tam 1"9Ç vak:e ka· haberdar etmek obnut, nöl>etçi bu 
f&Dl için bu esrar perdelerini kal dar tesbıt edılen mallimat ta fU· lunan •fır ceza. müddeiwnumi mu 
dırmak imk&naızdı: Zira bu meç clur: . . . a"iııi Kitif Bey haberdar edilmit. 
bul hü•iyetli camıvaı·la· boiu§an Detektıf dau-eoı. m~urla~- bir taraftan Ki.!if Bey yola çıkar 
komiser Şakir Bey ~ehit olmut. da~ 01mım Ef. Yenıc~nn.:le ~azı· ken diğer taraftan polia müdürü 
Hakkı Bey ifade ver.,moyeeek ka fe ıle do!aırrken camı merdı .. en- A 'i Rıza, Eminönü kaymakamı 
dar ağır Y'ralanmıt, bütün facia· leri ;;zerinde tu!>-f vaziy~tle~le . ~if, merlr.ez memuru Ahmet Bey 
ya sebep olan meçb.ıl adam da e!"afı .. kollay~~ bır a~.un ıormut, lerle poliı n;;betçi doktoru lti.di 

dır. 
M. Molotoff, Litvinoff ile M. B:ıul

canine, BoacMnLY ayn "'.yn l~m~! 
P"J'I Hazretleri ft Te~ Ru.'tu 
Beyefendi ile müoafıUıa eotmı§l .. dır. 

ırebermiştir. b!r mud.det p.-oz haps~."e a~"!' !•t ae mahalline .-•lmiıtir. 
Hadise nasıl oldu? kik elıni~. ve bunun.ırupbeli bır m· ilk it olarak bu .. lüııı kaoır.-a 

İsmet Pata Hazretlnyle Tevfik 
RÜitii Beyefendinin refiklanna lur
maı güllerden yapıbnı, buketler tak 

Biz polisle adliyeyi ali.kadar aan ~ld~ıunl takJir ederek yanı· sını ortaya çıkaran meçhul ada 
eden bu noktaln üzerinde tevak na K•tD!ıJ ~e oo~natur· mın h;;,,iyetini te:ıbit etmek icap 

elim edilmitlir. lımet P&!& Hazret- riyetin de kendi istikwl::ri •e dahili 
!eri muhafız kıt'Hı kumandanının inki,af ve ihyabırı için liizumlu olıın 
raporunu iıtima -re kırmı:n ~ lo- muslihane şeraiti te.oin etmek iıte
t Jıırmın selaınlıınnı 1-.abul etmiı Ye di!dcrirıi ve ekae yet ayrıi neviden 
piyade •e ıuvariden mütqekk:İI me- mütkülleri iktihama mecbur kaldık
ruim kıt'aamı tdtif eylemiştir. Bu- la"lm hatırlattıktan oonra b..r ik• hü 
nu müteai<ip Türk mi&afirlerimiz ıo kUmetin d bili ihyaları ldıaaında 
lıakları ddduran halknı .. ıam ve Jl'aazzam .. etkeler elde •tmİt ol
aliuşlan ara.mda istirahat n ika- duklanru ipret ediyor: 
-llerine tahsis olanan apaıtmanla- " Sovyetler. bugün ikinci beı ıe-
l'ft azimet etır.iılerdir. nelik devreye girmeğe lıazırlıwmak-

MOSKOVA, 28. A. A.- B~"~ tadır!ı>r. Cui Muıtafa Kemal n 
kil lamet P~ Hazretleri kendilenul l.met Pasalar Hazı-etinin mahirane 
Moıkovaya bal eden huıuıi katarda aevk ve idare.•i albnda bulunıın Tür 
Taaa Ajanaı muh.,1>iri mahıuıuna a- kiye iıe haricin a.•keri ve iktiaadi 
tideki beyanPtta bulunmuşlardır: bütün taarru7lann: reddetrn4'ğe, ha 

" Türkive ile Sovyetler arasında- life ve sultanlann hakayı:.amı orta
lı:i muhadeMtdı temeli r.ıütterek dnn katdn-nağa, cli-ı ve dünya işleri
menfaa•lerimizde t•:nerküz ve ayrıi ni birbirinden ayırmağa ~ekendi da 
amanda ik1 DU1ı~tııı auubrından t<. bili menabiine i•tinat ederek milli 
•cllüt etmİf l>ulunmo.ktadır. &un· iktJSJldiyahnı inkitaf ettırmeğe mo-
dan d<ıla,,,.ıır 1<i bu lutdar zlam yftff•k <ılmuttur ~ 
bir teyide mazhar olmu,tur. Millet- tz,.e,tiyıı, Türk;ye ile Sovyet Ruı 
!erin yekdiğnleriyle olan mukarenet )a araımda m<..vc.ıt n'aahedelerin 
kri büyük bİt' mefküre tqkil eyle- ve ıulh amili olmak itibariyle Türk· 
yen sulha yRrdım eder. Türl< - Sov- Sovyet doıtluğunun büyiik ebem
ye muhadenctin beynelmilel nok- miyetini bir defa daha kaydederek 
tai na.zara dan mana ve !Umulii bu- diyor iri: 
dur. Yapılan tecrübeler milletler ara " Buııün Sovyct merkezine gelen 
sındaki ternaılann l:.er zaman faide- doıt Türkiyenin reislerirıi selamb
li oldu(unu gÖıtermittir. yoruz. Eminiz ki, kendı1erirıin bura 

Mümtaz hariciye komiseriniz M. ya geliıleri, her iki millet tarafından 
Litvi.nof ile mütehayyİz muavini M. I bu kRdar takd;, edilen Türk-SoY
Karaban cerıaplarırun Türkiyeye "" yet 00.tluğunun bir kat da."8 talı:
lro bulan ,,iyaretleri bizim içi" yal- 'fİyeaine yarayaeaktır." 
nız :.üyük bir haz ve rreı~tTCt tq.. lzveıtiya gazeteai: .. Hali hazırda 
kil etmekle kalma""f ayni zamanda ki Türkiyenin çebreıi" baflığı altın 
münaaebetlerimiz~ • unutulmaz izi.,. da yazdığı diğer bir makalede mua
bıralmıqtır. 111' Türkiyenin ıiyasi, içtimai ve ede 

Mu•.terem doltum Tevfilı Rüttü bi inkitafım izah etmel<tedir. M..ı.a
Beyuendinln memleketinize yaptığİ le muharriri, Sovvet re.mi ve ede
zi.,. •ret de bu ırayeye müteveccih bi mabafilirıin hali hazır Türkiyeai
ı:.eı'nt neticeler nrmiıtir. ni öfrenmek ve onun calibi alaka o. 

TüriOvede iken büyük meziyetle- lan fikti ve iktiaadi faaliyetinden ha 
rmi takdir etmek fınatma malik ol- lııerdar olmak için Türkiyenin siya
duğuır.uz SoTYet zimamdarlannı tab ıi ve fikri ıabsiyetlerniin en müm
"'" tanımağı da"1ıa arzu etmittik. taz mümean11eriyle f'lhoen temaslar 
Bu fıraabn bu defa tecelli etrniı ol teaiıl imkinlanndan hiç ,üpbeoiz 
maundan dolayı memnun olduğum liyıkiyle istifade edeceklerini beyan 
gibi bımun dootluk münaaebetleri- ile bunun gcçiei olmamaaını n iki 
mizin inkitafır.a yardım edecek en memleketin ilmi ve edebi mahafıli 
iyi neticeler vereceğinden de. emi- aruında tanıımak için baflarığıç teş 
m. Bu fır1at atiyen yapacaimı12 kil etmesini temenrıi ~divor. 
l'loktai nazar taatilerini kolayla!b- Pravada ııazetesi: ''Türkiye ve 
racaktır. So•yetler" unvanlı makalesinde 

Türkiye, kendi inkılibının çh:mi4 Türk devlet •damlarırun Moskova
oldağu pren.oiplerin çerçiveai dahi- ya mu•aaalallannı alkqlamalrta ve 
tinde inkiıafına devam etmelı:tedir. bu gelitin Türk-Sovyet mü•takbel 
Memleketim bir köylü elroeriyetin- münarebabnm teyidine ve ıulhün 
den mütqekkildir . tak,·iyeıirıe hadim olacağını yl\Zmak 

Türkiye, yarımn ihyayi il<baadiıi- tadu·. 
ni bunlann ibltiyaç 'te arzulanndan Bu ıııazete. Sovyetlerin Türkiyrye 
mulhem olarak bina edecektir. Bu· kartı dostluklannm tarihçesini ya
nun icin de fennin •e tecrübelerin parak daha 1917 teşriniMıniıinclc Le
enıret;.,i, olduğu kavaide tatbiki ha· nln ve Stalinin imzalariyle halk ko. 
rek•t ediyoruz. Türk milletinin al'- m;ı<erleri meclisinin Rusya Müslü
zulRrından ilham alan bu rayretin manJanna bitftben neşretmiş olduğu 
bizi inki.-f ve aaadete götürecej-i ü bir beyannameyi hatırlatıyor. Bu 
midindeyim. Türkiye bu suretle be beyannameck ıakit çarlığın Tü•.!.·iye 
..,riyet aileıirıin terakki ve sulh ıın- ve Boğazlar haldunda yapmış oldu
;uru olacaktır. ğu muahedelerin ilga edildiği bildi. 

Güzel Gruzia vapuruna adım attı· ril..,clr.te idi. 
tmuzdan beri büyük memlelcetiniz Pravada, çarlığıu malum ve ma
bizi en mibınanir.azaııe ve en miaa- but ıiyaoetini J&yanı nefret olanık 
firpenerane hialerle kal'f1)adımız. tanif ettikten aonra diyor ki: 
Sovyet miaafirııenerliiüıin bu me- " Em~y~füt mrmleketler ™'!'· 
:raketine mütqeklôriz. Ocleua •• fuıdan Turkiyeye kartı alınan vazı
Kiyef de Juıraretli karıılanmalan yet, Türkiyeyi JDÜ•temleke haline 
mazhar olduk. getirmek arzuaunda mündemiç idi. 

Ben n arkada4lanm büyük oldu- Fakat. emper~~stler hesap.~n~a 
ğu kadar hararetli olan ba iatil.bal yanıldılar. istilacılara kartı, ısbk!Al 
mera.nnlerinin hala intibaatı altın ve bliriyeti irin kahramanca müca
da bulunuyoruz. Bu iki büyük mem deleıine ba.slamış olan Türk mı1leti 
lekette göredildiğimiz Jeyler, mem- muzaffer oldu." . . . , 
loketinizde tahakkuk ettirilen muaz Pravada pıazeteai makal~•ını. b•.b
;aım ihya eserleri hakkında bize bir rirken yakın ŞMkta sulhun ~i.kim 
fikir vermektedir. Şura11nı lıaydedi- olmasmı Türk-Sovyet doatlugunu~ 
rıiz ki aizin aranızda ancak üç gün bir neticesi addetmekte ve bu mu
denberi bulunuyoruz. Bu müddetin nascbatm iki miUet için olduğu ka
dortte üçü de yolda geçmiıtir." dar umumi ıulh İçin de büvük e-

MOSKOVA, 28. A .A.- Bütün hemı.uiyeti haiz olduğunu ve. bun~n 
gazeteler, ismet Paşanın Moıkova~ h~~. ı~. ~emkkette c'.c. takdır edil
muvMelet mücasebetiyle hararetli dı;;ını ıli ve eylem<lrtedır 
makaleler yazmaktadırlar. MOSKOVA, ~~. A. A.- !•met 
lzvestiya ııazetcıi: "Sovyetler mem· Paşa Hazrotlcmun refakatlennde 
lekeli Türk Cümhuriyetiııin miimes- gelmiş olon Türk meb'uı ve gazete 
ıiılcrini hararetle selamlayorlar." cilerindenMahmut, Yunuı Nadi, Fa
Unvaru altında nesrettİğİ makalede lih Rıflu, Y a.lcup Kadri, Ruıen Et
bu ziyareti Tü•k .;uııetiniıı iıtilicı- ref Beylerle diğer gaz.etec:i ve edebi
bra kııJ'lı mücadeleye kıyam ettiği yııtci bazı zevat buviin aaat 13 te 
oırac'a SoYyetlerle Türkiye arasınd Ta• Ajan11 merkezini ziyaret etmiş 
tceuüs etrniı olan dostane münase- ler ve Ajans umumi müdürü Dolet:z 
batın ve yakın tarihin mantıki bir ki yoldat ile rüfeka11 ve idare amir
n ticcsi ndd<diyor, ayrı ayn gayeler !eri tarafından ka1"1ılanarak seliımlan 

- Knnaın? Ne arayoraun bura etnıit, üzeri aranmıt. fakat hüvi 
da?·••• yetini tayine medar biç biı ıey 

Şüp~li adam bu. ıua.Ueı: c;~vap bulunmamı,, ancak dokuzar kur 
verecegı ye~e g!"lı~ bır ~~~ .... şunlu yedi ..,rjur, birkaç maymun 
vurm~ı ve bır tilki çevıkl~ı .~I~ cuk •e bir tomar beyaz kail .ı:u 
merdıvenlerden kayıp alabildıgı- bur etmiştir. 
ne kaçmaya batlamıthr. Bu kAçıl Bu çıkma>: karııamda E:ninö 
Osman Efendinin ıüphel<'rini tah n\i mıntaı<a•~da ne kac'ar ,.b.ka 
rik etmiqir. Eğer bu adam ~üphe b )Üpheli adam varaa bir ande 
ll bir ~ olına.aaydı kaçmay~· ~p!an;nıı, parmak izi memurları 
c:ak n ~nl11 mem;arunun !°r~ugu retir · ımit, ceaet bepılne gös~erll 
ıuale l:ıır cevap ••~ekti. dem mİJ tak , bepsindc.n de aynı ce 
ıual ahibinin taharri mem~ ol •a; almınıttır: 
doğunu da anlamıt veya bilı"'.o-.. _Tanımıyoruz •.. Hiç gördüğü 
du kı kaçmaya batlamııb. Herif•'! müz adam değil .•• 
takibi hususunda Osma.ı Efcndı Parmak izi memurlan bu ada 
bu milli.haza ~e k&:!'aa! ile r..ıcç· mın parmaklarmm izini almıtl"~ 
hu! adamm pefıne Juımuı ve ., c!a •• doayalarını te~lı:ik ede! 'k .üvı 
ke>pnaya bati tır. . vctini meydana çıkarmaya kar•.r 

Meçhul adam nerdn'enl..,rden vermitlenlir. 
ine! inmez it Banka4ının • ~uüne Eğer bu adam aahı!<alılaru•n 
dogru kaçmay~ .~atlllln!~ ·, tam •e ,uiıııan erbal:ımd ... n ıoe muhak 
lı Bankaaınm onune gelmce dur- k..k parmak izi d~yaaınd .. onun 
~uı, arkaı~a ~.al..mıı •. 0"".a~ E~. izlerine teaaılüf edilecektir. Maa 
de tekrar gozg'!z'!. .. el'!'ce ~ ~ır mafih daha dün alı.Jam o binlerce 
hareketle terayuzu gerı donmuı, meraklı arallı.da katilin Haırpar 
Şemaiyecilerden Sultanhamamma a<>m isminde bir Ermeni olduğu 
doğru k0"'1uştur. aöyknilmeğe baılanmıatrr. 

Ölüme doğru.. Katilin avucu i~d•. ~uran ta 
Me bul adam Sultanbamamma bancaaı muayene edıld!gı :a~~ 
• ç b. d b. dokuzlu kul'fUlllU tarJurda Def 

dogru kaçarken .-ene ır en ıre • k ld • ·· -ımüı dordü 
aolr. aapmı§ı Yerli Mallar pazarı· •::_ırt~, 1 a ldıgı anlgoruf !mı:•_ - .. ım· b nun ..... anı •ı>• a ı ,u .. 
nın on.ıne re lf, ı ..... ncaımı çı- Müddeiumu..,1 m•ıaYini Ki§if 
karmı§, a~k.a~nd.an takip eden me Bey derhal badi.evi uzaktan ya 
mura ~e ·ırmıı, fakat patlatma· kından & mıilş olanlan iıtic•ab~ 
mlf, ıür'atlc tekrar Bahçekıt.pı&1· b 1 k tilin ooğumut ceaedı 
na doiiru kO§D'.1akta devam etınit Eaf. a~J?_. al. merkezine nakle . O Ef ._,_. . kal mınonu po ıs 
tır, aman · .... ıpten a;en. • ı!ilmit. afkalı tesbit cıhınmu~~·· 
maml§, meçhul adam eski ltıban K til · -rde kıyafetli, aoluk 
••uı· B k ·· ·· d kıvrılıp a permu 
m ı. .an ~11 ~nun "? renkli bir elbiseyi li.bis, kirli çeh 
Hamıdıye ~rbeame ~~g~ aap~~ reli, kumral aaç Y<ı bıyıklı, yqil 
zaman, o bınlerce kııınm veçtırı .. r· 30 36 . aııarmda bir a 
caddede ıreri dönüp kurtun atına dgoz ud -

b 1 t am rr. • 
ya af amıf ır. . Gerek müddeiumuını, s.nek za 

Bu eınada mı~t-:~~~mı .teftit- bıtıl imir ve memuı·lan biitfüı. se 
ten ~vdet.ed~n Em.ınonu ~hı~ bu katı1in hüviyetini teabita ui· 
kezı ltomıoen Şakir Bey ıle cior· ce I d 
dfutcü 9ube paaaport memurla· r,.....t ar ır. . . 
nndan Hakkı Bey <le bir tramvay · Yaralrlarm vazıye 1 

la teaadüfen cıı.ddeden geçiyor- Bu kanlı boiu§mada ilk yara 
larm.f, bir adamm ıiUh atarak lan&n, ytlkanda da söylediğimiz 
kaç~imı v_e -~ir diğerin_in de ko..... rib; Eminönü pcliı ~~kezi k_n 
ladıgını gorunce komıoer Şakır miıeri Ş:ıkir Bey ölın,..tur. Şakir 
Bey tramvardan ~ti·~•· H!'~ Bay yaralanır yaralanmaz baa~ 
Bey de. Şakır Beyı takıp etmıttir. haneye nakleclilmi §O~ma~ına rar 

Sakır Bey tramYaydan atlar men vefat etmittit. Eır aı~e baba 
atlamaz: 31 olan bu vaziperver kumııcr ma 

- Dur!... aleoef ancak haat:ıh!"n~ııin k~~.111 
Diye haykırarak kaçan adamın ""kadar ya§&yabilmııtır; B~ ol~ 

üstüne atılmış, tabanca t'!t~n ve bütün puliıleri, zabıta ı..mırlen~ 
rnülemadiyen atet e?en elmı tut- •e Şakir Beyi tamy~an_ ~k .mu 
muf, tabanca11nı elınden almaya teeaair ebni§tir. Bugun b.ır ıbtıfal 
aavatmış, fakat meçhul adam der yapılacak ve şehit k~ıoer P.rk_a 
hal silkinerek elini ve tabancası· daşlarıuın omuzu üzermde Edır 
ru komiserden kurtarmıf ve ko- nekapıya götürülecek ve .Allahm 
miserin kalbi üzerine bir ku11un rahmetine tevdi edilecektir. 
sıkmışbr. Hakkı Beyin va:ıtiyeti aıbhiye 

Komiser Şakir Bey kalbini de ai de vahimdir. Hakkı Bey kamın 
len kurtun\1n tesiri ile yere yu· dan yaralanmııtır- Nakledildifi 
varlanırken Hakkı Bey yctişmif Sıhhat yurdçnda derhal bir opera 
hazırladığı tabanca11n1 katilin üze tör celbedilmit. ameliyat yapılmıı 
rine tevcih etmit, fakat katil bir ve tehlikenin müı.ıkün olduğu ka 
hamlede Hakkı Beyin de üzerine dar önüne ııeçilmiıtir. . 
atılmışbr. Hakkı Bey ifadeye .-ayn muk 

Bir harp manzarası tcdir bir ha.ldedir. ~t.orl,~r da 
b' kaç aaat i•'" kendıamın •ODU§ 

Bu aahne pek feci olınuıtur ıre ır 
1 

...- tın' !erdi~ 
·d b' b d turu masını mene •f ·• 
a eta ır. ~rp mey anı manzara Yaralı Matmazele relince bu 
11 arzetmıştır. b. ,. _ · iaminda bir kızca 

Kntil ile Fahri Bey boğu4ur ve • •çare "".'8vnı ıkın kazancını 
iki tabanca mütemadiyen itlPrken gızdır. ltmde';. ç ~ı'um bir ta 
yetişen polisler delinen kalbinden yuvüfa&ılenab ta§lı:_ d 1

: sahasmdan 
mütemadiyen kan akmakta olan aad . • u ınuaa em 
komiıcrin imdadına ko§D>uılar ve g1j'tır. tab !ardan fırla 
hemen bir otomobile abp hasta• f eyen. b' =un kızeağızm 
haneye götürmüıler, ve gene bun yan ~neı;ı betır tını'<- bereket 
1 d b' k b • iki - bacagma ıaa e ,,.. 
ard .!"n ır •,mıı ~k~~I~ L- kVU· venin ki derin bir yara açmamı§, 

cu un ve pat ayanı ı aı ..... u an b' h • ti' • yımuıtır. 
lı mücadelesine müdahaleye k°'" ır8M e emjıy~ ıc:..inm yaraaı 
muşlardır. Fakat bu müdahale B . aKtınazale gaba eainde sarıl 
h . b' · • b' · cıır em ecza n 
ıç ır netıce vennemıf, ır an ı- bam t ·· ··ımedi~i için 
'd h HkluB · h d mış, ve e goru D çm e em a eym, em e d .. h' t b·lle evine gön 

ınec;hul adamın kanlar içinde ye.. ·~en. 1 ıa! . ır 0 omo 1 

re yuvarlandığı görülmÜ§tür. Bu en mıtfır. . . ~ 
aralık Evliyazade mağazası önün Neler söylenıyor. •· 
den de ince bir aeain çığlığı iıitil- Hi.diae olup bittikten oonra 
mistir. hatta gece yarıama kadar bu aah 

-· - Ay bana da bir §OY oldu... nede ki insan kesafeti kaybolma 
ve arkasından heyecan, korku, mıf, herkes hiribirine bu tüyler ür 
debset içinde kalan bir mahnaze pertici faciayı anlabnııbr. 
!in ~radaki kÖ§eye sindiği ve aya Halk hadiseye bir renk ver 
ğmdan kırmızı bir §erit halinde mekte, kimisi katilin yaokesicilik 
durmadan kan aktığı görülm~- yaparken ırörüldüğünü ve yaka 
tür. !anmak istendiğini, kimisi bu ada 

ü.•.1 mücadele e-den her iki ciimh~ mıı-lt'ı-;fır. 

Hidiaenin bu zavallı kurbanı mın meşhur bir kıua hırsızı oldu 
da tez elden eczal1aneye ulaştın! ğunu ve çoktan beri takip edildi 
mı~, diğer taraftan da katilin di iini. kimi$İ Hamparwm iamind~ 
~et bir kur.unu ile kamından va bir E .. me::ıi komiteci oldu· n 

~~-'-.:: 
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lstanbulun Gayri mübadiller Ankaraya iki 
Buçuk saatte Ekmek meselesi Heyeti geldi 

V?e bir tedbir [B?şr 1 inci •abifede] 
lere istwkaklarma mahruben 

(Başı Birinci sahı'fede) tevzi edilmit bulunan bonoların 
yapılmış .-ıyanı merhamet rıüeı· kıymetlerindeki dü~künlüğü 
aese ( 1) !erdir. Geri kalan fırın- nazari dikkate alarak fazla faz. 
lar.n ekserisi de b~lli b.ı,lı fenni la kıymetler koyduğun<l:ın şi. 
§eraite cevaı> vececek gibi değil- ki.yet etti!,.. Bu müracaatımız 
dir. lotanbulda fenni olarak zik-

[Başı ı incı sabUede] · 
İstik,af uçuşarı şu iatıkamet!er 
de yapılmı§hr: latanbul - İznik 
- Yenişehir • Eskitehir • Anka 
ra • Konya - Karaman - Adan• 
• Gaziantep • Urfa • Diyarıbe -
kir - Van, Di}arıbkir - Elbi..s
tan • Kr.yseri • Ankara, Anka. 
ra - Samscn - Trabzon, lstan. 
bul - İzmir • Antalya • Konya 

re lilyik b;r kAç fırından b~şka nazari dikkate alınarak, vergi
fmn yoktuı·. ler ve icar bedelleri esasına gö. 

re müzayedeye çıkarılacak em-lstanbul fınnJa ,., , evvela adet 
itibarile fazladır. Saniyen, fenni lake kıymet takdiri lüzumu ma 
kıymet itibarile .-eridir. B.ı ıebep halline eıaredilmi~tir. 
ten l1tanbulda ekmek fiyab, in- Gayri.mübadillere ait itlerin 
meıi lazım gelen ucuzluğa inerui· hükfımet nezdinde daimi suret. 
yor. lstanb, lda elrnı"'k meaela•ini te takibi için ür gayrimübadil. 

Bu istikametlerde yapılan u 
çuılardan elde ec!ilen neticeye 
göre tehirlerim;~ araaında teaia 
edilecek olan hava hatlarının 
ana damarı İstanbul - Diyarıbe 
kir hattı ohcaktır. Bu hat Hin. 
diatan ve Avustraha yolu üze. 
rinde b-.. dur.an Lava hatlarının 
ilti:ıak noktasmda bulunduğun· 
dan beynelmilel bir ehemmiye. 
ti haiz olacaktır. Bu hattın ııü
zergahı fU suretle teabit edil. 
mittir: İstanbul - Eskişehir • 
Ankara - Konyrı - Karaman • 
Adana. Gnziantep • Urfa - Di· 
yarıbekir lstanbul'dan Diyarı
bekir' e bazı yerlerde tevakkuf . 
lerd dahil olduğu halde 11 aa .. 
atta. htanbul'dan, Ankara'ya 
ela Eskiıehir' de tf'vakkuf dahil 
ol uğn halde iki saat 3 çeyrek. 
le gidilebilecektir. 

balletınek için her teyden evvel '" 
fırmlann adedinden iıe batlama- den mürekkep bır büronun An· 
h ve sonra, lstanbul denı1en me· kara' da te~kiline de Vekaletçe 
deni şebrm iaıeaini omuzlarına a- müsaade edildi. Bu büro, !>il
lacak bu fırmlarm, zamanm fen· haaaa, muhtelif mıntakala-da 
ni ıeviye&inde o!n:asıru temine Çil müzayede• e r•karılme.sı lazım 
IJ!malıdır. Ancak bu auret ' ,... 
tedir ki ekmelin buırün gelen Yunan eınli.kine sür'atle 
l<i\ (Una! maliyet fiyab), bir kıymet tesbitine çalıtacaktır. 
çuvalda 225 kuru~ gibi fahiş de- Büroyu teşkil edecek üç gay
recelerden •tağıya indirilmit ve rimübadil, cemiyet idare heye. 
halk ta daha ucuz ekmek yemek 
imkanını bulmu, olacaktır. lince seçilecektir. 

lıtanbulda cczahanelPr fazla- Gayri mübadillerin mutebaki 
dır dendi. Modern §ehiılerde iatihkakhnn" mukabil müteba 
10,000 ki§iye bir ec;;ı;,.bane düıü- ı ki bonolar n ua bn an evvel tev 
Y?r, lıt,.nbul?a da oyle olıı~a~ı~ır 

1 

ziıni rica ettik. Müzayedeye çı. 
dıyerek, ıehrm eczabanelerı, ıJ'lle k 1 ı· el e lakin 
r'.ni bırakıp fenalarını kap•tınal: ~n nıası . azım. g en m . 
uıulile, tenkih ve t .. bdit edildi. mıkd~rı, cmsle~ı, kıymetlen teı: 
Niçin fırınlarda da ayni ~e) ya- !,it i!dildikten sonra belli olac:Pk 
pılmasın? Ekmek m"sele•i, ecza- kıymeti umumiyeye göre müte· 
bane meselesinden az ehemmiy"t baki i~ ihkaklara ni~betle bu 
ı; dağilılir. Bütün lıtıınbulda ~000 ·· k I 

Şehirler arasında teais edile
cek diğer hava hatıarı İstanbul 
- Diyarıbekir hattının tesııun 
der. aonra tedricen inkitaf ede. 
cek~ir. Bu hat üz~rindeki UCU§· 

l•trda eınniyeti u:rnin için, hat
tın dağlık olmi:ran arazıden 
geçmesi tercilı edilmi~tir. Bu 
takdirde t?1yyareler siııli veya 
fırtınalı havalıırda mecburi su
rette karaya inmeğe n:ec:bur ol. 
duklaıı zaman, emniyetle ineb1 
lecek düz ve arızasız ar~i bu. 
labileceklerdir. 

kitiye bir fırın isabet .,diyor. Bu b~molaı-ın da tevzn araraştırı • 
sahada da bir tenldh ve tahdit a· Jı. 
ıneJiyeai iktiza eder. 

Fikrimizce, bugilnkü nüfusile 
l>tanbula, modem 50 fırın kafi· 
.ı;r. Bu fırınların beheri 70 çuval 
ifleyecek ( •İmdilı.i gibi 3 • 4 çu
vı.l değil!), ve gilnde takriben 
6000 elonek çıkaracaktır. lotan· 
bul, ht• surette, mühtaç oldufu 
gÜ'1de 300,000 ekmeği bu mahdut 
fırınlar ""aınt11sile en sür'atli, en 
temiz v;, hillıaaaa en uc.uz olarak 
t<"min ~tmit olacAkhr. 

Bu iş, baıtan başa bir te9lı.ili.t 
i~idir. Beheri takriben 10 bin lira 
masrafla ac;:ılabilecck olaı> bu h
nnJart Bele ~iyenin <ie mühim sa .. 
rette alakadar olaceğt bir §İrket
IG: teaiı olunabiliı. ŞiTket, ayni zaa 
manda, ekmek satnıak inhisannı 
dahi :ı.labilir. Ve tebr::ı muhtelif 
oemtl.,rinıle açacağı aabf mahalle 
rinde ekmeği aatabilir. Bu 'uret· 
lf' bakkal kin, tab. 3klr kin gibi 
fuzuli masraflar kalka~. Sah§ ma 
halleri b;nlerce ekmek satacağın· 
daa, e:mıeğe, ar..tıt oebebile hine· 
cek ikirci elckn n.;uı af, ••ıran 
hadlere iner. 

Temenni olunur ki, lıtanhulun 
ekmek meııeleai bir defa da!ıa or
taya ablnııt olduituna .-öre, bu 
sefer artık, nihai tedbire yaklatıl· 
mı§ olaun. Biz, nihai tedbir olarak 
bL' vazıh ve pratik ıekli aörüyo
nJ7 n o şekli teklif ediyoruz. 

MODERRIS 
Ni:uımııdclin ALI 

kimisi V aıil ismiftde bir Rum hır 
aızı olduğunu aöylemekte, bire 
bin ili.ve ederek afı:ıdan ağıza 

ve kulaktan kulafa hadiseyi mü 
ba!iialı bir surette yaymaktadır. 

Ma.amaflh bütün bunların hiç 
biri dotru değildir. Dediaimiz ri 
bi ortadaki ea:"ar perdesini kaldı 
racak, katilin biiviyetini teabit ede 
eek henüz hiç bir emare buluna 
mamıatır. Bu iıi miiddeiumwninin 
ve zabıtanın tahkikatı tenvir ede 
cektir. 

m. Sait 

Sondakika 
Müddeiwnwni muavini Ki.§if, 

polia müdürü Ali Rıza, kayma 
kam Raif ve merkez memuru Ah 
met Beyleı gece geç vakte kada~ 
Emininü polia merkezinde tahki 
kalla meıgul olmutlarchr. Hacliae 
yi batından beri takip eden tahar 
ri memuru Ounan Bey ilticvap e 
dilmiqir, katili kovalarken neden 
tabancaamı istimal etmediği aua 
tine mwnaileyh kalabalıktan dola 
yı tabancayı kullıuımadığı cevabı 
Dl •eraıittir • 

Hadiseyi rörenlerin isimleri, 
hüviyetleri ...e adresleri teabit e
dilmit, her birili fBbit sıfatile 
dinlenmİ§lerdir, Polis müdürü A· 
li Rıza Bey gece kencliaile ııörü 
ıcn bir arkadqmnza hidiaeyi 
,öyle anlatımfbr: 

-Taharri memurlanndan Oa 
man Efendi hu ıerıeriyi Y enicami 
merdivenlerinde görmüı, fÜplıe 
ebnitşir. Bunun üzerine kendisine 
" ne arayoraun? dem.it ve ıeneri 
kaçmağa başlamııtrr. 

Şerir Hamidiye türbesi önüne 
gelince o esnada tramYayda hulu 
nan Eminönü komiseri Şakir Bey 
innıiı, herifi yakalamak iatemiıtir. 
Bu eanada elinde silahı ile kaç 
makta olan aeroeri Şakir Beyi ""r 
muştur. Bu eanada Hakkı Efendi 
de silahile müdahale etmi" aene 
ri yaralanarak ölmüş ve Hakkı 
Efendi yaralamnıthr. Kendisi hı 
ri•tiyandır. Tahkikat devam edi-

Bonoların kıymetlendirilme 
ai için faiz verilmesini de rica 
ve bu hususta dütündüğümüz 
Sl!reti ~esviycyi arzettik. 

Hayır, dem~iler. Keyfiyet 
henüz hali ınüzakerededir. Bu· 
rada c Amiyet idare heyetile te
mas ederek gayri.mübadiller 
kongres;nin hemen davetini te. 
min edeceğiz. Kongrede, Anka 
ra' daki teıuaılarunız netayicini 
izah ettikten aonra, tC!ebbüsle
rimize c'levalJ' için bir kaç güne 
kadar tekrar Ankara'ya avdet 
eyliyeceğiz." 

Limon kıralının 
Muhakemesi 

Hükumet M Robertson'un 
verdiği raporu tetkik ettikten 
sonra tatb:kat için faaliyete ge
çilmeııi hakkmcıa bir karar itti· 
haz edecekti;. Hava hatlarının 
iıletilmesi için Curliss Wri.glit 
grupu'ndn da ittirakile bir 
Türk annninı •irketi teşkili mev 
.zuu bahis ise de bu hususta he
nüz kat'i bir karar ittihaz edil. 
memittir. 

Hava hatlarının teaiıi ile tat
lan tahmil ve tahliye iıleri etra bıkata ııeçilmezc:!en evvel tayya 
fındn uzun izahat vermi§, her re meydanları tesiıi ve hava ra· 
vapurun bamulesi ayn ayrı ve- aat merkezlerınin ıalah ve tevsii 
ıaitle tahliye edildiğini, bir lazım gelmektedir. Hava rasat 

mavnadan diğer mavnaya yijk merkezlerinin ıalahında geçen· 
botaltmak ancak muhafaza tet lerde Almanya'dan celbedilen 
kilitma müracaat ıuretile ka. mütehaaaia'ın mesaisinden isti. 

bi. olduğunu, haınulenin hangi fade edilecektir. 
Curtiu Wriıht grupu ile cere 

tarihte hangi iıkeleye aevkediJ. yan eden müzakerat neticesin-

( Ba§i 1 inci :Jabifedt':) 

diii it kağıdında iıaret edildi. de Kayaeri'de bazı tesisat vücu 
ğİ!ıi, bir vapurun hamulesi eli- de ıetirilmesi ve malzeme mü
ğer vapur haınule11ile karııtırıl. bayaaaı için bir mukavelename 
mayarak ayrı ayrı veaaike rapt. imza edilmittir 
edildiğini, bir mavnadan diğer Hava hatlarında yolculardan 
mavnaya aktarma auretile mal alınacak bilet ücreti beyne!. 
nakledildiği timdiye kadar ıö- milel teamüle tevfiken birinci 

d mevki yataklı vagon ücretlerin 
riilmediğini anlattı. Bun .a.n den biraz fazla olacaktır. Ma-
aonra liman tirketi mümeasılı- amafih hükumetçe yolcu ve 
ne daha bazı sualler soruldu ve mektup ve posta paketi nakli i
tirl<et mümeaaili icap ed~ . ~ 1 çin bir tarife yapılacaktır. 

·Çekoslovakya takas 
yapmayor 

ATlNA, 27 - Yunan hükiı 
metile Çekoalovakya arasında 
takaa eaaıına müsteniden bir ti 
caret mukavelesi akdi içm cere 
yan eden müzakerat akim kal-

vapları verdi. Mazının vekih ı~
kelelerde biriken malların nakil 
ve aktarmasından tirketin malu 
matı olup olmadığını aordu. Ll. 
man tirketi mümessili, tahliye 
yapıldık ve kayıtlar iskelelere 
ııevk edildikten sonra ıirketin 
vazifesi hitam bulduğwıu ve İ· 
tin bundan ııonruı ııümrük 
muhafazaama ait olduğunu ıöy 
led. mıtbr. 

ı. ı ... 1111 ............ !91 .... l!!!!!!ll ... 
Bundan aonra Sardmya vapu il 

rumnl 4434 aandıktan ibaret o- denya vapurunun tabliyesini 
lan bamulesinden 146 aandık teabit eden it kağıtlarının, ve 
limona ait olan gümrük maa· Feda ve Sardenya vapurlannın 
melesi için beyanname verildi- orijinal m•nifestolarm;m •.u.ret
iini teabit eden evrak ile bu bu- )erinin güınrük~en ".e ıı kagıt
auata pmrük idaresi ve liman !arının liı;n~ ıır~etınden celp 
ıirketinden gelen ceYaplar o- eclilmelerını ııtedı. 
kundu.. Maznun vekili Diyamandi ~-

İlk t•hkikab yapan müfettit- fendinin ikametgah sahihi hır 
liiin fezlekesine nazaran 145 tüccar olduğudan bahsile yeni. 
aanAlık limon Sarclenyanm de- den tahliye talebinde bulundu. 
ğil, Feda vapuru hamul4;_sidi~: Müddeiu~~~i, v~ye!i~ henü;ı. 

Liman tirketi muamelat mu. değitmedığını tahlıye ıçın orta· 
dürü Kiz.ım B. Sardenyanm tah da bir sebep olmad~ğı mülalea.: 
!iyesi tarihini kat'i ıurette tes- 11nda bulundu. Hakım de bu ~u 
bit edemiyeceğini bunun için taleaya ittirak ederek tahlıye 
Sopalan defterini görmek icap talebini reddetti. Ve maznuna 
ettiğini söyledi. Reia limon san hitaben: 
dıklarmın Sardenya vapuru ha- - Zarar yok, daha birkaç 
mulesi olduğu kat'i surette an. gün yatın. Yeter ki hadise te: 
latılmuı için Diyanıandi E~.ye nevvür etsin ve ~d~l~t t~celb 
daha bazı sualler sordu. Mud- etsin! ln§allah yuzunuz a;< ola· 
deiumumi Muzaffer Bey, Güm rak çıkarsınız. Dedi. Muhake· 
rük teftit heyetinde bulunan ha ıncye önümüzdeki pazar günü 
diı e ait sopalan defteri le Sar J sabahleyin devam edilecektir. 
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ayalı ucuzlatmak • • 
ıçın en kısa edbir ne? 

Ekononci Mahkemeierde 

ihraç vaziyetimizden 
az kaybettik 

Vlllyette 

Tapu 
Harçları __ ._....._ 

Hangi kısımlar 
affediidi? 

90,000 liranın ne 
olduğu soruluyor 

Maarifte 

idman 
Şenlikleri 

Bu sene 2000 erkek, 
1500 kız 

talebe iıtirak ~dıecek 

Belııtdtyede 

işletilemeyen 
Otobüsler 

Ruhsatiyelerin iade
sine karar verildi . . ..... . . ' .....•. 

•• •• 
u nisbet yüzde yirmidir. Amerika 
hracah en çok azalan memlekettir 

1331 numaralı kanuna tnfi
kan verilen tapu senetleri ha -çla
n bakıye:ıinin affine dai,. kanını 
dün Vilayete bildirilmittrr. 

Kanuna nazara.>, mübadil, ıay 
ri mübadil, muhacir vf'! aaireye ka
nunlarına tevfikan teffiz veya •· 
diyen tahsis olunan ırayri menkul 
emvalin tapuya raptı hakkındaki 
28 mayıa 1928 tarih ve 1331 nu• 
maralı kanunun sekizinci maddeli. 
mucibince taka;t~ raptoluoan t&
pu barçlanndan henüz alınmanut 
bulunan takıitler affolunmuştur. 

Maznunlar curmu reddediyorlar 
Bır beraat karan Muhtelif suretlerle 90 bin lira 

ihtilu eden Bakırköy ır.almüdii
rü Nail ve arudaılan Mehmet Te•viki aanayi kanununa iıtina· 
Salih Şükrii, mubaaebe müdürü den ithal etnii 3 balyayı muafiye 
Ahmet Haındi,. Abdülkerim, Ra • te munıf mahalde kullanmaya
fit, Ali Galip, Omer Sabri, Refik, rak kaçakçılık yc.ptığı iddiasile 
1-'asan Lütfü, Abdülkadir Efendi- il inc:i jhfuas mahkem.,aine snke
le.>11 nuı.hakeınderine dün Aiırc:e- dilen çorap fabrik" ö•lerinden 
za mahkemesinde devam edilmiı Şahir Şükrü Beyin, aleyhin.deki 
tir. iddiaform hiçbir delile iatinat et

Mekteplerin senelik idman ten 
lilderi iç.in hazırlıklara batl•rurut 
tır. Şenlilı.ler, 20 mayu cuma gü
nü aaat 10 buçukta Taluim atad -
yonıunda yapılacakbr. Bu aene ya 
pılacak tenlikler, 5 inci aene ten· 
Ji)deri olacakbr. Geçen seneki ten 
likl re 3000 talebe ittirak etmitti. 
Bu seneki ıenliklere, aeçen r.erıe
den 500 fulaaile 2000 i erkek Ye 
1500 Ü kız olmak üzere J!:OO ta
lebe qtirak edecektir. 16 mayıa 
pazarteai aünü öileden •onra da 
yapılacak tenlilderin provaaı ae
ne Taksim Stadyomunda yapıla
caktır. 

OtobW talimatna..meaine a Jc. 
mi riayetten doleyı evvelce r uhaa
tiyekri ellerinden alman "ıobüa 
aahlplerine bu hakkın tekrar ia· 
deai kararlaşhnlmış ve rubu.tiye
ler iadeye ba4lamııtır. Ahnan 
nılıaatiyeler timdiye kadar 40 a 
balığ olmuıtoı. Belediyfl:>İn bu ka
ran otobüsçüleri aevindinnit tir. 

Ticaret Odaaı tetkikat ıubeıi 
üdürü Hakkı Nezihi Bey cihan 
racat vaziyeti Ye Türkiye hak

a bir rapor hazırlamıttır. 
Raporda 1931 ıeneainde 1930 
esine naza ran her memleketin 

•acatından mülıim bir laammın 
aldıit kaydedilmektedir. 1931 
neainde bir evvelki aeneye ua• 
•an ihraç ·vaziyetinden en fkZ· 
kaybeden memleket .Amerika

ır. Raporda r memleketin 930 
11a, ar~ 931 <ie ihracabnda ne 
t!.ır tenakna huaule aeldiii fU 
';tle teabit edilmektedir. 

ranaa yüzde 20, Amerika y\iz 
a ~· lnı,:iltere yüzde 33, Alman
• ~<'e 29, ltalya yüzde 19 n 
"'"itin yüzde 20 a:ıaln.ı~tır. 

Bu Taziyet aöatermektedir ki 
lelretimiz umumi buhran do

~aile eaki ihraç v .. ziyetini kay
en memleketler araamda en 
IDÜteeNir olanlardan biridir. 

Unaniıtanda ithalabn 
tahdidi 

~"ııaıu.tanJa ithalltm tahdidi 
~ dalti kanun parlimeııto
lıa S•loruıtrr. Bu kanunun te.tbiki 

"""lılrlarma batlannufbr. 
• 
ısanda on beş günlük 

ihracabmız 
liliıan ayının ilk on bet giini. 

"'l"f. d mi.:lıim ibrac limanların-
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dan yapılan baılıca ihracat nıad· 
delerimizin ihraç vaziyetleri Güm
rikler iatatiatik ınüdürlüfiince te• 
bit edilmittir • . 

y iı.pılan iatatiatiie göre N ıaanın 
ilk ruafındaki ihracatımızın kıy r 
ıneti 2,9~,042 liradır ve b '.'tl~.ca 
maddelerin ihraç kıymetlen aoy
ledir: 

E9ya cinai 

Koyun ,,., keei 
Yumurta 
Hanı deri 
Av den1eri 
Yün 
Tiftik 
Halı 
Arpa 
O>:üm 
incir 
Fındık (kabuklu) 
Fmdık (kabulo:auz) 
P.muk tohumu 
Zeytinyaiı 
Tütün 
Palamut .. 
Afyon 
Kereste 
Pamuk 

bul\aası 

Maden kömürü 

Kıymet 

Lira 
374 

515,026 
11,860 

123.605 
7,500 

12,30"-
36,357 

219,810 
201,1;13 

4,151 
6,475 

170,769 
10,111 
35,321 

704,288 
54,513 
39,249 

1'74,48!1 
27,590 

455,387 
143,253 

Nisanın ilk nııfmd'l hir ay <'V· 
velinin ayni nıüddetine nazaran 
ihracat kıymetlerinde fazlalık ırö
rülen m11dde!erden, )UD1Urtada 
332,329, av d .. rilerinde 20,000, ar 
pada 15,000, pamukt 225,000 
lira fazlalık görülmü,tür. 

lngiltereye ihraç 
ettiğimiz halılar 

Ofiae gelen mal\ımata nazaran, 
lııgiltereye ithal edilen halılaro
D1Jzın bymeıi üzerinden ıimdiye 
kadar alman yüzde 50 gümrük 
relrni 26 Niaaııdan itibaren yüzde 
20 ye tenzil edilmittir. 

ln.-iltere hükümetinin bu !eti.i
rinin hah ihracatımız Üzerinde 
çcık nafi teairi elacağı muhakkak 
addedilnMkteJir. 

lı kanununda itir8Z 
edilen noktalar 

Ticaret odaamda it kanunu li-
yibaunr tetkik eden komiayon 
dün bir içtima yapmıtlJr. 

Akhimuz maliimata nazaran, 
dünkü içtimada layihanın itiraz 
adilen -ktalarmm teabitine baş
lanımıtır. 

Hamburga meyva 
ithalab 

Mevcut kanun ve itilafnamele
re ııöre gayri mübadi, addi lazım 
ırelen Türklerin Türkıyede alacak 
lan gayri menkul mallardan iatih 
kak mas atalArmdaki miktarı ta
pu harcrnJan muatesnadır. 

Mazbut emlak 
yurtluk 

ve 

Mazbut emlik, yurtluk Ye ecak 
lık maaf' mukabili verilecek cm
lik ve arazı hakkmdllki kanun 
Vi!ay.,te bildirilmittir. 

Kanuna ıröre mazbut emldk, 
yurtluk ve °"aklılı. maaılarma mu 
kabil 1341 •eneai Muvazenei Umu 
miye Kanununun 45 nci n:addeaİ· 
nin mer'i bu!unduiu müddet sar 
fınJa mal alman'lf olanlar iatib 
kalrlan atideki şekilde temin ol-. 
nur: 

mediği adli tahkikatla aabit ol
MustanLk karamameai okunmı mut ve kendisinin beraetine ka-

7a baılandığı zaman herku bay• rar v"rilmiştir. 
rete düştü Çünkü kararnamede 
aay~&D ihtil&a, aaht.. ilmühaber Dayaktan düşen çocuk 
,,., nifvet bahiıleri aaaari onar J<Aragümrükte bir lravııa netı-
bir. liralıktı. Bu auretle devlet ha· ceainde Hadice Hanımı döttrek 
zinetinden tam 90 bin lira çalm- coc~imıu diitmeıine aebep olan 
dığı, yazılıyordu. 70 yafmda lbrahiın ağanm muha 

Kar&.rname okurduk.tan aonra keıneainc dün aiır ceza mal <e~ 
birinei derecede suçlu malmüdil- ıinde devam edilmittir. 
rü Nail Beyin iaticvabma baılan - Dünkü muhakemede Dr. Süle 
dı. Nail Bey kendiaiııe ianet olu- man Bey ıahit olarak dinlenmif, 
nan cürümlere tuyle cevap verd_i: mumaileyh çocuğun cani dü§tü

iünü b:laiıare öldüğünü aöyl;ımiş, 
- Efendim, •uıulimali, ibtilaı muhakeme lbrabim ağanm Y&fl• 

ve aahte ibnühah r yapıldıiı id- nın tahkiki için batka ııi'.ne bıra -
dia edilen evrak maliye vekaleti kılmııhr. 
muhaaebat müdürluğü tarafından 
tetkik ve murakabe edildiği gibi Kim yaralad!? 
Yizeleri de dıYaru mubuebat tara 
frudan yapıbıuıtır. Eğer ianat olu- undan bir müddet evvel Mina 
nan c<irümlcri itle.mit olsaydım ev ve bolıevik Onnik iaminde ilci kiti 
rak v17., edi'moz ve geriye iade ile Mike isminde bir ada."11 kaYll'A 
edilirdi. Binaenaleyh, .-en tama- ebnİflerdir. Minayla Onnik bu 
;aen muum ve biır\in .. lıım.'' kaYaıtda Mikeyi yaralamışlar ve 

A) latibkak aahlplerine mH~la kaçınıılardı. Mike badiaeden bir 
nnm on M!nelik baliffine tekabül Nail Beyden aonra ilcinci dere- ay aonra ölıniit, Mina i'e Onnik 
edecek mikt:ırda """""n devjete cede au;h M.,hmet Salim beyin te vakalanarak Adliyey .. tCYdi e
ai: ve)a muhtelif kanunlar!& ha.. iıticvabma baılandı. Mehmet Sa- dil;ruılerdi. 
z · e uhdeaine ıreçen emnld~n, lim !ley kenc!Wıı atfedilen cürüm Dün bu iki maznunun mul ıke 
resme" bir yer~ taluiı dilm.iı o - !eri tamamen redd.-deNk ıu ifade melerine ağı,..,eza mahkemeainde 
lanlar n.:.iıteana olm.P.k ve Anka .. yi ve. di: devanı edilmittir. Her iki ma2n1tn 
ra, latanbul, l mir, Trabzon, Mer - ŞahalI'\a İuıal edilen bu cü- yaralama hl\diaesini yekdiğerine 
sin, Adana ve S"msun fehirlerin- rümler hep ıraf"Cze müstenittir. tfetır.iılerdir. 
deki binalar harir. bulunmak üze- Hatta be'li"ll halılumda ilk tahki- Dünkü muhakemede bazı tahit 
re emlak ve arazi verilir. !<at etınaaında nıen'i m11halı.ame ler dinlenmiş, Mi..u bu şahitlerin 

k ran -~Hmiıti'. Fakat Lı"J< L-- ·f delen"nı· redde~erek 0ı:•ter ce B) Verilecek emlak ve arazinin -~ üf " ...,...,. 1 • " •- ~ • 
hesaba esas olacak kıymeti 1331 Maliye m·· ettiıl.,ri teı.ir yapnlar iii tabitlerin celbini iatemiştiı. Mu 

ve tevl.ifimc muvaffak oldular." hakeme bu ~bitlerin müdafaa .enesinde vergide mukayyet k:y• ..-
. ·· Mehm t S l'h Be · b idd" şahidi olarak celbi için bııtka ırü· met:aır. e a ı yın u ıau 

C) Verilecek emli.k ve ara7.İnin "Hakimlerin tesir altında kaldığı- ne talik edilmiıtir. 
m" adil eder bir m&aa ifade edi - .., •• • ğ kıyınetl"r~ maaflD on ><mel iğin• UU Jızar ma aza il 

Beden T "'rl>iyeai Müf ttifi umu 
~i Selim Sırri B. bu aeneki ten
lılder hakkında kendiaile ırörii...., 
muharririmize demittir ki: 
"- idman •enlilderi...den mail• 

' t, heyeti umumiyenin ah &'İDİ 
gösterme~ir. Bu &en)il&I r, cema
at terbiye .. ni aös!erir. Dah çıiı, 
ôu tenlikler, "ben yokun , biı: va
rız" mi.na.aıru ifad eder." 

Beşiktaşın topo 
haritası 

rafik 

Mühcndia mektebi tale eai Be
§iktaı ve civarının bir Jopoarafik 
harita.aını yapmaia ;..a,ar verm.İf 
tiı-. Harita için tetkikat 15 - 20 
ırün aürecektir. 

Edebiyat talebe cemi
yetinin mÜ.»ameresi 
Edebiyat fakülteai talebe eeıni

yeti dün öğleden ıonra Alay köt 
kündP bir mü..........., vermittir. 

Fabrikada tetkikat 
Tir...,..,t liaeai talebeai dün mu

allin..leri refakatind., Bakırköy çi
m~nto fabrikaaına ı:;iderek tetl.i • 
ı<atta bulunmUflardrr. 

den fazla olduğu takdirde fazla yordu. Bunun üzerine mücJdeiu-
m ~i muavini Cemi! B.. a~aia yanaını Ü 

mikdarın bedeli, maa~ı aaliainin kalkarak : • çüa~Ü Bari paaavın 
bir aeneliğinin balitini tecavüz et- Geçen haft,. pel'f"mbe runu -1" 
memek şartilc, maa1 sahibinden ••- Adliye kuYVetİ Ye bikim- b b 

1 1 · 1 d k ima B . akıam. , cuma günü aa a ı ve c11- Q..;;n..;; Ban· Bey--•-·ıl-I nakten iıtifa olunur. Noluan o d>0 l'r teaır a tın a a z. u unat T-- .._... ~ 

Sürpagoptaki keşif 
'lo!abkemece tayin edile• ehli 

YUkuf heyeti Sürpagop mezarlığı 
mahallinde oon ketfi 4 mayısa bı 
rakmrılardır. 

Raporlarır" birkr ç güne ka
dar mahkemeye verecekler ve da
yaya devam edilecektir. 

Şehir suları 
Belediye yeni sene bUtçt.ıİne 

bir ıulan için 35 bin liı a tahsi
aat koymuıtur . 

Bu para kafi olmadıiından 
bentler bu aene tamir < dilmiye. 
cektir. 

Caddeleri bozanlar 
Bazı kiı:.ıaelerin ruhaatiye ima 

dan yo 'arı açtıkları ve aor.ra ka .. 
patmadıkları gö:iilmüıtür. Bu ai
biler hukında takib,.t yapılarak 
polise tealim edilecektir . 

Müfettişlerin vazife 
ve salahiyetleri 

Yeni hazırlanan ve Belediye 
Daimi Enciim.oninden ıreçen Bele 
diye müfettiflerinin vazifeleri ,.., 
aali.Jıiyetlerine ait talimatname • DahiliyeTekiletinin taodikine ırön 
d .. rilıniftir. Tasdlici müteakip tat
bi!ta baıfo.nacak olan yeni tulU..at 
name, polise İntikal eden zabitai 
~el.e<liye i~lerin!~ teft" şi oalahiye
tinı Lelediye mufettitlerinc ver
mektedir. 

Eminönü Bebek 
hathnda 

Ahiren iki vagona indirilen E
miniınü - Bebek t.amvaylan diin 
kı_,_ gene ÜÇ vaırona çıkarılmıt 
lrr. Yolculann fazla olduğu aaat
lerde mt:zkür hatta iiç vagonla 
katarlar itletileuktir. 

·dd. ma .-ünü al..f&llll üç defa yanan ;;.,., takdirde nokaanı diğer emval ve ı ıayr aynen maznuna iade Şark pavyonu 6 Ey"'lde arıla-
~- dd d • M _. Gülizar maiazaar tabkikah taY•· ıu --.-

60 ile ikmal olunur. ve re e erım. a:.ınun "avayıı ru dikkat bir aafhaya ırirmittir. cak ve 27 Eylulde kapanacak. Senedir 
oaaa olan noktaltra cevap T•'l'ain" 

Bu Kanunun hükmü, maat aa· Güli-ar maiazaaı yaqmm da br. N 
hiplerinin halen Türkiye tabiiye- dedi. mu.,nane bir kaat sesilmekte- emalanan 
ıinde ve Cümhuriyet mmtakaları Bundan sonra diğer masnunlar dir. p 
dahilinde muki'"' olanlarına mab- rla teker teker isticvap edilerek Bir müddeiumumi maavini ile ve arızi bir bal lelikki eclilae 8 ra 
a1Utı.r. evv~ıki if;.delerinde sabit oldukla iki miihendia dün " evvelki ııün bile, meseli et fiatlerinde IOD 

Buka.bil maat aahiplerinden bir rmı aöylediler. Dava enalu iki yanırın yerinde tetkikat yaplruf- zamanlar.la görülen teretfiiü Varislere Mısırda b·r 
'-·. çı birle•erek hi .. elerini tayin ~uvalı mütecaYi,. olduğundan bun lardır. Tetkikata buaün de devam bu ) il "'" ' ı tkik. • • h k ö ,.;; e kıyu ----1• ·ımka"DI h• ve müttereken emlak ve arazi ta· L""ID le 1 1 ıçıı. mu a r e bir eclil-ktir. NetİDa bu akt m anla- r- .,.......,.. ıa ıp ÇlKmış 
lep ederlerse iatibkaklarmm mec başka güne bırakıldı. ~ılacaktrr. m~~cut bulumnamaktadır • .Be. 
muuna göre haklannda birinci leoıye lktıHt müdürü Asını Sü- Emir Hanyan isminde bir zen· 
maddenin ( c) fıkraaı hükmü tat- reyya Bey Belediye reisliğine ııin bundan altmış aene evul Hin-

Bu auretle verilecek emi.ik ve 1 e 11 aın rmenı vasıyetnameainde bı· 
bik olunacakbr. Kooperat·fı hayat vercliğı bir raporda bayat paha. d~ataEn'da ".efat.etmi,tir. Bu zen· 

ı ıim. ın ve bu fiat tereffu··u··nun·· kt" t' ı k d arazi kıymetleri, maliye bü•çcain.. ra ı•• aerve m a tını~ &ene a ar 
. de acılacak bir faala mevzu tahri- 1 önüne geçmek İçin mutavassıt- rMmalandmldılrtan sonra varialer 

Hamburg Tıcarct odasından •atta.n mahrnp edilecektir . ucuz ay h • ı • •? lan ortadan kaldırmalı ,,e i!tib araamda tenüni vasiyet etmi,tir. 
oe)en malumata göre, meyvele- 1931 mali seneai düyunu umu- a . ) ır mı e Jik kooperatifleri t,..kilini tav. Emir Hanyanın varialeri felıri-
• b -. mizde ,.cereai olan ve Türk te-
rin idbaline dair Hamburg or- ı miye bütçeainin 24' nci faalından siye etmektedir. Alakadarlar bauı bulunan buı lıimsclerdir. 
sası emtia birliii tarafından ye 8,000 lira tenzil edilere!<, Maliye mutavaa.ıtlarm ortadan kaldı- Bunlar ahiren hükümcte müraca-

ni bir tart kabul edilmi~tir. B~ ~~~~,:~~~t~:!~~~ .. ~M,;:~~t.:: Bu tesbitin mu·· s-bet netı·ce vermesı· ı-ılmuını tatbik kabiliyeti meç - atla demiılerdir ki: 
""rt şudur: Satrtla. rda konşı· kabili verilecek emlak ve arazinin bul bir tedbir telakki etmekle - Emir Hanyarun varialeri bi· 
r- b . .J k k • h ) L---L- • ihl"" !.--- f1e ziz. Fakat Mmr'dan gelen bir ııa-
meoto muka il teoıye veya a- mi\hıubu kaqılığı) namiJe açılan ÇO şiıp e j go""ru··ımektedı"r uera.....-, ııt aıt ......,..,rati ri zetede aördük ki Muır'd" bir Er-
bul edilm)f poliçe tartı mevcut 232 nci faala tahsiıatı fevkalade tavaiyeaini de faideai ve tatbiki meni kadıru kendi•ini varİ• ı:o•-
olduğu takdirde, malı deniz üze olarak konulmUftur. uzak bir tekil olarak bulmakta. termek t~~bbiilündc bulu;,mu•-
--~- ) b t önderildi " ---····-"·-··- dırlar. tur . 

riuue 0 
•un, vey• u ' ec1 r · d. • · A J mesele "ht"k.. · l kt Emi ği limana visd olmut bulun- · im b e 11?ın ~ebi ıyesrnı mMalın Sl 1 l ara mani O ma ır Her halde, Beledi7e lktııat ·r Hanyan'ından metruk ne-

•un bu c·ıb-t nuarı itibara alın masyeneaıne ta tutamu. e- müdürlüğünün elindeki vui t- mı· alanmd ''spara üç yüz bin lngiliz 
~ ki t ted" t Jeb• Son aylar zarfında lıtanbul- -r ıra11 ır. u para bize intikal el· 

mayarak mütteri taahhüdü mu ğer b. ~ .• ıc~m b ıyat .. a ~- rında olduğu kadar, bir kııım kilitla esnafın ıayretile vuku tiği takdirde mübim olan veraaet 
cibince dökümanlarm ibrazın. nin ır ucr~. rr.a. susa mu~te~ı! da havayici zaruriye fiatlerin. dalıili istihsal maddelerinde de bulduğuna 9üpbe edilmiyen bu. verıriaini hükümet almıt olacak-
da Ye)'a mabn bedeliııi tediye olduğunu goaterır esbabı huıw den bazılarının tereffü ettiği mevcuttur. Şekerde kahvede Ye fÜDkü fiat tezayüdünün önüne br. 

edec:elı: veya kabul edihnit bir ye mevcudiyetini iabat edebil- görülmektedir. limonda görülen fiat tereffüü ıeçmesi daha kolay Ye muva- Bwalamı müracaatları nazarı 
• Bu fiat tereffüü ithal e9yala- kont-ianın tabii bir __.:__.1- L.ı. bi . .Jb dikkate alınarak Hariciye vaaıla-

~~· !!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~po!!!l~iç~e!!!v~~~rece~-!lll!"!._k!!.ti!!.·~r_.!!""' .. ~~~u--~~tt .. e~n~·~.ına~.~~--. ~·~·n~· ... """! . .!!.!!-!!!'"-. ...... !!!!.~.•. -. .... ""!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.~--"L!!...!!-~..!".'!"!._~--!!..~---!"!. ~-!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!..,!!!!!!"!..!!...!!!...!!!..!"!!!!.-._~.~-.!!.!!...,..!!.!!.!!!..,.,.. !!!!!!!!!!! .. •n<!!!!!lll!"!·_r!!..!!.te:u!!.!!!!i~r~ı .. o~··nı-.·~·ı~m!!!!!~~. ~ted~;__i;~~·!!!"'._!lll!"!_;~;il·~et;""';;bbi;;;u;·•;•;t~y;a;p;•~la;c;a;k;t;ır~.!111!"!"'!! 
ihtilif teklinde nazara çarpttjı Pruıya'nm iıı:aları da mediıin ka ile mutlak ekffriyeti lemin )İ bile Japonlann aleti ol. 

racağım beyan ederek aebir 
. ltıtibar etmek istemit- Kendi 

11 
de di:ror ki: 
-- Japonların tazyiki ile bir 

fllıii_ddet Çin yantanpenerİ • 1-
e.t 1 • Ji_.;.," 1 e vazife ye mel u r-·-1 

lıııııtınuttuın. 
Fakat ansızın .batırlıyarak 

~ançurya'daki bükUmet tasla
:ııı, kartı vaziyet almıştır. Ja
k cıılar, Mançurya vaziyetinin 
~11tnıaaından Kuslan mes'ul 

1tııak istiyorlar. Ruslar da 
)tı 11

• kar•ı ınukabelede bulun-
~U tl~r ve iki devlet araımda
) ltıunaıebat gergi.n bir ıafha
~ &'.rıniıtir. Her iki tarafm 
ia lıır muharebeye ıiriımek 
~eltıedikleri muhakkaktır. Fa

l. ~ her iki taraf ta istemediği 
"'ide aıubarebelerin ba,ladıit 
~ lörülmiittür. Akla71 Şark 

esinin bayle teWikeli lıir 

ııünler oluyor • mühim bir kııımnı tetkil ediyor edemiyor. Kı.müniıtlerin ka-
.y. • • lar. zanclıklan 57 ba meseleyi ıe-

Pruıya, Wurtenberı, An· Hitler fırkası bütün hüka. rek Hitlere gerek hükiimet ııu-
balt ve Baviyera intihabatı ne met bloklan kadar namzet in- rupu için iğlik etmektedir. Ko.. 
ticelendi. Alman reiaicümbUT· tihap ettirmi9lene ele yalnu bq münistler tütlerle birlqerelı: 
lak intihabatmdan ıonra bu !arına iktidara geçemiyecel<leri bükômet 7apam11~•.r. Fakat 
intihabatın neticesi alaka ile anl&f.ıbyor. HükUınet blokları- hükômeti devirmek IÇID ele bir-
beklentyordu. Butün dünya nın azalan 162 den ibarettir. lqseler yeni h~~- te,lcil 
Hitlerin Pruıya'da iktidara 1 Hitler ise yalnız batma bu ınik edilinceye kadar fimdikiler ik-
geçip ıeçmeyeceğine merak e- tar namzedi intihap ettimıittir. tidarda kalacaklardır. Ve bu 
diyordu. Filhakika Pruaya'da lntilıabattaHugeoberg millicile terait altında mutlak eJ:~eriyet 
iktidara geçseydi, belki de Al- ri Ye halk f :kaıile de anlqb- le yeni bükUnıet te tetkılı müın 
mAD hükômetini ele geçirmi1 ğından hilkiimet tetkilinde iza kiiıı olmadığmdan timdiki hü
olacaktı. Çünkü Pruıya hüki. lan iki yüzü geçebilir. Fakat kômet deği9emez. 
metini ele geçiren bir defa Ber bu da kili gelmiyor. Çünkü Ancak hükUınet te itin gay. 
linin polis teşkilatını ele geçi- iktidarda olan Weimar koaliı. ri tabiiliğini anlamıtlır. Yani 
rir. Sonra Alman Reicbacbtag'ı yonu denilen fırkalar, Hitlerin ekseriyete iıtinat etmiyor. Ek. 
na bir tesiri olınaua da bükUme kazanacağım tahmin ederelı: seri7etten sonra , relen en kuv 
tin iatinatgiblarmdan biri olan kanunu esasiyi tadil etmitler. vetli zümreye ele iıtinat etmi. 
Reichırat mediaindeki Prusya- di. Bn tadile göre, hükUmet yor. Sırf el çabukluğu ile 7a. 
h izaları deği9tirebilir. Bu reisi ancak meclisin mutlak ek. pılan bir tadil dolayııile mec

nıeclia malumdur ki, koofed&- aeriyetr ile intihap edilebilir. liste akallikalil olduğu halde 

ruyona dahil hükiımetlerin mü Hitler de ne :ralmz bqma, ne iktidarda kal17or. Bu terait al

meeıillerindeu müt .. ddriklir. de kmdiaile ~f ed.. iki fır. hn4a - ııü8'erde Hitlerim de 

koalisyona almmau Ye yahut 
Hitlerin iktidara ıeçerek ken
dilerinin koalia7ona ıirmeleri 
c:lüıünülmekteclir. Bunun müm 
kün olup olmıyacağını birkaç 
günlük hidiaat bize ı&teu:cek 
tir. 

• • • 

be~aber ~:recekl.-. Yani l liıl radikaller arumda ayni 
sagla mı sol ile mi? Herriot'mm ıaj ye aol temayülleri biueclili 
nutuklanna balolıraa, safa mey yor. Soayaliıt radikaller arasın 
yaldir. Klerikaller ve koyu mil daki ihtilif o derece mütebariz
lici olan Marin grupundan mu dir ki, intibabattan ıonra fırka. 
da diier büldimet ~ 11111 iki:re •>:nl~ı dahi vardır. 
anlaımağa taraftar eldutu- Fr&IWJI ıntihabatmın ehem. 
11Utukların,la bey- etm!ttir- miyetini tebariiz ettirmek içia 

Alman intihabatından sonra faala - J 
Fransız intibabab en hararetli Fakat bu, fırkadan :ıi:rade ken- - aö:r emeğe hacet 
ıafhaama gİrmİf bulunuyor. 1n eli tabıi mütaleur olduiu anla yoktur. Büyük Avrupa devletle 
tibab~t mücadelesi batlıca tiç ıılıyor. Çünkü fırkanın biJhu. rindeki İntihabat artık dabiU 
gurup arasında yapılıyor. 1a ıenç zümreleri soayaliıtlerle bir mesele olmaktan çıkmıgtır. 

1 - HükWxıet gurupu olaa tqriki meaaiye taraftar görünü intihabat mücadelesi batlıc:a 
ıağ Ye vasat fırkaları, yorlar. beynelmilel ınünaaebat etrafın-

2 - Soayaliat Radikaller, d 
3 - Sosyalistler. Hük6met bloku araımda da a Japı~or. Ve bir Yeya diier 
Bunlan temsil eden T ardieu, ayni çqit bir ihtilaf tebarüz et fırkanın iktidara geçmesile, ıu 

Herriot ve Blum ıon hafta ar ti. Tardieu sosyalist radikallere ve bu iıtikameti takip eder. Bu, 
L-d f Jj ·•1 • • -•·-·f ı-.ı· V bilbuaa Fransada clog"rudur. Bi ıın a aa yeuennı t ..... ı et- rrey cuıyor. e Marin grupu 
mişlerdir. Ancak daha hanıi millicilerini feda etmeğe hasır na-le7b may11m ilk haftası 

·· · b · yapılacak olan bu intihabatı bü zuınream angı zümre ile itti- görünüyor. Dig" er taraftan M. 
tün diinyanm derin lıir alika 

fak edeceği anlaşılmıyor. Sos- Reynaud koyu ••i c-h· ilti. ile beklemesi talıilılir. 
yalist Radikaller Sosyalistlerle zam ediyor. Binaen~la ,_. 

mi yoka Yaeat fırkalarla - ı hüını-& bloku Ye terek ... ,.. 



.. 
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Aırırı umdesi "MiLLiYET'' t i ı 

29 NI SAN 1932 
İdarehane : Ankara cad<iffi, 

100 No. 
Telgraf adreei: lat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

ı olduğunu yazmak istememiş o. 
lan bir kariim edebiyatla her 
.-esin meşgul olabileceği hakkın 
da delilli mütalealu yazıyor .. 
Peyami Safa Beyle başlayan 

, münakaşamız bitmeden evvel 
bu mektub1H1 o kısmını dercet
meyi f1Lydasız bulmadım. Güzel adam 

Kariim diyor ki: - Fransızcadan -

"Peyami Bey edebiyatımızın - Ne o, yine neyin var? daç gününü tayin etmesi için 
sağ elinin avukatlar, sporcular - Vallahi, bunun sonu ne kandırırsak, o da bir kardır. 

BUGON 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı i !eri Müdürlüğü 24319 

ldare ve Matbaa 24310 

\ BONE ÜCRETLERİ: 

ve doktorlar, sol elinin de lise olacak diye düşünüyorum. Teyze Hannesi yeni gelini 
talebeleri tarafından tutulmak. Pierre yirmi beş yaşında, görünce, yüzü güller gibi açıl 

Majik sinemasında 
ALEV ŞARKISI 
OTfO HARBACH ve OSCAR 
HAMMERSTIN'in mqhur ese-1 ta bulunmasından müteessir gİ hıhbati yerinde, geliri yerinde dı. Colardin derhal onun et· ı 

bi. gö~nüyor ·· İ9te bu teessü- I bir genç olmasına rağmen, içi· rafına seğirtti . Elini öptü ve 
run manasını anlayamayorum. , ni çekti. Amca dediği baba kadının yanı başında hazırladı- ALAN GROSLAND 

rinden maruf 

Türki_ye ıçin Hariç içiıJ Safa zade edebiyatı tababet ve- dostu T errat bu İç çekişini cid ğı yere oturdu. Yavaşça dedi tarafından sahneye çekilmiş sözlü 
ya mühendislik gibi kapalı bir diye aldı ve cüzdanını açmağa ki: ıarkdı, rakıslı, tamamen renkli L K. L. K . 

3 aylığı 4- 8- 1 meslek mi sanıyor ki doktor a- amade bir vaziyette: - Ben sırf sizin için geli- zengin film. 

1 

vukat ve saire gibi (profane) - Paran mı yok? dedi. yorum. Buradaki ziyafete e- ALEV ş 6 .. 7 50 14 -
:2 14 - 28 -

1 · d b. 1 l 1 1 ARKISI Sinema ale-
enn e e ıyat a meşgu oma a - Hem var, hem yok.. Asıl hemmiyet verme .. Ben sizinle minde inkilap .. 
rını gayri tabii buluyor. Ben öy mesele başka .. İstikbalim beni tatlı tatlı konuşurum. yapacak bir e-
le zannediyorum (veyahut edi. endişeye düşürüyor. Çünkü Fakat yarım halkanın orta •erdir. Gelen evrak geri verilmez -

: !üddeti geçen nüshalar 10 ku · 
'" ~§tur. Gazete ve matbaaya ai t 
~!er için müdiriyete müracaat 

edilir. Gaze temiz iJ3.nl.arrn mcs'u· 

yordum) ki edebiyat, tahassüs. teyzem Hannesi evlenmeğe yerinde siyah elbiseli, keskin ALEV ŞARKiSi zengin sahne· 
lerini ve müşahedelerini başka. kalktı. bakı•lı bir adam diyordu ki: 
1 k d l h ~ lere 10,000 kişi-arına ibli.ğa mu te ir o an er - Çıldırmı• mı? - Şimdi huzurunuzda fizik 
d b 1 h b ·ı 1 ~ nin ittirakife ya uya i ene, er göre ı ene ve • - Evet hem de sizin tanı. oyunlarımdan bir kaçını 

,,c-tini kabul etmez. hasıl her mütefekkire açık ve dıklarınızd~n birisi ile .. Bu a· göstereceg"im • L ş pılmıfbr. 
h •· (C l A EV ARKISI 1,000,000 do-

l 
umumi ara ın u ture gene- dam da erkeklerin muhabbeti. Colardin bu mukaddemeyi 

BUGÜNK Ü HAVA 
al ) h 1 il 1 · h lara mal olmuş-r e er tür Ü tece i erıne sa • ni celbedemez de kadınları ne itidince biraz rahatlandı: • 

Yeti/köy askeri rasat merke
"L-inden verilen malUmata göre bu 
gün hava yarr bulutlu olacak, 
rüzgar şimali i.'ltikametJerden e· 
esecektir. 

ne olan gayet geniş bir saha. çabuk kazanır ;nlamadım. 1- - Bir hokkabaz veya İpno- tur. 
I d M · 'b 1 d k k ' ALEV ŞARKiSi A lexandre ı ır.. e_vzu ıtı ari e e pe ço . şi gücü de yakı•ıklı adam ol. ttnnacı olacak, dedi, herhalde 
1
1 ne.vı e. rı var ır. .ca. ,a yanı ıyor. maktan ibaret ... Şimdi de kan· konferans dinlemekten iyidir. 1 d A b 1 

1 

T Gray, Bernice Claire, Noah Berry 

d d P ve Alice Gentle ııibi dört kıymet-
i mıy ım, ne ersınız... _eyam.• ', cayı bizim teyzeye atmıc, Ka· ipnotizmacı, birkaç hüner 
B h 1 k k T tar yıldız tarafından temsil edil 

eye atır atma ııterım . ı; ı' dın deli divane, ondan ba•ka gösterdi. Herkesin ne düşündü 
19 d F d b 1: mittir. 

uncu a~~r .. a ra!1~~ e e ıya düşündüğü yok. Bir şey değil, ğünü söyledi. Buııün 11 de tenzili.ılı matine. 
28-4-JZ tarihinde hava tazyiki 

761 miliınetre en fazla sıcaklık 

18 en az sıcak/ek 8 santigrat 
kaydedilmi~tir 

~ının en buyuk nasırı ola.rak teyzemin bütün paralarını yi. Colardin dedi ki: 
- f d k b 1 d 1 Fiat 25 kuruş . 
ammt: t~ra ~n an . a u ~ . 1• e? yecek. Halbuki ben de ileride - Buna hüner denmez ki.. lı••••••••••-I 
( P · ~ot~~ bır bahrıye z~bıtı ıdı. mirası düşünüyordum. Bize Evvelden konuşulmuş, sonra J 

Bugunku Fransa edebıyatında cöp ucu bile kalmıyacak. söylenmiş şeyler .. 
da en ziyade dikkati celbeden · _ Adı ne? ipnotizmacı bu söz üzerine 

SÜREYYA TiYATROSU 
Ertuğrul Sadettin ve arkadaşları 

Bu akşam Kadıköy Süreyya 
sinemasında , .,~~Ea.I 

Fiatlarda pahalılık 
yok! .. 

simalardan bir doktor (G. Du- _ Colardin Colardin'e döndü: 
hamel) değil midir? (Rablais) - Vay mel;un! Yaparsa ya - inanmıyorsanız, sizin de 
de hekimdi.(~o~iere) hukuktan par. Kırk yaşındadır amma, şu dakikada neler dütündüğü. 
şahadetnamelıydı. (.l~alzac ) ta saçları siyahtır, dişleri bem be nüzü söyleyebilirim. İster misi 
mahkeme ~açkını bır a_vukat! yazdır. Fakat biz buna mani ol niz? 
(Me Henn Robert) Parıs ~~ro mak için bir şey yapamaz mı- _ Elbette .. 
su kadar Fransız . ak~demısıne yız? 1 Madam Hannesi bu atılganlı 
de şeref veren bır edıp, sayıl~- ı _ Eğer teyzemin yanında ı ğa ve müdahaleyi bayılmıştı. 

Bazıları vardır ki; dünyayı maz ~ı? ... Bu zatın adlı. e~e~ı- ı bu adamın fenalığından bahse- l Colardin ili.ve etti: 
pembe görür, nikbin, geniş kalp yat~akı yukse~ mertebesını ~':'P derek kendisini küçük düşür· J - Fakat ne dütündüğümü 
li ve bol i.benktirler ... Böylele. hesız Pey~mı Bey ~e bılı~. meğe çalışacaksanız , nafile.. bilemeyeceğini berveçhi peşin 
rine gıpta ederim... Çok yatar (Marcel Prevost) da bır (Ancı- Teyzemin böyle sözlere taham söyleyeyim. 
ve çok rahat ederler. .. Derin en Polytechnicien) dir. Mutia. ! mülü bile yoktur. Çünkü tec. - Bir tecrübe edelim. Lutfen 
düşünmez üzülmezler. .. Bizim b" h d. · ı ··be · · t be · k d d 1 t ? ka za ıt veya mü en ıs mı o • , ru sın~ yap ım, nı apı ı- şu s~n .. a y~ya o. u .. ur ~u~unuz. 
belediyenin babalılık ucuzluk malıydı .• Keza (Claud Farrere) şarı ettı. Butun gozlerın kendısıne çev 
işlerini idare edenlerde de bu b" b b . b·t·d· B "sal 1 - Çok bedbinsin. Biraz rildiği Colardin artık ric'at ede 
k b·ı baht. 1 O 1 ır a rıye za ı ı ır. u mı • 1• T . . d. ç·· k .. h . .. a 1 ıyar ar var... n ara ler Al l .

1
. deb. 1 cesaret azım. eyzenın mıra- mez ı. un u er ınsana lnute 

nazaran fi.yatlarda yu·· kaeklı·k man ve ngı ız e ıyatın b" ·· - de f ·k ld - · t . . • 1 sı ıraz gayret goıtermege - 1 evvı o uguna manan eyze 
yok! ... Her şey normal, her ıey dan da bır çok meşhur ısımler e ğer. Her halde Colardin'in Hannesi'nin nazarında kıyme. 
ucuz... uzatılabilir; fakat zahn_ıete değ- zayıf tarafları vardır. il tini kaybederdi. Hafif hq..lclnr 

Amma, şeker 54 kuruşa, limo mez sanırım. Yalnız hır nokta- - Olması lazım amma, hiç m belli etmemeğe çalışarak gös 
nun tanesi beş kuruş, ekmek do yı kaydetmek İstiyorum: Müta belli etmiyor. terilen sandalyaya oturdu. 
kuza çıktı ... Et 100. 120 kuruş bahhir bir fen adamı olmasının Amca Terrat bir aralık alnı İpnotizmacı Colardin'in kar 
ve piyasada kahve yok!.. Yu. "Göte" nin edebiyat seviyesini , nı kaşıd~: tısına geldi. Parmaklarını uzat 
murta da yükseliyor... batdöndürücü bir yüksekliğe çı - Dur dedi aklıma bir tı gözlerini dikti ve adamcağı-

Bunlar hep hayaldir .... Belki karmakta büyük tesiri olduğu şey geliyo;. Geı' benimle .. Ben z; mükemmelen uyuttu: 
bugün bu fiyatlar bize bahalı kanaatindeyim. İtikadımca an. birisini tanıyorum belki bize - İşte şimdi bu adam benim 
görünüyor, lakin mesela 1922 cak böyle esaslı ve ilmi bilgile- bir akıl öğretebili;. her emrime tabidir, dedi. Ne is. 
de ekmek 18 kuruştu, şimdi do ri olanlardır ki özlü edebiyat "' * "' 1 teyorsunuz, ne emredeyim? 
kuz kuruşa bahalı mı?.. Şeker yapabilirler. Bizde ekseri yapıl "Mösyö ve Madam Terrat Müstehzi bir ses duyuldu, 
harp esnasında bilmem kaç yüz dığı gibi temelsiz kelime kavaf 6 nisan gecesini hanelerinde Prerre'in sesi ... 
kuruşa çıktı ... Şimdi 54 kuı·uşa ~~ına ve ~athi garp mukallitli- ı geçirmek üzere sizi davet et- - Söyleyiniz, saçlarını çek. 
ucuz ... ve ilah.... gıne edebıyat namını vermek mekle mübahidirler. O gece 

1 

sın .. 
Bu zevata nazaran bize ha- bilmem caiz mi .. " bir de sürpriz vardır.,, Madam Hannesi derhal Pi· 

yat bahalı görünmesinin sebe- FELEK Colardin bu davetiyeyi al-
1 
erre' e hatin bir nazar fırlattı. 

bi, halkta iştira kabiliyeti azal- ------------- dıktan sonra, teyze Hannesi'yi Fakat Colardin de mükemme-
mıştır. Mal bahalı geliyor ... İk. de bu davette görecegını len pomadaladığı saclarını ide 
tısat alimlerinden değiliz ... Fa. Prens ve Padişahlara ait mülahaza ederek, icabet etme- ta yoluyordu. 
kat basit alı• veri• kanunlarının · ğe karar vermişti. "' <v- "' • • kıymettar ecyanın zengın d ı her gün tesiri altında olduğu. " Kapı an girerken davetir. pnotizmacı: 
muz için bunlan iyi biliriz.. satışı mütevazı olduğunu anladı. Çal - Uyanınız, dedi 

Bir yerde içtira kabiliyeti ek- Merhum Mithat Pasa mahtumu gı yok, mini mini prötiiförler, Colardin derhal uyandı ve 
silince müşteri azalır, yani ta- Ali Haydar Mithat Bey, Mayısın 6 birkaç sürahi limonata ... O ka. hazıruna evveli şaşkın, sonra 
lep azalır .. Talep azalınca fiyat ıncı cuma günü Parmak Kapı' da 1- dar! da büsbütün enditeli bir nazar
lar düşer... Dünya fiyatlarının mam sokağında 9, numerolu Yazıci- Daha sonrası bir masa et- la baktı. Neden bütün bu da
düşmesi sebeplerinden biri de yan Hanının 2 numerolu dairesin- rafına davetliler yarım halka vetliler böyle gülüyorlardı? Ne 
dünyada İştira kabiliyetinin a- de mevcut bilumum asarı nefise, şeklinde çevirmişler ... Konfe- den teyze Hannesi atiki.r bir 
zalmasıdır. diyorlar. Lakin biz gümüş takımları, biblolar, merhum rans mı var, nedir? nefretle başını kendisinden çe. 
de fiyatlar yükseliyor efendim.. pederine hediye edilen prens ve pa- Colardin içinden: virmişti? 
Buna ne diyelim?.. diıahlara ait kıymettar teyler vesaire - Adam sen de! dedi, ben Colardin: 

müzayede ile satacakbr. de buraya eğlenmeğe gelme. - Acaba bir şey mi söyle-
Bir kariim yazıyor... Bu amatôrler için hakiki bir fır- dim ya.. Maksat iş yuruaun. dim, bir şey mi yaptım? Diye 
Ne yazık ki; mektubuna kim sattır. Bu gece şu ihtiyar karıyı izdi- düşünmeğe başladı. Birden ay. 

Vodviller ııecesi 
KILIBIK, ZOR NiKAH, AMAN 

HANIM SUS 

1 RADYO 1 
ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat). 

18 ırramofon, 19,30 Vedia Rıza Ha
nım heyeti , 20,30 konferansı. 21 
inci Hanım heyeti, 20,30 konferans 
21 İnci hanım heyeti, 22 tango .. 

BELGRAT ( 429,2 m.) 21 tiyat · 
ro, 22,20 haberler. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 20 dini 
:nusiki. 

BUDAPEŞTE (550,5 ın.) -
20,30 orkeatre, 21,20 müsahabe, 
21 .35 komedi , 24 Fransızça konfe
rans. 

ROMA, (441,2 m,.) - 20,50 ırra 
mofon, 21 haberler, 21,30 spor ha
berleri, 21,45 operet. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,15 
radyo jurnal 20,30 tefrika, 21 musi
ki müsahabesi, 21, 15 senfonik kon· 
ser, 23,40 rado jumal, 23,50 danı 
havaları . 

ViYANA (517,2 m.) - 21 A
merika radyosu , 20 ,15 muaikile ko
medi, 21,35 radyo jurnal, 23,20 ak
şam konseri. 

...................................... ·--·········· 
nadaki aksini gördü. 

Bin bir ihtimamla tarayıp ka 
pattığı batının kel tarafı yu. 
murta gibi meydana çıkmıştı. 
Ayni zamanda gene Pierre'in 
arzusu ile şık ihtiyarın takma 
ditleri de meydana çıkmı,tı. Hü 
laaa Colardin'i kadınlar naza
rında cazip gösteren bütün sa. 
killiği meydana çıkmıştı. 

Batı kel adam, takma ditli a· 
dam.. Colarclin orta yerde ela. 
leme kepaze olmuıtu. 

O zaman evsahibi delikanlı
nın kulağına eğildi: 

- Artık merak etme! dedi. 
Teyze Hannesi bu adamla ev
lenmez. 

Sinemanın iki parlak yıldızı olan 

LEWlS STONE ve PRlSClLLA BONNER 
Dün akşam A S R 1 SiNEMADA 

Halkın fevkalade alkıflarla karıılandıklan 

AŞK ÇOCUKLARI 
(Les enfants de l'amour) 

filminde rollerini mahirane oynam1şlard1T. 

Bu srün saat 16,30 ma tinesinde ve suvarede' 
......... ZENGiN VARYETE Numaraları 4 ____ _, 

Bugün sinemada ııörülecek iki şaheser: 
4 
___ ., 

TALLULLAH 
BANKHEAD 

NAMUS LEKESl 

MELEK'te 
CL1VE BROOK 

FELAKET 
GECESİ 

(la Fletrissure) filminde filminde. 
Sinemacılığın son zamanlarda vücuda getirdiği ve en mükemmel olar~ 

tasnif edilen iki müntehip filmdir. 
ilaveten: PARAMOUNT JUR!\ı\L dünya havadislerile sesli varyeteld· 

Tenzilatlı matineler: Melek'te saat il de; Elbamra'da 10,45 te ' 

ASRi MOBiL YA Mağazası 
Yerli İngiliz bronz lake çocuk 

KARYOLALARI ve MOBiL YEYE ait 
bütün nevalnsınızı salonlarımızı gezmeden almamanısı 
tavsiye eder. lstanbul, Riza Paşa yokuşu, Lazaro Franko 

karş ısında 27-29 numaralı Hacı İbrahim zade 
.,.. AHMET FEVZİ Telefon, 23407 

Devlet Demiryolları idaresi ilinlarl 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 19 kalem saıııı' 
Zeytinyağı, Bobin mutambası, kalas, su kovası Transmisyon lıl 
yışı ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 2. V. 'J 
tarihine müsadif pazartesi günü mağazada icra lalınacağuıdl 
taliplerin yevmi mezkı'.lrda saat 9 dan 11,30 a kadar isbatı ~ 
ederek tahriren fiyat vermeleri bu baptaki malzemenin müfre"' 
liste mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap~ 
malzeme için nümunelerin beraber getirilmesi nümunesiz t>j· 
olacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilan olunur. (170 

Çok çay içen japonyalt 
sinirlenince Broınural ılır, rahat eder, tatlı uyku 
uyur. Bu ilaç zararsız y<gln• müs<'!kkindi•. 

(Ludwlgshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpan1• 
tının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradıft 

ve heryerde muhtaç oldufu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüpl~r içerisindedl11. 

Milliyct'in Edebi Romanı: 81 sıra kopardım. Kalbinin üze- lçerimden ve dışanmdan - Bu göz yatları.. Sesi daha çok kalınlaşıyor- Nesrin!. 
rindeki etleri dişlerimle parça· gelen bir kasırga ile titriyor- Göz yaşlarım... du !. Heyyyyyy ... Nesrin! •• M ~ 

GÖZYAŞLARI!. 
!adım .. Açtım. Kanını içtim. dum! Göz yatları!.. Yüzündeki takallüsler daha Jandarmanın elindsa '°' 
Kalbini deldim, içine kirli na- Bu anda gözlerimden yaı Diye ayni cümleyi üst üste çok artıyordu . tulmak için zorla'for ye.. ' 
sırlı parmaklarımı soktum, ora botandı. tekrarlıyordu. Sesi titrekti • Bir kazıklı hümma hastası bağırıyordu: 
da kanlanan parmaklarımı e. Ağlıyordum!. Gitgide sönüyordu! .gibi ihtilaçlı çırpınmalar vapı· - Naran .• 

d O . 1 Etem iZZET şindirdim; o karanlık kalbi gü- Göz ya,larım urmadaQ akı Kısılıyordu. yordu. mıt ..• 
b. neıe gösterdim. yordu. • Gözleri ilk söze baılarkenki Ve .. birden• Ergin! •• 

Parmaklarım sıkıttıkça göz du:ıu ır orospu bilmiştim!.. Artık ölmüştü. Neye ağlıyordum?. gibi karşı avukatın gözlerin- - Ahhb !... Nesrin ..•• 
leri büyüyor, sesi hırlıyor, ağ- Şimdi öğreniyorum. Bir kelime söyliyemeden, Niçin ağlıyordum?. deydi. Fakat, büyümüttü. Ren Diye haykırdı Hiıtttttt! .. 
zından köpükler gelİıyordu. Ve.. Şimdi biliyorum! _ Ruhi. . Kime ağlıyordum.. gi mosmor olmuştu. Dişlerini Bu haykırış mahkeme saıo. Heyyyyyyy!.. ,1 
ben yine haykırarak devam edi Şimdi tanıyorum.. Bile diyemeden ölmüttü • Bir tek şey bilmiyordum!. durmadan gıcırdatıyordu .. Yüz · nunu yıkacak gibi gürledi. Avukatı derhal kalktı, 
yordum: Sen casussun!. Onu ben öldürmüştüm! Bu göz yaşları.. - etleri takallüsler içindeydi. Ge- Arkasından yürüdü. aldı: ı-' 

- Şimdi de beni casus ya· Casus!. Fakat, bu öldürüş te yetmi. Göz yatlarım.. rine gerine kelepçeli kollarını Hızlı bir yürüyüştü! - Reis Bey vaziyet t• 
pıyorsun!. Beni de casus yapacaktın!. d ı Göz yatları!. uzatıyor, ellerile önündeki tah Hamleli bir yürüyüştij,! mile anlaşılmıttır. 

Casusluğa gönderiyorsun!.. Bu işini de bitirip yine beni yorı;.::Sdeki fırtına hala dinme- ta pervazı yakalayıp parçala· Reis jandarmaya Dedi ve •. devam etti: ıJıl 
Milletimi lngilizlere satma- tekmeleyecektin!. mişti . AVUKAT BERAET ıs. mak; dişleri ile bu pervazı ke. _Tut!.. - Müvekkilim deli o. 

1
, 

ğa gönderiyorsun!. Artık sana hayat yok. Soğuyan cesedini ayakla- TlYOR.. mirip ayırmak ister gibi başını Dedi . Cinayetini yaparken de def/ 
Öldürdüğün, bitirdiğin, mah Yaşamak yok!. rımın altında bir yılan •iaşesi hızla eğiyor, çırpmıyor ve .. yi- Jandarma onu tuth.. di. Ayni safhayı hatırladı, ıı 

vü harap ettiğin bir insanın Güneş yok!. · gibi çiğnedim, çiğnedim.. Son· Mahkeme salonunda çıt yok ne ağzındaki cümleyi boyuna Bağırıyordu. I önüne getirdi, anlattı ve .. ,ııi~ 
iaşesini bile bu yolda kullan- Kapa gözlerini.. ra başının üzerine oturdum. tu. lekrarlıyodu: Çığlıklar kopararak bağır.. tırken yine ayni hislerin 1~11 
mak İstiyorsun!.. Ol.. Geniş nefesler aldım!. Bütün dinleyiciler nefes al. - Bu göz yaşları.. yordu: ' altında kaldı, yine ayni .f Jı 

Bayağı kadın!. Boğul!. Beynimdeki ka91rga yine maktan bile çekiniyorlardı!. Göz yaşlarım... _ Naran!.. de ve tıpkı tıpkısına delır ıi 
Al k k d 1 d d 1 H k · b k 1 1 G·· 1 ı Belki, tevkifhane hayatı ·•• ça a ın.. Ve .. daha sonra göğsünü aç· urma ı. er esm aıı ati e çevri iy oz yaş arı.. Naran... . ·ıı•· 
· 1 k d 1 R · h . k. 1 k t ··d sükunet getirmişti. Delil• 1 ifade edi emiyen a ın.. tım: Hı.ç" bı"r feyı· go··remı·yor. dı'. eıs, a ım er, avu a , mu H. ttttt N 111' 
B 1 ?' d · • b·· t·· d. 1 · ·ı ış aran gel geç bir delilik hükmülle iıJ en ne apta mıtım.. _ Kalpsı·z kadını.. d B I l eıumumı, u un ın eyıcı er .. um ütün göz er onun göz erin Gel F dş 

· Hiç kimse bakışlarını onun Ü· •• rruştu! ·akat bu anda o •! Seni yalnız bir kadın, sade- Mel'un kadın. • Salon yme kapkaranlık, deydi. y elit!. lı 
zerinden ayıramıyorlardı. madı!. O aı-tık tam bir de 

ce bir dalgın kız, da~ıh:a::..~s:o~n:r:aı__~C~a:s~u:s~k:a:d:ı:n~-· _ __,:-;,~~-.Ld:u:·n:y~a~g~o~·z~le~r~i~m~e~z~in~d~a~n~d:ı~!----l.~O~h~~u··~9!g~ü~r~h~u~·n~g~ı:.r~·~!a~ğ~l12y~o~r~-!G~o~·z~l~erdi~d~a~h~a!.Ji~o~kl._fil!ü:tii .. Y.11.L..L...--Ö9:.iılıxıl~!!:..~'~------------------' 
ı .. ~ . .. 



Memlekette 

İzmirdeki asan atika 
Bu mühim keşif hakkında lzmir

den alınan tafsilat 
1 · d ·· müdürü Salahattin 1 Lesboı (Midilli) de miiıtamel oldu: 
zıuır e nıu:ır;e . h. ba - rol .. ı..ıd· rmekte ve eski 

Beyin ıııayretile sayet nni ım zı lsun~ TP. eeor ı dana çıka-
•• tika bulunduğunu yapmı, ve zmtr ıyatroıunun mey . 
karı• tafoilit vermiştik . ııldıima ihtimal vennekt~- . 
'j:W gazeteleri bulunan eıerlerin Filhakika lıu heykel kaideai Y~· 

eh.:,.i,.eti hakkında şu tafsilatı •er- nmda açılan lıir menfe:sden ~ uç 
mektedirler; dört metre toprak _al~na !:· 1 

::: 

" Bütün eski medeniyetlerin yu- •ok iyi mulııalua edıl- eclily .. " L: 
~ clüf ıyor .. 

, a.ı olan Anadolu topraklarında bu genit kvW..,.. ~ temelleri 
geçmit medeniyetlerin eserleri kıy- bunlann tiyatro ~"'i:~ nlar 
metli birer hazine :ıibi gömülüdür. olmaoı "'~"~~İıu U::.td:: deh 
E ki zamanda bunlara ehemmiyet tehre su 1~~1 ıçı:.ıil . orada 
verilmez, bu sanat eıerleri meyclamı !izlerden 18tifade 1 ";'t v;0-80 ıe
çıktığı zaman krrılır, parçalanrr, ya· bir ele havuz yapı m~:;;el bulunan 
hut yabancılara kaptırdardı. Ancak ne en.el olrnaoı ';: maalesef ~op
C .. mh • tf ki Aııarı Atikaya bun bu teuoat esnaım . 

u u."~e ır . . miize- rak altındaki a&arı abka çok zarar 
1">:~• ver.ınıt, ~~ ~ ·· ·· ve Adriyanosun heykeli par 
lenma"' zenrınleştmrk .. n dıter ta- ırçalormut Ka"de yamada heyke-

l "k 1 1. ko- anmıttır. ı ra tan yenı etfo unan eser enn 1. eak nnak, kalça ıribi bazı 
runması icin tedbirler almıttar.. akın an lu paık larak bulunmuttur. 

1 T"" ki em en aamı r o zmir mıntakaaı ur Y • . B ela bizim zamanımızda o-
zenırin aaan atika sabalanndan bin- u meya.o;_ dilclijine delile! .,. 
dir. Etnfımızdaki . Efez. ~eı~-~ d:~1ı;:'..:ı. çubu~ ağızlddan da var· 
Sart v. ı. h~rabel~rı ıreçnut · J::e- dır ki orada afyon tiryakiliği yapd· 
·~~ -rlmedHeruyetl"ı:ın ka-:.:;::d: hatta. dığma delalet ediyor Eıki Roma za. 
~~, ı er. .emen . e

1
r . a . 1 . '. •••ı· maruna ait toprak avani ve camlar 

~yele eek• devır erın ız ennı ~ 

d .. 1 tınek müm- da bulunmuatur. 
Yan hataralara te•a u • Hafr" t devam ederse çok mÜ· k .. d 00 ıya . 

un ur. . I . hiın keşifler yapılma11 muhteıneld1r. 
Bu husuıta en fakır olan zmır1• p f .. Vi-nd yeni bulunan aaa-

• h · "ıli So 1 zarfında va ı ro eaor e- . 'Te n 1 • n ıtene er . . kroki · · kartmak üzere mıma-
Paşanm, asarı atika cemiyetının ve rın .. ıını ~· . 
mü <e müdürü Salihattin beyleri'! nnı ıroadermıttır. 
ll•yreılerile zenginleştirilen müze~ 
ae rağmen, ıebir içinde ~iyaret edı
lebilecelı asarı atika pek azdı, Te 

Paıuı (Kadife Kalesi) ıribi bazı be
kay~ya inhiaar ediyordu. . . 

Halbuki lzmir lyonya medemyetı-
1\İn merkezi olmut ve biitiin _Eıre 
mıntaka11nda en yükaek ...ederuyet 
leı-in Uidelerini aineaiade yükaelt; 
mittir. Eaki Yull8n ıiteleri arasmcla 
ki medeni rekabet eınaaında, bura· 
ları Romanın idareıine geçtikten 
•<>nra imparator Caracalla (Kara
kalla) 7.amanında hangi şe~~inen 
~engin mabetlere. tiyatrolara ıım~• 
1ara sair medeni abidelere daha ~·~a 
de malik olduğunu anlamak ıçın 
Roma Senatoscndan bir hak"'!' he
yeti iıtenmit ve birinciliği 1zm1r ka
>anmı,tı. Bu , milattan 211-217 aene 
sonra oluyordu. . . 

Zel:ı:eleler bir çok defa lzmın yık 
mıt binalar harap olmut, çökmüt ve 
ye.'altmda kalmıttar· Buaların üze
rinde hayat yine yürümiif ve yeni 
bir lzmir kurulmuştur. lzınirde tet 
itikatta lıulunan ecnebi arkeololdar 
yer ıdllnda k&fi dwececle hafriyat 
yapaınadlk.larmdan far:riyelerle ilıti
fa ellllitleo-di. Bunlar~an "~~r 
Charlea T exier diyor ki: lznunn 
tiyatrosu da ıtatyomun akibetine uğ 
ramı,tır. 1836 senesinde tiyatrodan 
~alan ıey, vaktile ba~klar! ~utan 
'"İ k111mla ön .. hneye gıden ıki deh 
!izden ibaretti. Basamaklar 17 inci 
sır ortalarında tahrip edilmiş İıe de 
ftbidenin ankaH hala söze çarpmak· 
ladrr. Şimdi ön sahne yerini işgale 
den oler altında hafriyat yapıloa ba 
7.ı eserleı- bulmak imkin11z değildir. 

IVJiize müdürü Salahattin bey bu 
hafriyata giritmeğe öteden beri ~
"" venniıti. Nereden batlamak la
>.ımgelditini tayin için bir çok teteb 
buat yaptı. Nihayet bütün okuduk· 
!arından mantık delaletile neticeler 
sıkarara1ı: Namazrah mezarhğında, 
vaktile au yollar1 için kullanılmıt. o
ı.,., Yl!l'altı kemerlerinin üıtünde ışe 
batl-Sa karar verdi. Aaarı a~ka 
muhipleri cemiyetinin ve Beledıye
nin yüz. liralık yardnnryle beth· 
Yan bu hafriyat Sal8hattin beyin dik 
katli ve vukuflu idaresi sayesinde 
hemen cok eh<:mmiyetli bir keıte 

8 okka bakla 
5 kuruş! 
Mersinde sebze fiat

ları çok ucuz 
M..ninden bildiriliyor: Burada bu 

aene ıebze bolluğu vardır. Bunun 
ıebcbi köylerde sebzecilik başlamıt 
olma11drr. Köylüler sebzeciliğe çok 
ehemmiyet yermiş. mebzul surette 
tehrimize sebze getirilmiye başlan
mıttır. 

Bunlar arasında bilbasaa bakla su 
dan ucuza oatılmaktadu. Sebze pa
zarına çuvallarla getirilen lıeklanın 
sekiz okakaı bet kuruta ıatılmakta
dır. 

İki gün devam eden tiddetli rüz
garlar Menin ve Tarauata evlerde 
ve bahçelerde tahribat Ye haaar ,.ap 
mıp. 

lzmir muallimleri te-
nezzühe çıkıyorlar 

IZMIR, 28. - Şehrimizdeki mual 
liml• iZ m&Jıata Odemit ve Birıri
ye bir aeyahat tertip etmitlerdir. 
Seyahat; Vali Kaznn Paşarun riya· 
setinde yapdacaktır. Seyahat; çok 
alaka ile kıartdanmıttır. 12 mayu 
perşembe günü muallimler huıulİ 
trenle tehrimizden lıareelıt edecek
tir. Tren Torbahda on dakika dura
cak ve oradan Tireye hareket ede
cektir. Tirede 2,5 ıaat kalınacaktır. 
Bilihare Od'""i'e gidilecek, cuma 
günü sabahı Birgiye varılacaktır. 
radaki üanatika rörüldükten sonra 
Odemiıten lzınire hareket edilecek
tir. 

Muallimler, gittikleri y...-lerdeki 
· meslekclafarile mesleki haıblhaller
de buunaeaklardır. Bergama, Dikili 
Ye F oço belediye redleri, bu tenez
zühte muallimlerin misafirelriılir. O.. 
demiş ve Birııide mesleki ve tarihi 
iki konferans verilecektir. 

l YET CUM ... '.!9 .ı.a ... _. ~ ,.. NiSAN 

Yeni n•triy•t 
Yaıamak yolu 

Açılması pek yaklaşın Erenköyü_n 
delıi Halk v-. oanatoryom • aıt 
işler dolay11ile bir müddettml>eri 
çıkamayan Ya...,..k Yolu -ua
sımn 37 nuın«olu nııabası çolı zen· 
ğin münder-t ve otuz iki ısahife o
larak cumartesi çıkıyor. 

Türkçe gülistan 
Sadi'nin maruf Gülistan'ı 

Ahmet Esat Bey tarafından ter 
cüme edilmittir. Temiz bir us
lüp, ve türkçe ile tercüme edilen 
Gülistan herhalde bütün okuyu 
cular tarafından ciddi bir rağbe 
te mazhar olacaktrr. Karilerimi 
ze tavsiye ederiz. - -

Su sinekleri 
Kıymetli ve güzide romancı 

larımızdan Mahmut Yesari Be
yin yeni bir romanı intitar etti: 
Su Çiçekleri. "Çulluk, Bahçem
de bir gül-açtı, Çoban yıldızı" 
gibi daha bir çok eserleri ile ede 
biyat ve san'at alemimizi tayin 
eden Mahmut Y eaari Bey bu 
serinde bir neslin tahltl ve 
tuvirini yapıyor, ve büyük 
bir muvaffakıyet ve tahlillcırin
de derin bir kudret gösteriyor. 
Romanı Suhulet kütüpbaae.i 
ne,retml!tir. Tavsiye ederiz. 

Gizli ilimler ansiklo
pedisi 

Muhiddin Dalkıbç Bey tara 
fından "Güzide ilimler ansiklo
pedisi" isiml_i bir kit~ netredil 
mittir. T avsıye edenz. 

Gol çıkb 
Sekizinci senenin 11 inci sa

yısı Refik Osman Be~in_bir ya· 
zıaı ile renkli olarak ıntı,ar et· 

miştir .• 

j Askeri tebligat 

Eminönü Şiıbeıinden: . 
l mayii 932 de ihtiyat zabıt 

mektebine sevkleri mükarrer &fA• 
ğıdaki maddelerde ~u .... rah JCI: 
rait haiz olan efendilerm y~ı 
mezkürde tubeye müracaatlerı •· 
liıı olunur. 

ı _ (O) fikraıına mensup o-
laalann kilesi. 

2 _ yedinde yüksek ehliyetna-
me bulunanlardan, 

A. - Piyade ... lna•- ..,fı-
na -aup JUi ili 326 (Dahil) 
dôfdmblt... . 

B _ iki aenelik hiamete tabı 

316 ila 323 (Dahil) Doiıimlular. 
• Henüz ilk yoklamalannı yap 

tırmamtf 328 doğıimlü yerli ve ~a 
bancı efraclm yoldamalanna edil· 
mekte olduğündall ataiıda yazılı 
veoaik hi.milen şubeye müracaat· 
teri ilin olunur. 

ı - Nuf118 künyesi puılası (ya-
bancilar için). 

z - Mektep şehadetname veya 
yeaİkaSI (Mektep talebeıi Yeya 
mezunlan için) · 

3 - (3 adet) fotograf niimüae 
~İ1P. 

Dr. Celal T evfil< 
Zührevi ve idrar yolu haıtalddarı 
müteha11111: Sirkeci Muradiye 

cadcleai No. 35. 
Her sün aut 14-19. 

B1R1NC1 tLAN 
Hali tasfiyede bulunan 

" MlLLl OTO " 
Türle Anonim Şirketinin 

5 Nioan 1932 tarihinde sureti fev 
kalade içtima eden hi11edaraa lıe

yeti umumiyesinde 4irketin vaktin· 
den evel feshine ve hali tasfiyeye "a
z'ına ve OSMAN GALiP Bey ve 
IVJöıyö NAHOUM'un Ticaret ka· 
nununda tadat o1unan v.,si ıelahiyet 
ler ile ve hatta ~irketin emvalini 
toptan aatmağa mezuniyetile ,irke
tin tasfiye memurluğuna tayinleri
ne ittifakı ara ile karar verilmiıtir. 

Şirket dainlerinin nihayet bir se
ne zarfında ıirketin merkezi ittihaz 
edilmit olan Beyoğluna, Pangalt~da 
Elma Dağı caddesinde Nomiko apar 

trmanının birinci katındaki daireye , 
bilmüracaa tirkettek.i ınatlubatlarım 
İspat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

ltbu ilin nihayet birer hafta fa11-
la ile üç defa netrolunacak ve yukar 
da yazılı bir senelik müddetin meb 
dei üçüncü ilin tarihi olacaktır. 

latanbul Tapu batmüdürlüğün

clen: latanbulda atik Ali paf& mahal
lesinin atik Eıir pazarı cedit kürkçü 
pazarı sokağında atik 56 cedit 7 nu 
maralı dükkan ile fevkinde odaları 
muhtevi atik 54 cedit 9 numaralı ha 
nenin kaydında kim tarafından ve 
neden dolayı itaret edildiği pyri 
malüm 31 K. Evvel 307 ve Temmuz 
310 tarihli haciz mevcut olduğun
dan itbu hacizlerle alakadar olan 
varsa llİr ay zarfında bir haczi kanu 
ni vaz'ı akıi takdirde i'arının ref 
edildiji ilin olunur. 

1131 

FIRSAT .... 
1 YBtiUröy'de (A,.aefaaos) ia-
• taıyona pelı yakın bir mevkide bü 

yük bahçeli, sebze bahçesi, A
merikan yeldeiiro-i, iki tulum· 
balı büyük aarnıCI, müteferrik p 
rajı ve her tarafta elektrik teai
aall havi müceddet ıüzel bir 
villa aatılıktır. Ziyaret için köyün 
eczanesine müracaat olunmaal. 

1 
~ uncu &ı\oıordu 

116nları 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastahaneleri için kapalı zarfla 
münakasaya konulan koyun eti 
ve kuzu eti ihalesi 7 Mayıs 932 
cumarte5i günü saat 16 da ko
mi.yonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gün ve münakasaya İt· 
tirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (204) (1504) 

* * "' 
K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı, 

ve Haydarpa,a hastahanesi 
için afağıda mikdarı ve ihale 
tarih ve •aatleri yazılı odunlar 
ayrı ayrı ,arblamelerle ve ka. 
palı zarfla münakasaya konmuı 
tur. Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin temi 
nal ve teklifnameleril komiayo 
numuza müracaatları. (237) 

(1697) 
Yemeklik odun 1,458,000 25-

5-932 Çarşamba saat 15 K. O. 
merkezinde. 

Yemeklik odun 1,541,000 25-
5-1932 tarihinde çartamba gü
nü saat 16 da Birinci fırka ve 
Haydarpafa hastahanesinde. 

Darülaceze Müdürlüğünden: 

Müessese için 15 Mayıs 1932 

tarihinden 15 Teşrinisani 1932 
tarihine ve 15 Teşrinisani tari

hinden 15 Mayıs 1933 tarihine 

kadar olmak ve alhtar aya mün 

kasern bulunmak üzeı·e iki nevi 

fiyat üzerinden iktiza eden SO 

bin yumurtanın kapalı zarf usu 

lile münakasuı 21 Mayıs 1932 

cumartesi günü saat on dört bu 
çukta icra edilece!di r. Tal iple

rin yüzde yedi buçuk teminat 

akçel...-ile müracaatları. 

Darülaceze Müdürlüğünden: 

Bedeli k~fi bin elli bet lira 

doksan üç kuruş olan 9 uncu 

pavyonun bir kısmının umumi 

tecrithane haline ifrağuıa ait in 

..-tla lrdahanecle bedeli kctfi 

bin iki yüz on lira doksan bet 
kuruş olan Bokus bölmelerinin 

inıası münakasalan kapalı zarf 
uııulile 21 Mayıs 1932 cumarte 

si günü saat 14 te icra edilecek

tir. Tal ip olanlaruı he.- iki inta
ata ait ayrı ayrı teminat akçele
rile ve vesaiki lizimelerile mü
racaatları ilin olunur. ( 1686) 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Aleksi veledi Taryandafil 
efendinin l<o,;tantin veledi Mihal e
fendiden istikraz eylediii ınebaliie 
mukabil vefaen mefruğ Beyoğlunda 
Tozkoparan mahaUeıinden Mezarlık 
sokağında atik 33 mükerrer cedit 
36 numaralı kirgir bir bap hanenin 
6 biıse itibarile 2 hi11eai kırk b"'I 
gün müddetle icra kılınan müz.aye

dei aleniyeıi neticeoinde 600 lirada 
talıbı uhteainde olup bedeli mü=
yede haddi layılunda ırörülemediğin 
den bir ay müddetle temdiden mü
zayedeye vazolunmuttur. Miittemi
latı: Demir ~ift katl8tlı kapıdan ri· 
rilclikı.. zemini mermer clö,eli bir ant 
re Üzerinde hir oda dahilinde came
kinlı iki dolap, camelcinlı çift ka
ıia kapıdan ririldikte bir safa ü
zerinde bir oda aofadan bodrum ka
tına ahf8p merdivenle inilir, zemini 
çimento döşeli ve maltız oealdı bir 
mutfak çaınatırlık mahaUj ile bir A
merika tulumbası mevcuttur. Keza 
zemini mermer döteli bir koridor ü 
zerinde bir heli, odun ve kömür koy 
mai• ınahsuı ÜÇ adetmahal koridor 
dan hir methal ile zemini keza mer~ 
mer dötdi aralık mahalline çıkılır. 
Birinci kat, ufak bir gezinti mahalli 
üzerinde iki oda bir yük, Odanın bi
risinde sokağa nazır tahnit vardır. 
ikinci lıat, ahtaı> merdivenle birin
ci katın ayni olup yük yerine bir 
hela, üçüncü lıat, ikinci katın ayni 
olup buradan zemini menner döteli 
\'e maltız ocaklı bir mutfak ve bir 
methal ile z,...ini kırmızı dni döşeli 
bir daraca vardn-. Terkoa ve elekt
rik terbı.atı """"cut olup deruninde 
borçlu •e hiaaedaran sakindirler. Hu 
dudu bermucibi tapudur. Mesaha1ı , ' 

44 metro mürabbaı olup bina 40 met 1 
_ .. MUALLiM..--.. 

ı"avukçuiukta muvaffak olmak ;. ro mürabbaı üzerinde mebnidir. Ha -
çl·n miiteha11uı Salih Zelıi Beyin o.o_ • d" luym~· h . · 

Dr. NEŞET OSMAN 
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Ba~ı~öJ Malnın~irliliı~eo: 
icar müzayedesi 

Nev'i Karyesi No. 
90 

lcar müddeti 
Otel maabahçe KalilaryaPlorya 

Gazino 
Hane maabahçe 
Hane 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 

3 
4 

15 

3 7 932 den mart 934 
sonuna kadar 21 ay ,, ,, ,, 

,, ,, ,, 
,, ,, .. 

Hane " " 19 Tarihi tesliminden Marı 

Hane 
ı Dükkan 
Hane 
Hane 

,, 
" ,, 
,, 
.. 
,, 

,, 
17 .. l ,, 

116 ,, 
117 .. 

,, 

1934 sonuna kadar ,, ,, ,, 
,, ,, .. 
,, .. ,, 
,, .. ,, 

" .. .. 
,, 

" " 
Hane maabahçe 
Hane maabahçe 
Bağ yeri 

,, 
Bağlar Eyıul 932 iptidasından ı· 

tibaren üç seı;e müddetle. 
Florya çifiliği hududu dahilinde numara ve evsafı yukarıda 

yazılı emlik ve arazi hizalarında gösterilen müddetlerle İcara ve
rileceğinden talip olanların ihale günü olan 25 Mayıs 932 tarihi
ne tesadüf edeu Çartamba günü ıaat 13 te ve fazla izahat almak 
isteyenlerin de her ıün Bakırköy Malmüdürlüğüne müracaat ey. 
lemeleri ilin olunur. ( 1706 l 

1 latanbul Belediyesi ılnnla il 1 
İstanbul Belediyesinden: Silivri panayırının 15 Eylul 932 ta 

rihinde açılacağı ve ctYayi tüccariye için şimdiden pavyonlar te. 
sis edildiği ilin olunur. (1704) 

Balatta 2 No. lı hane: Teminat 7,SO lira 
Kadırgada ıehit Mehmet Pa .. medresesi: Teminat 40,SO lira 
KüçükAyuofyada Mihriban Hanım medresesi:Teminat 4 lira 
Kapalı Çarşıda 16 No. 1ı dükki.n: Teminat 0,50 lira. 

" " 48 / 16 No l .ı dükki.n: Teminat 5,50 lira. 
Lala Hayrettin mahallesinde Hacı Betirağa medresesi: Temi-

nat 24,SO linı 
Cibalide Muhittin Hocavi medresesi: Teminat 4,50 lira 
Topkapıda Ahmelpafa medresesi 11 N.lu odası: Teminat 3 lira 
Fatihte Abdürrahim Ef. medresesi: Teminat 3 lira . 
Beşiktaşta Sinanpaşa medresesi 8 No. lı odası: Teminat 3 lira 
Süleyman iyede Kirazlı mescit medresesi: Tem inat 18 lira 
Hoca Aliieddin mahallesinde Haseki Mustafaağa mektebi 

Teminat 31 ,SO lira 
Yukarıda yazılı emlik bilmüzayede kiraya verilecektir. Talip 

olanlar tafsilat almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve iha
le günü olan 19 5 932 pertembe günü de teminat makbuz veya 
mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etme· 
lidirler. (1703) - ' -

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğün en: 

1 - Merakibin ihtiyacı için 9 kalem pazarlıkla Yerli malııeır.d 
alınacaktır. 

2 - lıteklilerin müfredat liateaini tetkik etmek iiure m~-
yete müracaatları. ,,. ·-- , 

3 - Pazarlık 4 Mayıs çarıunba günü saat 14 le icra edil ~ 
jiaden taliplerin % 7,5 teminatlarile tayin edilen günde hazır 
bulunmaları. (l 700) 

Ge~ik~asa~a Jandanna 
latınalnıa kDIIlİSJOUUU~an: 

On yedi ili yirmi üç (ERlKSON lSTOKKOLM) markalı 
maaa telefonu ve doksan kilo toz nitadır ve üç yüz adet laklanşe 
pil ve kırk bet kilo mumlu tel ve yetmiş ~ adet pil çıngırağı 
ve bir adet pırıldak fılit maka11 ve iki adet tornavida ve iki adet 

pırıldak tozalma fırçası l Mayıs 932 pazar günü saat on beışten 
on altıya kadar komisyonda pazarlıkla satm al.nacaktır. Talip. 
lerin şeraiti, anlamak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için 
mezkiir günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaat 
lan. (1696) 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

ınünce.. ~uıtur. 
Zeminden iki üç metre içenle Ü· 

'!"İnde krtabe.i çok İyi okunar •a
zıyctte bir heykel kaidesi bulunmut
tur. Kitabenin rumca metni ıadur: 
'"Antolrratora Traianon Adrianon 
kaiaara aebutan Olimpioa Sotira 
kai Ktiıtin oi ton me~alon propo-
leoı breimos Dianiıou Myıtai Ep
•nelitentoı Dikaiou lliodorou ton A
lt ksandron tou Tamiou avton."· 

ne .....-~ ır, ~·ı mu amnuneıi . 

O d b. k iki" ..;ıtlik ç yaşın a ır ız r tamamı 4000 lira olup hiaaeye mu- . 

k 1 A S R l ! sip miktarın yüzde onu niabetinde 1 

Dahili hastalıklar mütehu1111 
Hastalanru Ankara caddeaiade 
44 No. mua1enebaneıinde ber-

1 - Açıkdeniz motörleri için imal ettirilecek 10 adet perYane 
pazarlığa konmıqtur. 

Bu latabenin manası şudur: 
' Hala•kiir ve bani imperator Aclri 

Yanos Kayıer Olimpiyoaun heykeli
ni •ebrin dişarısındaki büyük Diyo
ni.s oı Brisens mabedinin hadım.lan 
buraya ,...kzeıti!er. Onların huine
da Aleksandros oğlu liodoros oğlu 
:; ikeoı idaresintle." 

Bu ~beye ııazaren heykeli'!. rek 
:.,c'ildiği mahallin tiyatro mevlıü ol• 
ın:uı muhtemel .ir. Zira tiyatrolar• 
etki Yuna~t la~da Oioniıioı tesmi
ye edilen .. n·aı ve zevk iliıhı~ bi: 
maye&indedi ve hu il.\hm rahıpleri 
tiyatrolarla ı>lakadar olurlard~ An
la~dan Roma tarihinde mühim mev
kii olan imparator Trajan lzmir şe~ 
rine ve betahsiı Dioniaios mabedi
ne veya tiyatroya büyük bir iyi!i~ 
etmiı olacak ki oraya onun heylı:elı~~ 
dikm.işleı- ve tazimen ilablarvı en .b~ 
YÜfii olan Jupitere izafeten ke~dıs• · 
"8 Olimpiyanoı unvanını ~ermış.le~ 
t.1a!Unı oldujlu üzere Olımp dagr 
Jüpiterin makarrı idi. 

SnLihcıtin bey bu mühim ketif Ü· 
Zerine Bergamada bulunan profesör 
Viganda bir mektup yazmı' ve kita· 
benin bir suretini göndennittir. Pro
fC$Öt-den gelen cevap bu kqfin pek 
ınühim mahiyette oduğunu göster
nıtılrtedir. Şayanı dikkat olan bir ci
het te bu kitabede ITIODİsİos teamiye 

açın mıc · k · 
Y T k 1 k \ pey akce~ini alar~ 929-5883 dosya ' 

AMaecl. çok 1.np bir kız lıaçlr· 8VU ÇU U numara•ıle 7 ha,zıran 9~ tarihinde ! 
ma badiaeai omuştur. Adanada ma- kitablnı mutlaka ıöz önünde hu- 1 saat nn dörtten on altıya kadar Is ! 

ırün taat 2 den 6 ya kadar 
kabul eder. 

2 - Pazarlık 2 Mayıs Pazartesi günü saat 
o/o 7,5 teminatlarile Muhafaza Müdiriyetinde 
!arı. 

14 te iste'klilerin 
hazır buıunma-

( 1699) 

ruf bir zatın hizmetçisi olan üç yat· lundurmalıdır. Her kitapçıda bu· tanhul 4 üncü icra memurluğuna mü l • Dr. İHSAN SAMI ~ 
larında Naciye komşu krzlar tarafın lunur. Ciltli takımı 3 liradır. raca~tlcri iliın olunur. : t>KSOROK SOROB_ u. ' Istanbul Evkaf müdu .. rlüg" ünden: 
dan kaç1rdıyar ve evlerinde sa":13nı . --~-------·-----: 
yor. o eve batka komtular gehnce -----------=-:-- öksürük ve nefes darlığı ıçın j . . . . 
krzcağız b.ir aandığln içine kapatılıp KUT• EL latanbul dördüncü İcra m~murlu . i k t · rıi ilaçtır. Divaııyolu Çatalca kazasının Nakkaş köyü hududu dahılınde ıki parçada 
üatüne yataklar yığılarak ıe&inin çık Or • A. 1 iiundan: Selahaıtin. efendi veresesi ı ~: itan ~ıahmut türbc•i No. 189. 1 500 dönüm çayırın 10 Mayıs 1932 tarihinde ihalesi ic~a ~ıl~!:~a-
ınatnMı temin ediliyor. Geceleri de h 1 ki ·· nin Hayri Bey veaaıreye borcundan • _ _ _. b 1 ... g"ından taliplerin yevmi mezkiirda Çatalca Evkaf Mudurlugune 
b Cilt ve ,ührevı asta ı ar mu· Her ccı"'""'" u unur. ( 1692) 

atka evlere "'ötürülüyormuş... . . ._ hali dolayi mahcuz Göztepe'de, Göztepe - müracaatları ilin olunur. 
Adana zabdaımm ,iddetli taki- tehasstSr. Karaköy , büyu .. ma •· - 1 6 · · · rl • 

caddeııinde atik 78 numerolu 179 dö" latanbu ıncı ıcra memu ugun- - - ---------------batı neticesinde m.uum kızcağız el bici yannıda 34. · 
de edilerek efendisine iade olun .. •••··--·-··-·· .. ••••••••··-··-·-··-• ... ••• nüm, ~085 arJlll ve ortasından tİ · dan: Bir borcun temini istifası için ı 
muttur. mendüfer geçen ve Nadir Aia, Halil, mahcuz bulunan ayaklı inger ma DOKTOR 

Bir genç kızı 
öldürdüler 

IZMlR. 26 . - TorbabM bun
dan birkaç gün ene! Hasan Ali is
minde birisi Giilıüm isminde ıenç 
bir kızı öldürmüştü. Hadiseden son
ra firar eden katil, Jandannanın 
devaınlı takibi neticesinde yalıayi 
ele vermit ve adliyeye teslim edil
miştir . 

Sivasta kar 
SiVAS, rt. - Dün akşam tebri

mize cok miktarda luar Yainutllr• 
Kar d~ ediyor. Her taraf bembe
yazd1r Ci•ara da bol miktarda kar 
yağmı~tar. Hava soğuk ve rüzgirb-

dor. 

Adanadaki dava 

mily-~ri Aga' zade Hulüsi Bey. ta.· b" h 1 ,_ bir - 1 d k Saıt , Mehmet Ali, Sel8h.,~tia a1e- kina11, ır a ı ı Cll~ ve adet rafından muhtelif bakim ar ve aan ı ,..., 
ler aleyhine açılan dava~ın ~arı bil, i)ervit, Riza, Faik, Haf12 Meh · maayioa konsol ve saire mayum :re· 
verilmiştir. Sindik F eyzı, . Sait ve met, Hami Beyler. Haaan P8fa zev dinci günü ıaat ondan itibaren Ko
Kini Beylerin müzayedele~ kanun cesi, Rifat Bey zevcesi, Haaan Ali, ca Muıtafa Pa.-da Cami ve \uelr.tep 
ıuz bir telr.ilde yaptıldan, ~ lu~~m Refik Pa,a zevce i, Nazmi ve Fuat önünde bilmüzayede '8tılacağından 
esbabı matlübu imtiyazlı kay ettı • Bey .-e Hanımların kö•k ve bahçele talip olanların hazır bulunacak me-

r .d 1 N ŞOK R O 
ı: -11ili hastalıklar mütehaum 
Her gün öjleclen aonra latanbul 
Türbe Bablili Caddesi No. 10 

Telefon 2,262~ ._ ____ .. 
len• muaroeleleri altı ıene sürünce· . ·ı .. 1 1 ,.. , . ri sabık ista&yon ıazıno11 e mahdut muruaa muracaat arı üzumu -n o-
mede brraktıklar" daha birçok vazı· ' 1 TIRA 

mali bulunen temam• 9000 lira klJ"lnetl lunur . DEVREDiLECEK H fe guÜ•Iİmallerine ve ih ere aap· 
tıklan sabit olmuf, bilitecil üçer lıu- muhammineli tarlanın dörtte bir hia - BERA Ti 
çuk ay hapse konulmalarına, yüzer sesinin ibalei eveliyesi İcra olunmalı: Birinci T~ maldı-inden: uMünaaip yivli bir parça iliveaile 
lira para ceaaaına n hapis müdcle- üzre 30 gÜn müddetle müzayedeye Merhun olup mahkemece aablmuı- top nıunlueaaun uzatıuaia mahıuı 
linea _,.riyettea mahrum kalma- konarak Z500 lira bedel ile talibi uh na karar verihnit olan 88 adet Mısır twtibat" hakkındaki icat için Sinai 
lanna kanır verilmittir. teainde olup ihalei kat'iyYesi icra kı- ı Kredi F onaiye tahvilitı ile 174 adet Madiriyeti umumiyesinclen iatihaal 

Maznunlardan hikim Şevket ve 
Hüoameddin Beylerin ihmal cü- lınmak üzre ve yüzde 5 zamla 15 Rumeli Şimendifer tahYilab .,. 206 edilmİJ olan 20 Mayıa 930 tarih ve 
rümleri oabit olmut, yüzer lira para vüa müddetle ihalei kat'iyye ınüza. adet Anadolu Şimendifer tahrilitı ve 1026 nwnaralı ihtira beratı bu kere 
cezasına mahküm edilmi,lerdir. Di- yedeaine konmuştur. Talip olanların 10 adet terkoı hİHe senedatı ve ferağ veyahut icara verileceiindcn 
ğer maznunlar hikim Hamdi ve ve fazla malümat İ&teyenlerin 330-1 1000 adet düyunu müvahhide .., mez.kür ibtirayı ıatın almak veya
Saim Beylerin hareketleri inzibati do•ya numero•İle lstanhul dördüncü i.1'.l adet Tramvay tirketi hiaoe ııe _ but isticar etmek arzuıuncla lıulu
cezayı müstelzim mahiyette ırörüle- icra memurluğuna nihayet ihalei 

1 
nedatı 2 mayu 932 pazarteoi ırünü aaa -tıa htanhul, Bahçekap1, 

rek haklarında beraet karar 1 """il· kat'iyyenin İcrp olunacağı 16-S-932 saat 14 t • ve kabil olamadlğı bıkdr TBt Han No 43-48 de mükiın veki-
mİ!tir. Muvakkat ıindik llbami ve 1 ı 
Ahmet Beylerin tusauz oldukları an 15 e kadar müracaat d • ani ta.! ·o eden gÜD ye M•"•de 1 li ISTOK EFEND YE mür-• ,.. 

1 ~! !!ı'~p ~~~~Ac~a-
, rmda münzevi mahallelİnde 24 No. 
' 1 lu hanenin bahçesinde bağlı iken İp 
j ten kurtularak kaçmıttır. Bulan ve· 
I ya ırören zatın mükafat mukabilinde 

ı balidaki adre5ine bildirın<"leri rica o 
lunur. Osman 

-
8 ci icradan: Bir borçtan dolayİ 

tahtı hacze alınıp oatıtı tekarür e
den Sirkeci Ankara caddesinde Re
tilpata barunda Cemal Azmi beyin 
matbaa11nda bulunan bir adet ayak
lı ve tek silindirli tap makinesi 2 
May11 932 pazartesi günü aaat 12-14 
kadar satılacağından taliplerin -
balli mezkürde bazar bulunmalan. 

ZAYi- 1786 nuıaerolu aralıa ••· 
ebliyetna i lıaJ'lıettim. Y ...ı.ı.i 
aiaeatnudan hiikmii yoktur. ı\nıı..; 
C1 H- oıta Cenuıl 



Paris'in en kibar 

sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

ve san' at eseri 

Modanın en ince isteklerini 
cami enfes bir ipekli ••• 

Akşam tuvaleti 
sabah -ve ya
Apremedi elbiseleri 
için tercih ediniz ... 
Çü kü: 

Q.. ., I./ " " d"' vu 1.§ te pek~.;; 1.n ır 

istanbul ve Ankara satış şubeleri 

21 Mayıs' ta Açılıyor 
Krepton krepinin en güzel ve 
canahcı renkleri Ankara ser

gisinde teşhir edıliyor. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. dl kefide 11 mayı• 1932 dedir. 

BOJlk ikranıiJe 4 00 00 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükifat vardır. 

Baş Ateşçi Aranıyor 
lotanbul haricinde lıiin bir müeueoei ıinaiyecle İatihdam eclilmelı üzre 

muktedir bir hat ateıçiye ihtiyaç nrdır. 
Bu efendi fİmdilik üç ay için muvakkaten ve hu müddetin hitamında 
~ıdıiliyetine göre tehri 100 ili 120 lira maatla daimi olarak tanif edile
cektir. Taliplerin hizmeti aıkeri7elerini ila etrnİt olmaları Ye dun• ka
uınlar hakkında vaıi malümat ve.mumaresesi hulunına11 fllrlbr.Anupa 
'abrikalannda çalı!IDlf olanlar tercih olunur. Arzu edenlerin l'edle
~nde mevcut veoaik ouretlerinin bir mektuba leffen .,. (MakinaJ nınnı-

MiLLiYET CUMA 29 NiSAN ı:M2 

ITALYANA 
Merlıesi Mllano ~rinde Anonim Şirketi 

ıı.m.ye Ye lhtiyet akçeaı: ltalyan Lirau 1.240.000.000 
29-2-32 tarihli Bil&nco 

MATLUB 
fCaea ve Bankalar nezdindeki nukud 
Portföy •• huine bonolan 
Röporl.., 
Bankaya iit esham ve tahvilat 
Bankalara ve muhtelif mü-ta ı..ı.lo lıti...ır
Muhahirler ( Bakiyyei Zimmeti\ 
Kabul dolayııile borçlular 
Muhtelif Borçlular 
Emvali gayri menkule 
Mefrutllt ve mer.i.rifi tesiılYY\ 
Kefalet dolay11ile borçlular 
Berayi hıfz 1 Memurin tekaüdiye akçesl 
mevdu esham kefalet akçesi 
•e tahvilat ı teminat .. 

425.049.452,15 
5.419.197.306,40 

229.610.592,35 
356.261.832,45 
213.273.495,10 

2.454.169.007,30 
189.050.508.55 
234.046.006,35 

79.774.775,70 
1,-

950.947.9)3,05 
9.864.148,-

974.544.501,-
Sc326.272. 797 ;-

l L 16.862.062.336,40 

Sermaye 
ihtiyat akçesi 

ZlMME'f 

Tevzi edilmeyen hl»el teınettli 
Hesabı ciri mevduab 
Muhabirler (Bakiyyel matlubu) 
Muhtelif clainler 
Senedatı ticariye 
T eclaYiildeki çelderı 

Adi 66.5a8 588,211 
Sirküı. 110.328.523,41f 

Kefalet ciolayıoile alacaklılar 
Ealıam Ye 1 Memurin tekallcllye alcçeoi 
tahYilit tevdi kefalet olarak 
edenler : teminat .. 
Senei oalııka temettü'ü halôyyeoi 
Senei bilin temettii'li 

100.000.000.-
580,000.000,-
56.274.110~ 

1.211.309.554,05 
S.402.017.681,80 

247.815.937,30 
189.050.508.55 

166.867.111.70 
950.947.913,05 

9.864.148,- • 
974.544.501,

t.328.272. 797,-

34.257.007,-
12.841.C)66,98 

1. L 18.862.062.336,40 

lıtanlıul Şube Merbd: VoyYoda eaddeol, Kanlröy Palu - Telefonı 
Beyoğlu 2641-2-3-4-5. 

lotanbul Şubeol: Alalemciyan Han - Telefon• lıtanbal 2821-2 2877. 
Beyoğlu Şubesi: lıtikli.I Cadcleoi, 247, Ali Namık Bey Han - Telefonı 

Beyoğlu 1046. ı 
lıtanhul Bonuında Kamhyo Daireıi: Telefonı latanbul 1718. 
lzmir Şubesi. 

~s~ıne plajları nınza1e~e ,artuanıesi 
Hililiahmer Cemiyeti lzmir Merkezinden: 
1 - 18 kabine - banyo soyunma mahalleri • 1 büfe, 1 gazino, 

1 mutbak, elektrik dairesi, su tesisatı 1 hususi oda 3 dut 3 haliyi 
müttemil Çeımede Ilıca mevkiinde kiin plaj 5 sene müddetle 

\

. icara verilecektir. 
2 - Plaj 11razisi müstakillen Hililiahmer Cemiyetine ait olup 

' bundan b;ışka plaj sahası olmadığı gibi hiç bir kimse tesisat yap-
mak salahiyetini haiz de~ildir. 

1 3 - Gazinonun masa, sandalya, mutbak levazımı, deniz oyun· 
cakları, ve saire gibi eşyaai tekmil olup muhafazaları kırılmak 
ve fersudeletmek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üzere 
bu eşyaların birlikte icareten müstecire verilecek eşya ve motö
rün halihazır evsaf ve kıymetleri hini teılimde nazan itibara alın 
mak suretile teslim olunacaktır. itin hitamında mezkilr eşya ve 
motörün kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii 

1 

bulunduğundan her eıyanm cins ve nev'ine ve atmmalarına na- ı 
zaran o/o 10 ili o/o 100 e kadar amorti tenzil edilerek devren te
sellüm olunacaktır. Binanm amortiıi bundan hariç olup ancak 
bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve Hire ıibi arızalar 
müstecir tarafından ikmal edilmesi tarltır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve ıazinonun dahil ve haricinde 
elektrik tesisatı vardır.Müstecir kendisine ait olan tenviratı ikmal 

1 
ı ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle bat
ı ka müşteriye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisimlen fazla ce- ı 

reyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına sebep ı 
olacağından bu cihetin nazarı itibara alınma11 9arttır. 

mamulatı dünyanın en mükeır.mel murtah~aratı olup ı.. gün taze 

ihzar olunmaktado-. Zayıf olanlar ve §İ§manlamamak iıtiyenler için 
1>•dadır. Ekmek 35, gevrek, bademli lunket, makarna, ve her nni 
yclerle un 55, çikolata adedi 20, paketi 100 kuruıtur. Haoan Ecza 

Kiremid 
MARSIL YA kiremidi 
KÜTAHYANIN eski 

larındandır. 

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

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

IST ANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inşaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulatı KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST AN8UL satı 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)d 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \tEKTEBt 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raponmdan 

kimyevi 
Müdürü 

J Jnhina mukavemeti 
Kütahya kiremiclô Marıilya kiremidi 

(Mesnet açıldıiı 30 ım) 213 Kilogram 229 Kilt>gl'8II1 

il Sildeti (Kuru halde) 2400Crmn 2700 Gram 

ili Niıpi meoamiyet hu1U1 
( Maı ve cezp ettiği ıu mikclan 24 oaatta) Yüzde 13 Yüzde 13,5 

iV Don tecrübesi 
( Brart uıuli) Vezni e1uiJmeomı Vezni ekoilmeml. 

n patlıımamıtbr· ve patlamanıı9tı 

v Bir metre murahbaını ne kadar örter 14 14 

Analiz, piyaoadan tedarik eclllen 15 kiremit üzerinde YllP~tlır. 

Çocuk haftasında kumbara alay 

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

Bayram ne kadar tatlı 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki katil 
Çünkü kumbaramız var 

1 Türkiye İş Bankası 1 
5 - Plaja gelecek olan müşterilerden on kuruş duhuliye alm- J 

maktadır. Müstecir bu hususta serbesttir. Y ııni isterse duhuliye 
mikdarını tezyit ve tenkis edebilir. Hilaliahmere ait hanelerin 
müstecirleri bu duhuliyeden müstesnadırlar. T U R K 1 Y E SA N AY 1 VE M AA DİN 1 Göz Hekimi 

I 6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak üze- B A N K A S 1 N D A N : ı , 
, re tesviye edilecektir. 3.148,60 lira bedel kqifli Unkapanı deiirıııeninin çatı ~rab _..fık- D N • f b-t 

7 - Menim geçtikten sonra bina ve eşyaların muhafazaıı la tilihine ihale olunacaktır. Keıif ve JBrlnameli he, lira mukabilinde Ban- ) r • Uf ı e IJJ' 
ed'lmek kada tevzi edilmektedir. Talip olanların (350) ür m 7 elli liralık teminat ile _,ı. için senevi 150 lira ücretle bir bekçi istihdam ı tedir. 811 T ·- Cağaloğlu, Süreyya B. BP":~ 

d .. t • 'tt' 5 Mayıı Pertemhe günü oaat on dörtte Bankaya müracaatlan ilin olunur. N 7 T 1 _...,,, para a mus ecıre aı ır. o saat 3 - 6. e: ~ 

1 
8 - Plaj aahaaı dahilinde mevcut iki adet hane vardır. Bu .. ----··------------------. ·---------~ 

binalar yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti ol. EBEVEYNINlZLE, y A VRULARINIZ VE 
madığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hilaliahmere aittir. SEVDiKLERiNiZiN 
Ve bunların müstecirlerinden duhuliye alınmaz. 

9 - Müstecir plaj sahası dahilinde bilihara cemiyete terke- Habralarını daima muhafaza ebnek ister miainiz? 
dilmek ve biç bir bak aramlmamak tartile istediği tesisatı yapa. FOTO fRANSE'de 
bilir. Ve bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul etmez. 

10 - Fazla izahat iıtiyenler aynca bir mektupla Hililialımer 
Cemiyeti lzmir merkezine müracaat edebilirler • 

11 - Plaj icara verildikten sonra gerek müıtecir tarafından 
otel ve gerek buna mümasil büyük batka teeilat yapnn.k arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek Ye daha müsait Hl'ait 
göstermek üzere müzakereye ııirifebiliriz. 

12 - ltbu tartnamenin müddeti Nisan nihayetinde bitecek. 
tir. 0631) 

.,,.. Sanayi Mezunu Aranıyor 

Ağrandismanlarını y'apbnmz. Fiatlar mutedil, it 
fevkali.de aan'atkiranedir. Elinizde mevcut en küçük, 
en eski fotoğrah gönderiniz, canlandmlıp büyültülür. 
Yalnn 711 lıı:unıt. p.cı.inD, -ı.aw••• REiSiCUMHUR Ha.ilin ta1ıii 
büyüldülrte, oan'atkirane bir büat ""'b elerilli elde edı c ±·mh Tiidıiye' 

niıı bilU...um ricali iliyeain portrelerİnÜı fiatlan daW ~. 
Poata maarah yııkanlıi bedele .w.ilm. 

OTO FRANSE,latiklil caddeai No.128,BEYOOLU 

Ecnebi memleketler' 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~anka konıuıer~iJalı 
ITALYANA 
S.-yeai 700,000,000 

(ihtiyat ~: 
U0,000,000 Liret) 

Tnvellera (Seyyabin çeı.ı-11 ..... 
•-m. zile lıtanhal 176 posta kutuıu adreoine göndermeleri. 41_ .. 

!ıtanhul haricinde kiin bir mueuesei ıinaiyenin muhtelif makina daire
!erinde çalııtırılmak üzre hizmeti aıkeriyesini ifa etmit on genç -yi 
nezunu efendiye ihtiyaç vardır. Bu efendiler timdilik muvakkaten, ile
ride göıterecelderi kabiliyetlere göre dolgunce maqla daimi olarak 
tavzif edileceklerdir. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

Llnt, m.ı., Jngiliz lirau 
dolan frank olarak oatılan lıo 

ler oayesinde -• gitoend f' 
ranw kemali emniyetle tafl' 

Gedikpaşa 'da J. Sahnalma 
Komisyonu Riyasetinden 

Tali;>lerin vesaiki aıkeriyeleti ile §İmdiye kadar çalı~bklan ınüeue

,attan alllllf oldukları bon oerviı ıuretleri ve muhtaoar tercümei halleri 
:nerhut olduğu halde (Sanayi) rumuzile lıtanhul 176 poıta kutuou 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyalı üç yüz doksan sekiz adet . adreıine tahriren müracaatları. 
demir karyolanın kapalı zarfla münakasası 9 Mayıs 932 pazartesi ------• ..,.•-•••• 
günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin tartname ve nümune 
yi ıörınek üzere her gün ve münakaHya ittirak için teminat ve 
teklifD&melerile mezkilr günde muayyen saate kadar komisyonu· 
muza müracaatları. (1533) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz satar, Beyoğlu. latiklil 
caddesi 390, İaveç ııefareti karf1auıda 

Dikim Hane ambarında mevcut ıatdacak eıya: 
Eski elbise parçalan pamuklu: 6000 kilo, Lacivert fayak par 

çalan: 1000 kilo, Beyaz pamuklu kırpıntı: 1000 kilo. 7 Mayıı 
932 cumartesi günii saat 13 te. 

Deniz Dikim itleri müdiriyeti ambarında mevcut yukarda 

rında yazılı gün ve saatte satılacaktır. 

her zaman iııe..-mz düıı.: ~ 
1- tarafmda, telıirde, otell"'""' ' 
vapurlarda trenlerde hu çJJI' 
?D küçük tediyat için nakit:;. 
kanımda kolaylıkla iıtimal 
hilirıiniz. Travellen çeki~ 
kiki oahihinden hatka ki ~ 
kullanamayacağı bir ıekildoı 
tip ve ihtao edilmittir. 

cins ve miktarı yazılı kırpmb parçalan açık müzayede ile hizala 

1 Şartnamesini görmek iatiyenlerin her ııüıı ve almak istiyen 
lerin teminat makbuzlarile birlikte Kaaımpata'da Deniz Levazım ı•---------";j 
Satınallna komisyonuna müracaatlar (1520) 1 MlLLlYET MATBA 


