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GIJ'• YeaJ 1 • .,.,"':' _, "-· 
beraberlerinde • 1d- ~T et .,..,, 
yet Ruaya'nm merk~z~• -~ 
aamimi bir kabul •ormÜflenı..-. 

1 Çocuk haftasının i Celal Bey 
Son günü Mısırdan döndü JL · -nc1 L • ...: MoekoTa'dan •e· ._.. cu en uca·• ... . 

len haberler, bu kabulİİD reamı sı 
ti rde mutat olan nezaket 

ta~tleannı atarak bir doatluk te
z:hürü ,eklini aldıfmı lıildirmek
tedir. Bunu da tabii görmek la· 
zımchr. Çünkü Türk - Sovyet 
dostluğu, harpaonraaı ıi,.aset ale
m inin bir an'aneıi şeklini almıt
lır. Gerek Baıftkil Patanın Sov
yet matbuatına vaki olan beya~ 
hnda ve gerek Sovyet gaze~e~~
nin netrjyatında tebarüz ettırıl~
ği gibi, bu doıtluk, iki kon>§u m_il 
Jetin kendi mukadderatlaı:ma .. ha· 
kim olmak için giriştilden ~uc_a
dele aenclerine kadar ırerı gıt-
mektedir . . 

Çarlok Ruıya ile _P~dlf&~hk 
Türlr.iyeıi harbi umumınm niha· 
yetlenmeıile kapanan d~vr~ ka· 
dar yekdiierinin an'aneVI dutma· 
nı vasiyetinde idi. Çar~ Ruıya• 
11 ıimalde bir devlet halinde be
lirdiği ıründen itibaren ~-an~ı 
imparatorluğuna kal"fı talııp ettı
ii huıumet ıiyasetinden asla ay· 
rdmamııtı. Osmanlı imparatorlu· 
iunun bir çok felaketlerine sebep 
timalde Ruıların bu amanaız hu
ıumeti olmuıtr. Şunu da kabul et 
mek li.zımdor ki, Oımanb impa~a 
torluğu da Ruaya'ya kartı takip 
ettiii siyaıette daima dürüst ol
mamııtır. Kıamen korkud~n ":.• 
kıamen iki devlet araamdaki mu
lekabil itimat11zlıktan dolal'.ı v<; 
daha büyük mikyasta da aıyaaı 
entrikalann teıiri altm~a Ru!ya 
ile doıtluk aiyaseti takop edebile· 
cek fıraatlar zuhur ettiği . zam":" 
da bunlardan iıtifade edılmemıı 
ve Osmanlı imparatorluğu yaban 
cı deTletler nam ve heaabm_a Rus 
düıınanbğmı aonuna kadar ıdame 
ettirmiıtir. 19 uncu aann ortala
rına doğru, Fuat Paıa, daha Fu~t 
Efendi iken, mülteciler mesel~!
ııain halli için Petreaburır'a gıttı
finde Çar Nikola tara_f.m.~an ka
bul edildiği zaman, hükümdarın 
aer:zenioi metburdur: Nikola "ec
nebilere alet oluyoraunm" d~İf .. 
Filhakika mülteciler meselesinde 
Nikola haksızdı. Sonra Oamanlı 
İnıparatorluğunun Ruaya'ya kar· 
'' takip ettiği ıiyaıette aamimiyet 
olmadıiı haklmıda ıen:enitte bu· 
lunurken, diğer taraftan da fngil 
tereye Oamanlr arazisinin taluimi 
ni gizlice teklif etmekle ayni aa
tnimiyetaizliği kendiıi de göster
ınit oluyordu. Fakat Nikola'run 
aerzen.i9inde Çarlarm daima Sul
tanlar hakkındaki kanaatlerine 
tercüman olan bir mana vardor. 
Ve Sultanların Çarlu hakkındaki 
hiıleri de ayni merkezde olduğu· 
na tüphe etmek bile caiz de-
lildir • • 

. hu komıu millet ar~11nda. aa
lhuni münaaebabn teeuua ve ıda
rneajne hiç te müaait olmayan bu 
İtiınataızlık havası Çarhğm ve Sul 
tanbğm ıukutile tarihe kan9mı!• 
tır. Harbi umumide aonuncu bır 
>niicadeleden aonra muharebenin 
&onunda her iki millet te galip· 
ler zümresinin kahbece hücumla· 
rına maruz kaldılar. Sovyet Ruı· 
Ya ~arktan, garpten, şimalden ve 
cenuptan istila ordulan karııam
da kaldı. Milli Türkiye, hayat 
hakkmdan mahrum edilmek ia
tendi. Bu mücadelede ilk defa 
olarak Ruı - Türk münaaebab 
noktasından tarihin seyri terıine 
döndü. Sovyet Rusya'nm diiJ. 
illan iatila.,adan kurtulmaao Te 
'tendi mukadderatına hi.ldıia ol
nuı, Türkiyede Türk milli dava. 

undan sonra gelen eaaah bir unı
de halini aldı. Sovyet Ruaya da 
Türk iatiklal mücadeleainin mn
muvaffakıyeti için maddi ve ma
nevi yardınunı esirgemedi. lıta 
en müıkül bir zamanda ba,lacfıi, 
içindir ki bu dostluk bizim kalbi
mize çok yakmdor. Harici müna. 
aebamnızda yeni devri eski de
virden ayoran büyük huıuaiyet· 
lerden de biridir . 

Türk - Ruı doatluiu teeuüı 
ettiği zaman, Rusya beynel~.ilel 
IDÜna.ebat nokta11ndan bancı ez 
kanun bir devlet vaziyetinde idi. 
Bu devletle dostluk teaia etmek 
haddi zatinde bir cüriim telakki 
ediliyordu. Sonra aradaki rejim 
farklan d~l'U'?•İle doiru dürüat 
"1ilna~et ''";İ• · etmek te müm
kün olmadıgİ • ilen aürülürdü .. Biz 
tabii cürme hiç bir ehemmıyet 
atfetınedik. Rejim farklan dola· 
Yısile münasebabn teeaaüı ede· 
nıiyeceği hakındaki i-ldia da on 
beı senelik tarih karıısmda mana 
•ını kaybetmi,tir. Bu münaseba· 
tın tarihi bize göstermittir ki, ara 
daki rejim farklarına rağmen, 
5?vyet Ruıya ile dostluk teıis e• 
dılebilir ve bu dostluk ta zaman• 
la kuvvet bulur. Dostluğun eaaa 
"~deıi, her iki tarahn da djğeri
nın rejimine kartı hürmet beale
ftleaidir. Ve on bet senelik müna· 
•ebatımızda biz bu umdeden ay· 
rılnıadığnnız gibi, komıu Sovyet 
Ruıya da aıla inhiraf etmemiıtir. 
b Sovyet Ruıya ile dostluğumuz, 
•tka memleketlerle ve hatta 

. . • 1. b" • f t •n Halk komserleri lsmet Paşa Hz, ıle heyetınıız şere ı~ ır zıya e ver. 
-clisi r.isi M. lılolotoff 

Başvekil;Lenine'in me 
zarına çelenk koydu 
Heyetimiz yarın Moskovada ya

pılacak 1 mayıs 
resmi geçidinde hazır bulunacak 

Ziyafetler, mütekabil nutuklar 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - J... lamel Pata aaat 16 da Sovyet 
met Pata Hazretleri refakatlerin Sosyalist cümhuriyetleri ittihadı 
de Hariciye vekili Or .Tevfik Rüt icra komitesi reiai M. Kalenin tara 

Dün Alay köşkünde de 
çocuklar eğlendiler 

Çocuklar dün bayram haftaamm 
ıon gününü geçirdiler. 

Dün Halkevinin Alay köıkürıdelô 
güzel sanatlar ıubeıinAle aaat iki bu
çuktan altıya kadar iki kmmlık eğ
lenceler tertip edild). Yüzlerce ço
cuk muallimlerile ~ ber ırelmiıler
di .Evvela çocukla hoıuna ıride
cek mevzular üzerinde Karaıöz oy
nandı. Milt .. akiben cocııklar kendi • 
ralarında türküler aoylediler ve ço
cuk aakıalan oynandı. Müteakiben 
çoculılar tarafından .. ln•an aarafı~ 
iıminde iki perdelik bir piyeı temail 
edildi. 

Müteakiben çocuklar arHında ba 
zı bedeni harekat yapıldı. Zeybek ra 
kıılan oynancb. Çocuklar akf&m üı
tü neşe ve ı•taret kötkten ayrolarak 
mekteplerine ve evlerine döndüler. 

Erenköy kız liıeainde de haftanın 
aon ırünü münaaebetile giizel bir mü 
samere verilmiıtir . 

Şirketlerin 
932 taksitleri 

Ekser ıirket erle bir 
sene tecil için 

anlaşmak kabil olacak 
tü ve Türkiyenin Moıkova Büyük fondan kabul edilerek uzun müd- HülıUrrıet mali bnhran ve bütçe 
elçisi Hüseyin Ragıp Beyfendi ol det görütmüılerdir. darlığı dolayiaile timendifer gibi 
duiu halde öğle üzeri M. Moloto f...,et Pata Hazretlerine Tev• memleektimizd uml'TU nafia vucü-
fu ziyaret etıniılerdir. fik Rüttü ve Hüseyin Ragıp Bey. de getirmeği ve mu' elif ımoetlerde 

Bunun müteakıp hariciye komi fendiler r e fakat ediyorlard ı . malzeme itaaım t ~ • etmit olan 
seri M. Litvinof'un remıi kabulün Baıvekil Hazretleri; ıniaafir bu ecnebi gruplara? ı,.t ~~. -!erek btt 
de hazır bulunmuılardır. (Devamı 5 inci sahifede) aene için tediyeua~~ .. r'aelen koıa 
-=---==========~--=-=-_,-==-c:o-==---===- vadeli takıitlerin U%1ltılmaıJDJ ve tak 

Rumen seyyahlarından bir kısım 

Dün de Rumanyadan 
birçok seyyah geldi 

Türk Bu meyanda Bükreşteki 
muhipleri cemiyeti azasından 

83 kişilik bir kafile de vardır 

Dün abideye çelenk koydular 

Ortodokılann Paıkalye yortunu 
münaaebetile dün Köatenceden li
m•nnnne aelen Romanya Seyriae
fııin lıumpanyaamın Da\'n Yaparile 
270 kiıilik muhtelif Romen ıeyyah 
kafileri ıebrimize ırelmittir. Bu kafi 
leler araaında dünkü nüıbamızda ge
leceklerini yazdıiunız Bükreıte Tür
kiye mıdıipleri cemiyeti aza11 olan 
gru ta ıehnmize muvaaalit ehnit
tir. Misafirler, liıe mualimleri ve 
Darülfiinün talebeıinden mürekkep 
olmak üzere kadın erkek 83 kiıiden 

Ruıya ile ıiyaai münasebet tesis 
etmemekte temerrüt göıteren dev 
Jetlerle de doğru ve dürüst ve a&· 

mimi münaaebet teai& etmemize 
de hiç bir mani teıkil etınemiıtir. 

lamel Pa,anın Sovyet Ruayayı 
ziyaretile uzun tecrübe aeneleri 

• hal" . geçiren ve artık an ane ını a-
lan bu doatluk, ıüpheıiz daha zi
yade kuvvetleşiyor. So,,,.et hüku-

mürekkeptir. Heyet vapurda Darül
fünun talebesinden bir heyet, ve ev· 
velki gün tehrimize gelmit olan Ro
men Türk muhipleri cemiyeti reiıi 
M. Michel Livedaru ve cemiyetin 
fahri aza11ndan prof. M. Dasuleaku 
tarafından kartılanmıtlardır. Darül
fünun talebeai Romen talebesine va
purda ise buket takdim etmiştir. Bu 
ırrup meyanında Bükrette çıkan A
deveru] ve Diminatza guetelerin-

(Devamı 5 inci sahifede) 

metinin, Batvekit. Hıı.riciye veki· 
li ve heyetimiz hakkında göster
diği misafirperverliğe kartı teşek 
kür beyan ederken, aulh ve müaa 
lemetin idamesine yardmı edeceği 
cihetle, bu dostluğun alelumum 
aulh mefkureaine bağlı olanlan 
da memnun edeceğini• ümit ede-
riz. 

Ahmet ŞOKRO 

ait bedellerinin, faiz talebi hakkı 
baki kalmak ıuretile tenzilini tal.., 
etmİftir. Bu huıuıta muhtelif ırrup
lar mümeasillerile Ankara'da mü
zakerata batlanmtıtır. lrnıak-Filyoa 
ve Fevzipata - Diyarbekir hatları in 
f&llnı deruhte etmit olan lıveç ırnı· 
pu miime11illeri ile, bu huıuıta iti
laf hiw olmu, ıribidir. 

Ankarada elyevm Kütahya . Ba.. 
lilı:l'Ur hattını İn .. etmi, olan Juliuı 
Berırer ırrupu ile taksitlerin tecili i
çin müzakerata batlanmııtor. Müza
kerat Julius Berger grupuna mali 
müzaherette bulunınuı olan Döyçe 
Banlı müdürü tarafmdan İdare edil
mektedir. Şimdiye kadar cereyan e
den müzakerat netice.inde eaaılr nok 
talarda itililf ha11I olmuttur, halli Ji 
zım ırelen bazı teferriiat kalmıttır. 

ltalyan ıirketleri ile de müzak,... 
reye baflanmıttır. Bu ,irketl~ri An
karada Banka Commerciale d" halia 
müdürü M. Pommi temıil etmekte 
ve elyevm Ankarada bulunmaktadır. 

Muhtelif ecnebi gruplarla cereyan 
eden müzakerat meyamnda yalruz 
Yavuz zırhlıırnı tamir etnıiı olan 
Saint Nazaire ıirketile, takıitlerin 
tecili etrafında bazı mütkili.t zuhur 
etmiıtir . Bu mütkilitın eaa., , 0 _ 

dur: 

Samt Nazaire ,irketile aktedilen 
mukavele mücibince Yavuz zırhlııı~ 
run tamirat üc~ti Türk lira., ola
rak tespit edilmekle beraber, hüku
met takıitleri 1030 kuruttan İngiliz 
lirası olarak tediye etmeğe teahhut 
etmittir. Yani Saint Nıızaire tirketi
ne beheri 1030 kuruta tekabul et
mek üzere inıriliz lira11 tediye edile
cekti. Mukavelenin Rktından ıonra 
İngiliz linuı tereffü etmit olıaydı 
hüklımet mütezarrır olacaktı, fakat, 
bugün İngiliz TlO kuru,a dü,müı ol 
doğundan tediy~lta h~k~~ct lehine 
yüzde 25 ni•betinde bır ıabfade var 
ılır. Bu vaziyet kar§ıaında Saint Na
zaire ıirketi vadelerin uzatılına11na 
muvafakat etmek icin kendiaine ba
zı ta-.izatta bulunulması talep et. 
mit Maliye Vekileti de bu talebi 
kab:ıı etmemİftİr. Bu maksatla ara
da bir itilaf hüıülünii temin için 
Oımanlı Banka11nın Paris şubesi 
müdürü M. Bellet tehrimize gelmiş
tir. M. Bellet bir iki güne kadar An 
karaya gidecektir. HükUmet müzake 
rabn akım kalmaıı ihtimalini naza
n dikkate alarak bütçe darlıfına raf.1 
men ıirkete tediyatta bulunabilmek 
için bütçeye IAzın ırelen tah siıah 
nazetmittir. 

Mm. Fontain'in ölümü 
PARIS, 29 (A.A.) - Dariilfü 

nue edebiyat muallim muavinle
rinBen Madam Fontai 30 Y•tmda 

. olduğu halde vefat etmiıtir. 

Ticari münasebatımızı 
bir kat 

daha arttırabileceğiz .• 
lı Bankaaırun lakenderiye fube 

ıinin küşat resminde hazır bulun 
mak üzere Mıaora 
giden banka umu 
mi müdürü Celili, 
Recep Zühtü, ve 
Oaınanzade Ham 
di Beyler dün E. 
ge vapuru ile teh 
rimize avdet et
mişlerdir. Heyet 
Galata Rıhtımın
da it Bankası mü 
dürü Muammer, 
ve bir çok ahbap
ları tarafından 
kal'fılanmııtr. Ce 
lal Bey dün ken· 
disile ırörüten bir 
muharririmize fU 

CELAL BEY beyanatta bulun• 
muıtur: "-Mıtır 

dan gayet iyi intibalarla avdet e
diyorum. M1a1r'da her yerde oldu 
iu gibi ikt.aadi buhran mevcut ol 
duiu halde orada it yapmak ka· 
bil olacağını anladık. Resmi ve 
huıuıi mahafilden pek çok hüınü 
kabul gördük. lktoaadi mahafil 
Türkiye ile İldıaadi münaaebabn 
bir kat daha inkişafmo arzu et· 
mekte olduklanndan bankamızın 
lakenderiyede fube açma.. İyi bir 
surette kal'Jıl&nmıttor. Bu aayede 
münaaebatın bir kat daha lnkitaf 
bulacağı şüphesizdir." 
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Bulgar 
Misafirler 

Dün Ha1kevinde şeref
lerine ziyafet verildi 
Şehrimizde bulunan Bulğar 

muallimlri, dün aabah müzleri, 
Ayaaofya camiini ıezmiılerdir. 
Öğleden sonra Halkevine ıit. 
miılr, ıerilerine vrilea çay ziya 

Ziyafette Maarif müı~11tarı 
Salih Zki, Müderriı Hamıt, E
debiyat fakülteleri reiıi Muzaf 
fer ve muallimlrden ba:aı zevat 
hazırr bulunmuılardır. 

Gayesi hakkmda Hamit bey 
irat ettiği bir nutukta miaafir
lerin davete icabetlerinden do. 
layı miaafikre t11tekkür ettik-
ten sonra halkevinin ıayesi 
hakkında Hamit Bey izahat 
vermiıtir. 

Edebiyat fakültesi reiai Mu. 
zafrer Beyin de franaızcaaız 
bir nutuk söylemiıtir. 

· Cenau alayı önde çelenklerle Bayuıt camiine götürlUürke• 

Şehit serkomser dün 
ihtif aile kaldırıldı 

Merhumun ailesi hükumet hima
yesine alınmışhr, 

nakdi yardım gösterilecektir 
ETVelki akf&ID Bahçekapıda 

pek feci bir cinayetin kurbanı o
larak ~ehit düten Eminönü poliı 
merkezi komiseri Şakir Beyin ce· 
nazeıi dün pek muazzam bir jh .. 
tifal ile kaldmlmıştır. 

Alemdar Yurdunda 

Cenaze aaat 12 de Alemdar 
Sıhhat yurdundan kaldmlm,, bü 
yük halk kütleıinin azim teeaaÜ· 
rü ve gözyatları araımda, eller ü
zerinde Beyazıt caıniine naklolun 
muftur. İhtifal pek ha:ııin olmuı· 
tur. 

Çelenkler 

Cenaze Dahiliye vekili, Vila
yet, Belediye, Poliı müdürlütü, 
Cümhuriyet Halk F1rka11, Emin
önü, Kumkapo, Oıküdar, Beyazıt, 
Beyoilu, Galata, Sanyer polia te· 
teklriilleri, Lokantacılar, otelci
ler ,,. aair muhtelif tetekküller 
namına müteaddit çelenkll'r gÖn· 
derİbnİftir. lıtanbul valisi Muhit
tin, Tali muaTİni Fazlı, Fırka re
iıi C-det Kerim, Polia müdürü . 
Ali Roza Beylerle bütün kayma· 
kamlar, nahiye müdürleri, mer
kez memurlan, Tiliyet Te beledi
ye rüea.a ve memurini. tehir mec
lisi a:ııalan, Forkarun Tİliyet, ka
za, nahiye heyetleri resmi elbi
seyle İftiralı: etıniılerdir. Bundaa 
baıka Darülfünun ırençleri, mat
buat mümeaailleri, muhtelif mek
tep muallim ve talebeleri, Eanaf 
ve amele tetekkülleri, çok muaz
zam bir halk kütlesi ile bir poliı 
tabunı ve bir jandarma ınüfreze
ai da İftİrak etmqtir. lhtifalde en 
önde çelenkler götürübnüt, çe
lenlıleri eller üzerinde taıınan ta. 

Merhumun tabutu l!JJ"r üzerind• 
taşrndı 

Katilin Bulgar 
olduğu anlafıldı 

Neden gelmlı•i? 

En-elki aktam Bahçekapıda 
vuku bulan feci cinayetin tahkik• 

Buna mukabele olmak üze... 
re Bulgar misafirlerimizden 
Möayö Bazetçiyef de bir nutuk 
irat etmittir. Bilihara Türk 
istiklal martı ile Bulgar milli I---------="""'---====-----===-=.._ __ 
ma,,ı." söylenerek merasime Dün yapılan kongreler 

(Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci sahifede) 

nihayet verilmiı. Miıafirler 
halkevinden hareket ederek A
lay köıkünde çocuk haha•ı 
münaaebetile verilen müsame
rede hazır bulunınuılardır. Mi 
safirler Alay kötkünde bir müd 
det kaldıktan ıonra konaerva
tuvan ziyaret etmitlerdir. 

lrlandada 
Bir tehdit 

Bir meb'us: " Mareşal 
Franch'i 

öldüreceğim diyor 
DUBLIN, 29 • A. A. - lnıriltere 

kraline kartı aadakat yeminin ilga
sına dair olan kanun projesi hak· 
kındaki müzakerat devam etnıiıtir. 
Amele fırka11 lideri M. Mortom fır. 
kaamm bu liyihaya miizalıeret ede
ceğini beyan etmittir. 

DUBLIN, 29. A • A.- Kamarada 
küfür ve mudarebe tehditlerile mü
terafik ırüriiltülü bir celse olmuıtur. 

lrlanda luy&mina telmih eden 
cümhuriyet fırka11 meb'uılarınclan 
M. Danbreen Büyük Bntanya ile 
münaaebatı kırmak için marqa1 
Franchi öldürmek iıtediiini beyan 
etmİf ve fU sözleri ilive eylemiıtii: 

F oraat zuhur edince ... ıuretle ha 

reketedeceiiın.İiıllllllllllllll ............................... ~jliliiııİliıı 
Yukarda diı tabipleri içtimadan evvel, aplıd• doktorlar içtiııuıda 



Muhabir mektubu 

Hereke fabrikası ora
daki vatandaş

lara hizmet ediyor ... 
Muallimlerin ''Medeni Bilgiler,, 
isimli kitapları hali gönderilmedi! 

llerc~'de t.iiu/ bir mektep ve mubabirinıiz Ratıp Kemal B. Her111te 
mektebi muallim/erile birlikte 

HERE.Ki:: Geçen mektultum· 
Ja bahaettitiın Hereke fabrikalan 
tzmit körfesi aabilinde mes'ut bir 
köte yarabnaita sebep olmutlur. 
Bu fabrika ve halıbane sayeaiııde 
-·İvar köyler abali•i •enevi 150,000 
lira raddeainde aldıkları ücret ve 
maaşlar yüzünden hayli utifade 
etmektedirler. 

Hereke kumaşları 

Hereke fabrika.. Türkiyede 
r.evcut fabrikalar içinde en müte .. 
kimil ve en nefis fantazi kum.at 
cık:ıran bir müeısesedir. Bu ku· 
.:..aşları bazı açık gözler piyua· 
•.,rda lnıiliz kumaşı diye .. trnak· 
ta olduklanndan bunlarm kenar· 
l•nna (Hereke) markaaı dokuna· 
caktır. lktıaat Vekilimiz Mu•tafa 
Şerf Beyin Pari•'e götürdüğü iki 
koatümlük kuma•• diktirirken Jn. 
giliz kuma91 zannetm~lerdir. 

Kooperatif ve tasarruf sandığı 

Evvelce Herekede perakende 
oabtlarla amele ve ahali zarara 
uğrarken müdür Re.-t Bey bu .... 
d ~n sekiz sene evvel bir koopera• 
tif teıkil ettirmjıtir tik zamanlar· 
da r abrikadan da muavenet edi· 
lerek iki aene zarfında aennayeai 
loplanmıı ve buır\Uı ( 16) bin lira 
aermaye ile h;ç bir taraftan mua· 
Yenet gönnekaizin yapmakta bu
lunmuştur. Buradaki bakkaliye, 
manifatora, fırın, aepze bahçeıi 
ve kahvehane bu kooperatife da
hildir. Bu yakınlarda bir lokanta 
Ye aile mutbahıda açılmak üzere
dir. Kooperatif şimdiye kadar ver 
cligi parayı çıkarmış ve kir bilete 
min etmiıtir. 

Fabrikanın birde taaarruf san 
dığ-ı vardır. Her ay iatihkakların· 
d .. n küçük bir para keailmek OU• 

retile ifçilerimizi tasarrufa mec
l>ur edilmektedirler. Bu sandık 
mübrem ve faideli ihtiyaçlarda 

c 6 ile para ikraz etmektedir. 

içtimai teşkilat 

Halı tubeaine iıçi tedarik için 
darulltamlardan (90) kadar ye· 
tim kız alllllDlJ ve 30 zu infikak 
eylemittir. Bunlara bir yurt tah
sia olunmuf ve huıusi bir idareye 
tabi tutulmuılardır. Kendi kazanı; 
larile müşterek bir bayat geçirir
ler ve infikiklannda kalan para· 
tar kendilerine aermaye olarak ve 
rilir. Bu kızlardan 10 kadan 
•vlenm~lerdir. 

Radyo 
Bir membada ifleyen bilyük 

bir makineden kahvehaneye, iki 
koiu!a ve bazı evlere ki cemi.n 8 
radyo verilmiıtir. Bunlardan ayda 
3 lira ıibi cüzi bir Ücret alınmak· 
tadır. 

Kir ve zarar 
930 aeneoidne (900,0İ>O) sabit 

,.e mütedavil aennaye ile bqlan· 
nııf, bilcümle muraf ve amortio
manlar cıkbktan aonra fabrika 
(150,000) lira kar yapmıttır. Bu 
oeneki kir (80,000) liradır. Bu az 
lığın aebebi de fabrikanın yanma 
., ve piyasanın buhranıdır. 932 ki 
rının yine 930 daki kardan qağı 
olmıyacağ ıtabmin olunmaktadır. 
Kuvvetli ellerle idare olunmakta 
olan bu milli mÜe•seaenin her za
man büyük kirlar temin edeceği
ne ıüpbe yoktur. Biz bu ıibi fab
rikalarm memleketimizde çoğal
masını ve harice olan ihtiyaçtan 
bizi kurtarmaıın ıtemenni eyleriz. 

Fabrikanm müştemelatı 

~\.mele ve memurin için apartı 
manlar ve evler yapbrılmıtbr. 
BLınlar adeta bir mahalle halinde 
diri ·r. Bu evler ahşap ve eoki ol
makla beraber ~ok güzel iatifadc 
olurunakt dır. Vaktile bunların 
kiıı:'r yapılmamıt olmaaı her za. 
man bir maaraf kapıamın açılma. 
aına aebep olmaktadır. Bunlann 
tecdit ve tamiri içinSanayi banka
ıunır vaZiyeti maaleıef müsait de 
ı:i!r. ~-

idman kulübü 

Fabrika müstalıdimlerind n 

mürekkep bir İda\an yurdu te•İa 

olunmuf ve mektebin bir · oaloou 
bunlara tahaiaedilnlittir. 8 •· 
denberi hali faaliyette bulunan ve 
muntazan bir bandoau da mevcut 
olan bu letkilit bir taraftan yan· 
ım ve diırer taraftan da aa.kerlik· 
dolaydile datılmıt olduğundan 
salonları müsamere ve konferans. 
lara tahais kılınmr,tır. 

Mektep 

Hereke'nin Utaıyonda zarif ve 
tamataıı inaanın zevkini olqayan 
•irin bir mektep vardır ve 90 tale· 
be okumaktadır. Çocukların üat 
ve ba,lar ıtemiz ve elbiseleri yek
neaaktır. Mektep her na kadar bet 
sınıflı ise de 3 muallim tarafından 
idare olunmaktadır ki bittabi pek 
azdır ve tedriıat liyikile yapıla· 

mamaktadır. Binaenaleyh bir mu 
allimin daha iliveai elzemdir. Fa 
kirlerin mikdarı ~~ 20 dir. Fabri· 
ka tarafından oldukça yardım e· 
dilmektedir. Talebenin k11mı aza 
mi amele çocukları tetkil etmek· 
tedirler. Geçen ıene mektepten 
15 çocuk mezun olmu~tur. 

Başmuallim iffet Hanımla ar• 
kadatları bu 90 mevcudu yetittir 
mek için gece ve ıündüz çalıtmak 
tadırlar. Büyük bir nezaket ve cid 
diyetle çalı§makta olr.n batmual· 
lim iffet Hanımla Zinet Hanım ve 
izzet Beye muvaffakiyetler dile. 
rim. 

Kitaplar gelmemi~ 

(Medeni bilgiler) namındaki 

kitap için her muallimden takaitle 
paralar keoildiği halde hali kitap 
larm gOnderilmemiş olmaımdan 

tikiyetler işitmekteyim. Bu kitap 
Jann bir an evvel 1raa1i rica olun
maktadır, 

Raııp KEMAL 

Spor 

Lik maçlarının 
Neticeleri 

--~ 

Dün ehemmiyetli bir 
spor hareketi olmadı 

Bir müddetten beri beklenen 

Selinik takımı gelmediği cihet 

le dün ehemmiyetli bir maç ya. 

pılamanııttır. 

Yalnız .Taksim stadyumun. 

da yapılan maçların neticeleri 
tunlardır: 

Süleymaniye - Vefa • Kum 

kapı oyununda hakem Vefa. 

dan üç oyuncuyu çıkarmış, 
O - 3 olarak Süleymaniye ka

zanmıttır • 

Galatasaray - Fenerbahçe 

üçüncü takımları maçı, 1 - 2 
Fenerlilerin galibiyeti ile bit· 

ti. 

Galatasaray B takımı ile 

Şiıli takımı arasındaki hususi 

maçı Galatasaraylılar 2 - 1 
olarak kazandılar. 

Kurtulut ıpor sahasında da 

-Galata spor ve Kurtulut takım 
lan kartılatmqlardır. Heye. 

canlı bir oyundan sonra Kurlu 

luş takıınıı sıfıra karşı 3 golle 

galip gelmiştir. 

~---- -----
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f ira li-~ii~ IUJ IHIARDCt HAIBERILIER 
Tardieu'nün 
Bir nutku 

Hükumete tevcih edilen 
hücumlara cevap verdi 

PARlS, 29 (A.A.) ·- M. Tar· 
dieu kendi hükümetine kartı tev 
cih edilen hücumlara revap ver
menin her Jeyden evvel parlaJ 
mento nezdindeki Baıvekalet ka· 

"lemi mahau• müdiriyetinin .. tibi
yetleri dahilinde olduğunu aöyle
miıtir. Mumaileyh, bu suretle ool 
cenah Kartelle'linin mali idaresi 
hakında .,fki.rı tenvir etmek iate
mektedir . 1924 seneai MayJa •· 
yından 1926 M•yuına kadar Fran 
sa bankaaırun devlete verm~ qldu 
fu avamlar mikdan 3 milyardan 
34 milyar franga çıkmıt ve bütün 
Rantlar dü...,ü•tiir. Kartelle'in te· 
&isinden aonra 326 milyara fırla
mıı Ye hali bumla 270 milyar o
larak tevakkuf etmiıtir. Soayaliat 
tenkitlerine ikinci enternaayonalin 
muzır hükmü albnda kalan bü
tün m_,leketlerin tarihleri bir ce 
vap tetkil etmektedir. 

BELFORT, 29 (A.A.) - M. 
Tardieu irat •hnit olduiu bir nu· 
tukta OO•yaJiotlerin uyaoetİQe bil 
cum etmiıtir. Mumaileyh, radikal 
lerin aoayalizme mi yoksa ııoaya· 
-lizm aleybtarlanna mı iltihak •· 
deceklerini cayi ailal ıörmiif ve 
harpten beri radikal ooayaliat!erin 
aleyhine olarak intihap edilmit ol 
duklannı ehemmiyetle kaydetm~ 
tir. 

IKomıu memleketlerde 1 

Suriyede 
Suikastlar 

.1 Bulırariatan mektubu 1 

Bulgar - Rumen 
dostluğu 

Chanszhai' da 
Suikast 

f Koralı bir genç merasim 
esnasında bomba fırlatb 

SOFY A, 24 (Milliyet) - ı ŞANCHA Y, 29. A.A. _ Honı 
Geçen hafta Sofyad~ B~l~ar ve Kev parkında Japonlar tarafından 
Romen dostluk cemıyetının esa yapılan büyük bir aakeri nümayit ea 
sı kuruldu. Bu münasebetle nasında bir Koralı en büyük tribü
Sofyaya sabık Romen nazırla- ne kartı bir bomba atmı•trr. Japon 

d d kt L f 
.. 1 elçiai M Shigemitau a(ır aurette · 

rın an o or upu, pro esor _._ tır 

R d 'k b" k . yaraıanmı• . a ı ano, tr ço gazetecı 1 
f " 1 ld" tk' 'il Mümaileyhin vaziyeti vahimdir. ve pro e'sor erge ı. ı mı e- ı C al Sh' aka u eda'da 

• 'd k' , • d I ener rr va ve y ya-
tın mazı e ı an anevı ost u. 1-alanmıflardır. Japon kıtaatı· hemen 
ğundan ve istikbaldeki perspek 1 parkın etrafmda bir kordon YÜcuda 
tif'lerden hararetle bahsedildi j ıetirmİfler ve ıeyircileri aramıtlar-
B 1 'il' • 1 · d y ' ı dır.' Taarruzun müaebbibi olduiu u gar mı ı !aır erıo en azo d bul d ,_._ bir •• 1. ·ı . I • 1 zannın a un uııu.arı ,_..ıs ı e 
fun ~abrı~e çe ~nkler konuldu. 7 cinliyi tevkif etmiılerdir. Hutane-
Cemıyet rıyaaetıne sabık Bul. ye kalchrılmıt olan M. ShirakAYy •· 
ııar nazırlarından Grigor Vasi- meliyat yapılmıttır. 
lef ve reis muavinliklerine de ŞANGHA Y, 29. A. A.- lmpera· 

sofya Romen sefiri Stoyka ve 
sabık Bulgar nazırlarından çift 

çi fırkasına mensup Omarçevs. 
ki ve azalıldarma da ileri gelen 
gazeteci ve ilimleri intihap e-

torun yılclönümü münaaebetile yapı
lan bir geçit reamine 10 bin aaker 
i,ıirak ebniıtir. 100 kadar Japon ta
lebesi ukeri rüeaaya tabaia edilmif 
olan tribünün etrafında toplanmıt· 
lardı. 

dildi. Bütün Bulgar matbuatı Orada bulunanların bepo.i kuvvet· 
li bir infilak neticeainde yere yunr· 

bu yeni dostluktan hararetle lanmıılardır. Suikaatm amili Hinbe 
bahsetti ve bu dostluğun elzem iaminde bir Koralıdır. 

olduğunu ve Bulgarlığın yardı TOKIO, 29. A. A~ Şangbay au·I 
mına tam yerinde yetittiğini kaıb dolayiaile bütün memlekette 
yazdı. Muhtelif ziyafet ve çay· büyük bir infial hüküm sürmektedir. 
lar verildi ve misafirler çok iyi Yarın inua edilmeai mutaaaner 

olan Japon mütareekainin taahhur e 
intibalar ile Bulgaristandan ay. decegi iatihbar edilmi•tİı'. 

l 
rı~~ılar. Şimdi a~.i bir cemi!et ŞANGHA Y, 29, A. A.- Şanghay 
Bukreıte de teessua edecektır. mütareke konferanaındaki Çin ve Ja 

Bulgar ve Romen dostluğu ı P~',' murahbaaları B.üyü~ Britanya el 
• 'd' B 1 · · 'k çm tarafından teklif edilen uzla.ma 

1 
an anevı ır. u gansta!1ı~ ~stı_ formülünü kabul etmiılerdir . 
!ilinden evvel Bulgar ıhtılalcı- ı B f .. 1 "ta k · · . u ormu mu re e proıeıı meya 

idi. Bu ihtili.lciler Romen hüku 

' 

!erinin merkezi Bükreş şehrı nına ithal edilmittir. 

metinden ve milletinden büyük J k k" Bu yüzden meclisin ra ta l 

1 

bir hüanü kabul ve yardım gö. 

gayri muayyen bir müd rüyorludı. H-:t~i Türk ~ol?rak K 
detle tecili muhtemel! !arına te'"'."~üz ıçıo ç~teleı:mı Ro ıyam 

1 

men arazısınde tetkıl edıyorlar ~-
Beruttan 23 tarihile Adana ıa dı. 93 harbinde Romenler de 

zeteleri~e yazıl!yor: - Geçenler Bulgaristanın istiklali için Tür Bir lngiliz tayyaresi 
de Supbı Berek&te yapılan ve a· . . , , 
kim kalan suikast; üzerinden on kıye ıle harp ettıler. Bulgarı•· Kürtlerin eline düıtü 

Moskova Sovgetindek; 
resmi kabul 

MOSKOVA, 29. A. A - Mo•ko 
l(a Sovyetinde yapılan reami kabul 
çok 'büyük bir doatluk havaaı içinde 
geçmi.tir. 

lamel Pata Hazretlerinin, batta 
M.Boulganine olmak üz...., Moıko
va Sovyet heyetine hitaben aöyle
mit olduğu "Moakova Sovyetine ae
li.m, muhabbet ve doatluk" aözleri 
tiddetli bir alkı• tufaniyll" kartılan
mıtbr. 

Çay ziyafeti eanaaında, Sovyet 
Reiai M. Boulganine laoa bir hitabe 
irat ederek demittir ki: 

" Mo•kova iıçileri Türkiye Cüm
huriyetiyle aramızda m.,..cut olan 
dOJtluğu yÜk•ek bir surette talı:dir 
etmekte ve SoYyetler ittihadiyle Tiiı> 
kiye arasındaki bu doıtluk devreai 
eanaaında Türkiyenin Gazi Muatafa 
Kemal ve lamet Patalar Hazeratı
nın aevk ve idareıi altında iktııadi 
ve aiyaai kudret ve hakimiyetini mu
vaffakiyetle inkitaf ettirmiş olduğu
nu mütabede etmektedirler." 

Ayni devre zarfında Moakova Sov 
yetinin faaliyetinden bab•eden M. 
Boulganine, bu aene e•nasmda Moa· 
kova tehrinin yeniden tanzimini ve 
nümunelik bir tehir haline cetiril
mesini iıtihdal eden proğram~n tatbi 1 
kına baılanacağını ıöylemiştlr. 

Mümaileyh Moskova Sovyetinin j 
diğer bütün Sovyetlerle birlikte mil 
!etler arasında hakiki bir aulhün ta
hakkuku yolunda ~arfı meu.i ettiği
ni kaydetmit ve bu ziyaretin iki 
meml•ket arasındaki dostluğu daha 
ziyade kuvvetlendireceği kanaatını 
ızhar eylemiştir. 

lamet Paşa Hazretleri İrat ettik
Jeri cevabi nutuklannda Ankaranın 1 
Moakovaya aelimlarını iblağ eyle
mi,leı· ve kendilerine göıterilen dos 

tane hüsnükabule te,ekkür ederek 
demi tir iri: 

" lize göaterdiğiniz muamele 17" 
nıi meraaim çerçe....mi çolı ı~ 
tir. Bu luıl, münaaebetlerimdin Jlı
rinlilr Ye umimiyetin idaha fazla te
baniz ettirmektedir." 

Hepimiz, benden batlıunak •• .. 
baait Türk İfÇİ•İyle en küçük T~ 
aakeriode bitmek üzere, yeni Türlıi" 
yenin ihyaaı için yorulmaz bir .. r 
ile çalqan Gazi Mustafa Kemal ff" 
retlerinin idareai altında bulunan l<• 
maliatleriı:. 

Bütün Sovyet müeuesatında Jıi· 
kim olan dostane bavayi cönnek .. 
derin bir haz duyduk.' • 

famet Pata Hazretleri, Moako•,. 
nın tehir olarak inkitaft yolunda all 
fedilen muaiyi takdirle zikretmi• ~ 
beyanatrnı ··va,aaın Türk-Sovyel 
do•tluğu" diye bitinniştir. 

Mo•ltoua tiyatrosundaki ltons~r 
· MOSKOVA, 29 (A.A.) - 8' 

aktam Türk misafirler şerefi~ 
Moskova büyük tiyatrosunda bil' 
kona.er verilmiftir. Konaerden e~· 
Tel ve Türk miıafirlerinin mul'r 
aalatları eanaamda Türkiye mitli 
marşı çalınınııtır. 
/ırmet Paıa Ha;r;rdleri ıere/İM 

verilen ziyafetler 
MOSKOVA, 29 (A.A.) - b· 

met Pata Hazretleri •erefine bd 
gün öjleyin Harbiye komiaeri 1'1-
Voroailof tarafmdan bir öğle zİY~ 
feti ve Hariciye komiseri M. Lt1 

vinof tarafından da bir akıam '' 
yafeti verilmitşir. Her iki ~iyaf•~ 
te de bütün Sovyet hükUınet erk• 
nı ile diplomaai i.lemine menıuP 
faluiyetler hazır bulunmuşlardıt 
Ziyafet pek ıamimi bir hava ic:it 
de cereyan etmi~ ve harar~tli rııl 
tuklar teati edilmi~tiı-. 

Macar ressamlarının sergisi 
ANKARA, 29. A. A. - Macar 

aan'atkarlarından ve BudapC4te Gü
zel San'atlar Akademiai profeaôrle
rinden Rudnay Gyula ile tarihi eaer 
leriyle memleketimizde tanınm11 reı 
aamlardan Zajti F erencin Maarifi 
Vekili Eaat Beyin himayelerinde j 
tertip ettikleri resim aergiıi bugün I 
aaat 10,30 da Halkevinde açılmıı· 
tır. 

Sertriye diğer Macar reuamlanngün geçmeden bu defa da hükU- tan müstakil bir devlet olduk. 
met Meb'ualanndan Vedi c;içekli ı tan sonra Romen ve Bulgar 
Beye bir •uikaat yapıldı. Fakat d l - h"er (ıe1.ıı. • • t 
geceleyin huıuai otomobilinde kee . ~·t ugu ... . . ., samımıye 
diainio bulunduğu zannedilerek ıçınde devıd~ır •. ır 

LONDRA, 29. A. A.- Netredi· dan Brenner Nandor ve Caal Fere· 
len bir tebliii reami, Irak orduau ile no'da i•tirak etmelcte ve 54 tablo 
birlikte Kiirdlatanm ıimalinde ketif teıhir olunmakta~ır. 

buyurduğunuz bu sergide timdi t 
aerlerini göreceğimiz ve kendile 
nin hareketlerinden evvel çıkaO 
mazeretleri dolayıaile bugün but• 
da bizzat hazır bulunmndıklarıll1 

öğrendiğimiz Budapeşte Gu:el 
c-:ın'atlar akademisi profettörleriJ1 
den Büyük Macar sana'tki.rı ft'I· 
Rurnay Cyula ile arkada•• Büyii~ 
Macar reaaamlarından M. Zait• 
Frene namlarını da zatı i~ilAnal• 
rini aelimlamakla bahtiyar oldU• 
jumun arzına müıaadelerini ric• 
ederim efendim. 

Filhakika ilim, san'at ve rıı• 
deııiyetlerile biribirini daha ya~ 
dan tanımağa veaile olan bu ıib• 
temasların dOJtluk münaaebetlerl 
ni kuvvetlendiı·ecek amillerden ol 
dujuna ,üphe yoktur. Bu ıebepl~ 
ki dOJt ve kardeş milletin biribİJ"' 
nİ daha yakından tanımaları~• 
bir vesile tqkil eden bu milletıll 
biribirini dııha yakından tanımal• 
rma bir vesile tetkil eden bu aef 
ginin muhterem müte~bbialerile 
.. ıonlarını aergiye İlmade tatm•~ 
hitfunda bulunan Halkevimize v• 
huzurlarile meraıi.me şeref vererı 
muhterem :zevata aamimi t~k· 
kiirlerimi arzeylerim. 

auik .... tçıl~r ~a~af~_nda.? atıla? ku~ tlk defa olarak bu dostluk 
§Unlar aoforu oldurmut ve bır talı . d bo ld B 1 
eaeri olarak otomobilde bulunmr- 1913 sem~•ın e zu u. a • 
yan Vedi çiçekli Bey muhakkak kan harbinde bitaraflıklarını 
bir ölümden kurtulmuı ve suiku- m.Uhafaza ettikleri için Romen. 
tın failleri de firare muvaffak ol- ler Bulgar Dobrucasmdan bir 

hareketleri yapmakta olan ukeri bir I . ~çılma m~aa'..minde. Maarif V ~: 
tayyarenin yere inmete icbar edil- kilı Eaat, Gumruk lnhiıarlar Vekıli 
mİf olduğunu ..., sağ aalim bulunan Rana.~· ~yaaeti Cümhur Katibi u
tayyareci zabitle dijer bir ralo"bin m~mısı .Hıkmet Beyleri~ Macar ae-

• • . edil fin Tabı cenaplan, meb ualar, maa-
b~ım bir qıret ~r~mdan e~ır • rif ve Macar aefareti erkanı ve diğer 
mış olduldarmı bıldınnektedır. birçok güzide zevat hazır bulunmut· 

muşlardır. 
kısım araziyi zaptettiler. Zap· 

Bu hidiaeden ııonra Hamada 
hıriatiyan Meb'uau Şemai Nazrul· 
lah efendiye yapılmak üure ha· 
zırlanan bir auika•t tertibatı da
hi poli• tarafmdan mydana çıka -
rılmış ve binnetice bu da kalmıf· 
tır. 

tolunan arazilerini istirdat et. ltalyanın harici siyaseti 
mek gayesile harbi umumide ROMA, 29 (A.A.) - Meb'u· 
Bulgarlar Romenler ile yine san mecluinin münakalat nezare 
çarpıştılar. Fakat talih kendile ti bütçeaine ait müzakereyi bitir· 
rine yardım etmedi ve Dobruca dikten ııonra Hariciye bütçesinin 
yine Romanyada kaldı, müzakereaine baılayacağı haber 

Bu hidiaeler Suriyede büyük verilmiştir. Bu münaoebetle M. 
bir korku ve heyecan uyandırmak Şimdi bu Romen ve Bulgar Grandi ltalya'nın harici aiyaoeti 
ta ve hiikılmet Mebustan evlerin· dostluk cemiyeti ile eski an'a· hakkında beyanatta bulunacak-
de muhafaza tertibatı almakta ve nevi dostluk yine ihya olun- tır. 
aokaklarda gezerken dahi polialer 
tarafından taraaaut edilmektedir- mak isteniyor. Fakat bunama. Mitano 
ler. ni olan arada bir Dobruca mese 

sergisi kapandı 

Vatanilerin bu tekilde bir tet· lesi vardır. Resmi Bulgar ma. 
hiı aiyaaetine baıladıkları, meb'us f hafili Do~ruca meselesinden 
ekseriyetini ve bütün kuvveti ken bahaetmeyıp sırf orada Yata· 
di .,ilerine geçirmeğe karar ver· yan Bulgar akalliyetlerine da. 
miş bulundukları bu k'1rarlannda ha ziyade hukuk talep etmek· 
katiyen metanetten ayrılmamaia tedir. Fakat Bulgar milletinin 
azmettikleri haber Yerilmektedir. kalbinde bir Dobruca meselesi 

Ali komiaerlikçe; ııon suikaat rd öyle kolay kolay u-
h • d" 1 . .. .. d 5 . ecl. va ır ve o 

a ıae en yuzun en urıye m •· t l R enler bunu · bil. 
. . . b" "'dd 1 nu u maz. om 

s
1
m'.n

1
• ıda'~ ~ul ayyket~ .... ır muM"et_e dikleri için cemiyetin resmi kü 

ecı ı UfUDU me eaır. oıyo . 
Ponao'nun yakm olan Franaa inti tadında ve ziyafetl~rde ırat et. 
habatında hazır bulunmak üzre tikleri nutuklarda bugün hakim 
Mayıs ayı içinde Fransaya side • olan sulh muahedelerinin bu an 
cek ve orada bariciy" nezaretiyle ı anevi dostluğu yeniden tesis et
temaa ederek Suriyenin bugünkü mek için bir mani teşkil edemi 
karışık v.aziyetini izah ettikten yeceklerini ve bu dostluğa ma. 
aonra yapılacak it ve takip edile- ni olan sebeplerin izalesi müm. 
cek hattı hllrcketler h.akkında ta· kün olduğunu beyan ettiler. 
limat alacaktrı. Demek Romenlerin Dobruca 

Şimdilik meclisin toplanmaaı ı hakkında yeni bir tasavvurları 
suya dütmüş gibi görünmektedir. vardır. Zaten R;,men matbuatı 
Fakat hükümet mebusları mecli-' da bir harp vukuunda Roman. 
sin toplanmamaaı ihtimalinden yanın Bulgariatana kartı alaca. 
çok memnundurlar. Çünkü Şamda ğıen rasyonel tedbirin Bulgar 
hiç bir auretle hayatlarmdan emin dostluğunu kazanmak olacağı. 
olamadıkları ve her an için tehli-

nı yazdılar. 
keyi gözleri önüne getirerek Şa· 
ma gitmeğe bir türlü cesaret ede- Türk ve Bulgar dostluğun. 
medikleri anlatıhhaktadır. dan sonra Romen ve Bulgar 

----- dostluğu Bulgaristan için ikin-

Beynelmilel mesai ci muvaffakıyetli bir adım ola
calttır. Bulgaristan bunu Mös-

konf eransı yö Muşanof'uh salim ve dürüst 

CENEVRE, 29 (A.A.) - Bey siyasetin~ medyundur. Türk ve 
nelmilel meaai konferan .. sanayi Romen dostlukları gibi arka. 
den madut olmayan mealeklerde sında büyük bir akıntı bulunan 
çalıımak için kabul edilecek ço

MILANO, 29 (A.A.) - Mili
no oergiai kapanmı9br. ltalyan ve 
ecnebi ziyaretçilerin mikdarı 
1,930,000 kitiyİ bulmU§tur. Sergi 
tertip heyeti reiai bu aeneki aergi 
nin kazandığı muvaffakıyetin ge 
çen aenenq,kini çok geride brrak
tıfını aôylemit ve bu teneki sergi 
de mallannı tetbir eden ticaret 
erbabmın 4554, e baliğ olduğunu 
beyan etmittir. 

Amerika bahriye 
bütçesi 

VASHINCTON, 29. A. A. -
Meb'uoan mediai 326,340,000 dolara 
baliğ olan bahriye bütçeaini kabul 
ve taavip eylemiştir. 

Ha~rtt'ın cesedi 
MARSIL YA, 29. A. A.- Merke

zi A•ya heyeti reui M. Haartt'ın ce 
aedi Felix Rouaael vapurile burııyıı 
gelmiştir. 

Casusu bırakabilecek 
mi? 

BARSELON, 29. A. A.- A:rian· 
tin hayratını himil, Chako gemisi 
f ngiltereye müteveccihen hareket et 
mittir. 

Belçikaya ithal edile· 
cek yünler 

BRÜKSEL, 29 .A.A. - La Na
tion Belge ıazeteai mamul ve gayri 
mamul yün ve bütün mobilye efya. 
aı üzerine yüzde 50 niabetinde ıüm
rük reım.i vazına maliye nazırım me 
zun kılan bir iradenin kral tarafın
dan imza edilmit olduğunu yazıyor. 
Bu zam hemen tatbik olacakbr. 

Haydar Rüştü Bey 
cukların ya§ının te•biti hakkında Muşanof hükilmeti Bulgariata. 
ki mukavele projeaini kabul et- nın Yunanistan ve Yugoslavya 
miştir. Konferans on yabuıına. ~e~- ile olan pürüzlü ve çetin meJıe
memiı olan çocukların gıbı ıt Anadolu ırazeteai aahibi Haydar 
tere kabulünü bilhaaaa menetmiı , lelerini daha kolaylıkla halle. Rüıtü B. dün l:ımirden ıehrimize 
tir. 1 debilecektir, gehniştir, 

lardn·. Macar aefiri Tahi cenaplan 
bu münaaebetle türkce olarak bu nu-
tuk irad etmİ§ : . 

Maarif Vekili Eaat Bey de şu 
nutukla sergiyi açmı,tır: 

"Muhterem sefir Hazretleri, 
iki doat memleket ve kardet mille 
tin biribirin daha yakından tanı· 
malanna ve tanıdıkça araJarmda 
ki aamimi rabıtaların ve duygula 
rın daha ziyade kuvvetlenmesine 
yardım edecek vaaıtalardan biri 
olmak üzere tertip edildiğini zikir 

Sefir Hazretlerinin izhar b<l' 
yurduldarı teveccühkiir arzUY~ 
memnuniyetle ve mefharetle itta· 
ba ederek sergiyi açıyorum." 

Profesör Moulin 'in affı 
ROMA, 29 (A.A.) - Fatistlik aleyhinde propaııand• 

yaptığından dolayı 2 eylul 931 tarihinde iki sene hapse mah· 
kilm edilen Belçikalı profesör Moulin'in cezası affedilmittir. 

Dünkü kongreler 
••••••• 1 

Etıbba muhadenet ve diş tabipleri 
cemiyetleri kongrelerini aktettiler 

Etibba mübadenet cemiyeti sene
lik kongreaini diin Halk eYinde yap· 
mıtbr. Evvela Kongre riyaaet di
vanı intihap edilmit, Dr. Nail Pqa 
riyasete, kiınil, ve Rifat Salih Bey• 
ler kitabete intihap eclilmitlerdir .. 

Müteakiben cemiyet katibi umu· 
mi•i F etbi bey cemiyetin bir aenelik 
mesai raporunu okumutlur. Rapo
run mali lwmı ayrı, idari lwmı ayn 
mÜnaka41' edi~, Mali kııımda ı... 
yeti idare ibra edilmi,tir. 

Raporun idari kılını ufak tefek 
tenkitleri ve biraz hararetlice müna
kqalan mucip ol{nuı, Feth: bey İ· 
ca eden cevaplan vermiştir 

Bundan sonra kazanç vergisi me
aeleai etrafında yapılan tetebbü1&bn 
lehte balledilınİf addedilebileceği,bu 
huıuataki liyibanı;. hükıidıet tara
fından şimdilik geri almdığı azaya 
tefhim e.ıi~, müteakiben yeni he
yeti idare intihabına geçilmittir. E• 
ki heyeti idareden Dr. F etbi B. ınüa
teına olmak üzere diğerleri kamilen 
dei.iştirilmit, yeni heyeti idareye ek
seriyetle Omer Fuat Paıa ile Dr. 
Fethi, Ihsan Sami, Mazhar Osman, 
Nami, Oaman Şerafettin, Ferit lb
rahim beyler intıhap edilmişlerdir. 
'<.o~gre mÜnasebetiyle Reiıicümh• 

Gazi Hezretlerine, Meclia reisi tcj• 
:ıım Pataya ve !lihhtye Vekili D~I 
Refik Beye tazimat telgraflan çekt 
mittir. 

Di!jtabipleri' kongresi .. 
htanbul dit tabipleri cemiyeti diil' 

Halkavi aalonunda senelik kongte-
oini yapmıştır. . 

EYveli konıre divanı riyaaeti ·~· 
tihabı yapılmıt, Kemal Rıza Bey ·~ 
yuete, Edip Beyle Münevver T~ 
Hanım da katipliklere aeçilmiılecd~r 
Divanı riyaaet intihabım müteııl<!" 
katibi umumi Salim Bey cemiyeti" 
bir aenelik faaliyetini izah eden ';:j; 
aai raporunu okumut, rapor ıa- . !
edildikten aonra, beaababn tetkil<i il· 
çin Retat ve Orhan Beyler ~ ... 
mitlerdir. Bundan aonra Milli Td 
dit tababeti kongreai akti teklif "' 
clDmiı, teklif müzakere ve münakaı' 
olunarak taıvip edilmiıtir. .,1 

Milli Türk dit tab&beti konı•"" 
nin ihz.aratr ile m•f!:Ul olmak ~ 
de Feyzullah, Ziya, Orhan, Jt~ 
Hamit, Cemil, Refik, Reıat, K.ıel''. 
Hüaeyin, Markar Beylerden mu 
kep bir bey et seçil mit tir. . e4' 

Bu heyet olduğu gibi ipka edil,,
heyeti idareyle beraber çalı§&~~ 
kiinunuevvele kadar kongreyı ı 
edecektir. 



,.. 

1 Yumurta 
Ekono111i 

Almanya ile aynen 
mübadele usulü 

Bu iş için Almanyada büyük ser
mayeli bir şirket tesis ediliyor 

yıs ortalarında lstanbul~~ topl":na 
caktrr. SelA.nik tütiın ofısınde tıca 
ret odasına gelen mektupta 
konferansa Seli.nik ofisi namına 
M. Pronafis'in iştirak edeceği ~il
dirilmektedir. Konferan::ta Atına 
tütüncülerini de M. Kancaris tem 
sil edecektir. lıtanbul ticaret oda 
sı da murahhaalarını intihap et· 
miştir. Nemli Zade Mithat, Kava 
lah Hüıeyin, lskeçeli Hüseyin Sab 
ri, Hakkı Nezihi Beyler buluna
caktır. 

Ceviz kütükleri 

Almanyada Bremen şehrinde 
300,000 mark sermayeli bir şir
ket l9fekkül etmiştir. Bu şirket 
ınübadele esası Üzerine hariçten 
Almanyaya mal ıetirecek ve bu
na mukabil de Alman mallarını 
harice satacaktır. Mübadele esa
sı Üzerine yapılacak olan bu tica· 
ri muamelede Almanyanın ma· 
mi'il mevaddmı alan memleketle
lerin iptidai mevaddı satın alma· 
caktır. Bu huıuıta teıbit edilen 
bir formüle ırllre Almanyaya b'! 
tirket vasıtaıile bir mal idbal edı 
lirse mukabilinde ve o kıymette 
mal da Almanyadan ihraç edile 
cektir. Şirkete Bremen ticaret o- Ceviz kütüğü ihracatı artmak 
dası reiai ve bir çok bankalar da tadır. Bu yüzden Anadoluda bir 
İ.ftirak ebni,lerdir. Bremendeki cok ceviz ormanları harap olu .. 
Yunan ye Bulgarlar konsolosları b 
da hükUmetterinin ehemmiyetle yor. Orman umum müdürlüğÜ u 
naazrı dikkatini celbetmiılerdir. ciheti nazarı itibara alarak, ceviz 
Mevaddı iptidaiyemizin birinci sı ağaçlarının kesilmemesi için emir 
nıf mÜtterilerinden olan Alman· vermiştir. Orman idaTeıi ancak 
Yanın bu tetebbüıü bütün ticaret ihtiyarlamı~ ceviz ağaçlarının ke 
Alemimiz~ çok yakınd~n alakadar silmesine müsaade edecektir. Şi· 
etrnektedır. İstanbul tıca~et odası mendifer idareleri, orman id.re· 
bu mesele hakkında tetkıkat yap 
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. . .. d t diği ceviz a-
tnaktadır. 51nın musaa e e ~e . 

ğaçlarıru nakletmıyecektır. 

Kakaodan resim 
alınacak 

Hükümet çikolata sanayiinin 
inki.-.fı için b~ aene müddetle 
fabrikaların getireceği kakaoyu 
&Ütnrük reaminden muaf tutmuı· 
ht. Bu müddet haziranda bitece!' 
tir. Hazirandan sonra gümrük ı
daresi fabrikaların getirteceği ka 
kaonun kiloıund&n 7 kuruf resim 
alacaktır. Çikolata fabrikatörleri, 
muafiyetin temdidi için, hükumet 
nezdinde teşebbüoatta bulunacak 
lardı. 

Tütün konferansında 
Yunan murahhasları 

Esnaf sınıfları 
Ticaret odasına küçük esnaf 

olarak mukayyet olan bazı esna· 
fın sonradan işlerini tevsi ettikte .. 
ri a.platıldığından bunların birin· 
ci, ikinci ve üçüncü sınıf esnaf o· 
larak kaydedilmeleri bildirilmiş
tir. Bu gibi esnaf yeniden beyan· 
name Yererek sicillerini değittir· 
mektedirler. 

Yumurta ihracatımız 
Yumurta ihracatımız gittikçe 

azalmaktadır. Ordu, Trabzon, 
Fatsa, ııibi yumurta ihracatı ya
pan yerler ihracat ofisine müra· 
caat ederek, mallarma mahreç 

Balkan tlltün konferansı Ma- İstiyorlar. 

Bir maddenin tadili 
•••••••• 

Gümrük kan ununda bir madde
nin tadili tebliğ edildi 

. . .. rük 1 mal etmek: suretile muayene neta 
k 11 Niaan 1334 la~ıblı ırwn. . icini yalnıt ııöıterdiği ihbar ve· 

•nanunun 107 incı madd~~~ID y kontrol ve teftiş neticeoinde 
tlldil" · k teb ... e- ya d" ~n~ daır olan anun 11 anlaşdan muayene memurları, ka 
•.hlhftır. Kan.un~ .. n•:ı!-ran, u· akçıhğın men ve takibi ha~~· 

Nıalln 1334 tarıhlı ırüınr';'k ka~ ~aki kanunun 20 nci maddesı buk 
nunun 7 haziran 1~26 taı:ıb v~·ıen müne ııöre cezalandırılır. 11 Ni 
~um,.ralı kanun ıle tadıl e 1 ld .. n 1334 tarihli ırümrük kanunu• 
, 07 inci maddeai aıağıda yazı, 1 nun 1 2inci maddesini muaddil 
ıı_ı veçhile tadil edilmittir: SO ;n· 21 haziran 1930 tarih ve 1723 nu 
~ı .. 11:1•~.dede mezkUr !.ark ve te :: maralı kanunun birinci madd.esi?e 

Ut hluıteana olmak uzere beya ğıdaki fıkralar ili.ve edılllllf· 
""'!le sahibi tarafından eıyanın i'a yanlış tarife tatbikı veya mad 
!•rıfenin tatbikatını teshil ".~ec~k drhata ıebebile noksan veya faz 
r Uret~. cinı ve nev'i ve ı~k la alınmış veyahut hiç alınmamıt 
esnunı hesaba eıas olan mıkda~ı b I wümrük resimleri hakkm 

"" ta 'f k "b" .,... u unan • ·ı ii .''• e anwıu mucı ınce ra,. .. "Y da ğıda yazıldığı veçhı e mua 
zerınden reıme tabi olanlarınm 
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ra · ı me e o unur · Yıç kıymeti hakkında yapı an , k · e mak 
beyan ile tartı ve muayene netice A - Hiç bir ıun U ta sır 'f 
l~ri arasında görülen farklar süm run bulunmakıızın... yanlj :an : 
ruk reınıinin yüzde beti kadar tatbikı veya maddı hata o a~_ıs -
noı....., olmaaıru mucip olacak de le nokaan alınmış bul~n•ı_ı. ırwn 
ı-ecede bulunursa ilk defasınd~ rük reaimleri, malın c_wnru~ _hu· 
Y•lııız bu farka ait gümrük ~ı dudundan çıktığı tarıhten ıtıba· 
•~ınır. Tekerriiründe ifhu re1111ın ren, 6 ay zarfında alakadarların 
bır katı da aynca para ceza•• 0 • dan iıtenir. 
::;•k .. tah_~il olun~r-. ·~~de 'b:1:: B _ Muafiyet tatbik~tından 

gıımruk re1111ının yu mütevellit hatalar dolay111le alın 
ten ziyade nokaan alınmamaıını mamı, bulunan sümrük resimleri, 
"1ucip olacak derecede bulu!'una maim ııümrülr hududundan çıktı-
0 farka ait aiftn.rük reemındea i• tarihten itibaren, bir .ene zar
başka mezkür reomin bir katın· fmda ali.kadarlarından iıtenir. 
dan dört katma kadar ayrıc~ C" ibraz olunan veaaite iıtinaden 
•o. ceza11 alınrr. !Ju kadan:ı t muafiyetten iotifade ettirildiji hal 
farklann taallük ettiii muame e de veoaikm bil&hara her hangi bir 
de alakadarların fatura ve ~~~- oebeple hükümıüz kalması dolayı 
~e fahadetnameıi ıib! aiimru:: aile reeme tibi tutulmaaı icap e
ıbraz ettiii evrak hakikate mu den mal •e e,ya hakkmda yuka
lif old,~ vtv" ııerek bu evrak ve nda yazılı olan bir aenelik müd
ırerek ıb'ıt edilen beyann~~ det bükümoüzlüjün tebeyyün et
aahte Ve<;'& muharref bulundu,.t tiği tarihten hatlar. 
takdirde faili hakkında kaçakçı ı 
iiın men'ü takibi hakkındaki ka
nunun 20 inci mad-deai hükmü tat 
hik olunur. Bu auretl-e alına'! pa 
ra cezalarından ıümrük re~mı ay 
l'ıca alınmamış iae bu reamın l•;": 
zil edildikten sonra yüzde ell.111 

tnuayeneden evvel vukuu tartile 
fark ve tefavütü haber verenlere 
ve yüzde yirmi beşi muayene ve 
tahlil ile meydana çıkaranlara, 
mütebaki yüzde yirmi beşi Güm· 
riik ve lnhiaarlar vekletinin ten
sibi ile Gümrük idaresi dahilinde 
hüanü hizmet ve gayret sahibi me 
nıurlara verilir. ihbar eden yoksa 
Para cezaıı fark ve tefavütü bu· 
lanlar ile hüanü hizmet ve gayret 
.. bibi memurlara yarı yarıya ve· 
rilir. Bu maddenio tatbikmı miio-

C - Kontrol ve tefti4 netice· 
ıinde herhana:i bir aebeple olursa 
olaun fazla alındılı tebeyyÜn e
den reaiınler, aeneaine bakılmaya 
rak, Muhasebei Umumiye kanunu 
nun 93 üncü maddesi hükümleri .. 
ne göre reddiyat tertibinden iade 
edilir. 

O - Reıim matlUbatının taal· 
1ük ettiği muamelede kanunen ~ce 
zayi müatelzim bir hal olduğu tak 
dirde mnkür matlüplar dahi su
ça tebaan Türk ceza kanunun 102 
inci maddesinde yazılı müruru za 
man zarfında gümrük idaresince 
takip edilir. 

Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki 7 haziran 1926 
tarih ve 905 numaralı kanunun 
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ihracatımız gittikçe azalıyor 
Mahkem•~erde 

Tabancalı 
Bir hırsız 

Dert sene hapse 
m thkum edildi 

Bundan bir müddet evvel 
Jsıanbulun maruf hırsızların. 
dan Ali bir gece Mevlanekapıda 
Osman Beyin evine giderek 
pencereden içeriye girmiş ve 
ev sahibini tabanca ile tehdit 
etmek suretile evi zorla soyup 
kaçmıştı. 

Ali ikinci ceza mahkemesi
ne teslim edilmiş ve mah. 
kemesi bitmiştir. Muhakeme 
neticesinde Ali bütün cürümle
ri sabit olduğu cihetle 4 se
n 10 gün müddetle hapse ve 
o kadar müddet te er.ıniyeti u
mumiye nezareti altında bulun 
durulmağa mahkum olmu•
tur. 

Şeker tacirlerinin 
temyiz layihası 

Seker ihtikarı yaptıkların. 
dan -dolayı geçenlerde Sultanah 
met birinci sulh ceza mahkeme 
sinde mahkfun olan •eker tacir 
!erinin davası hakkındaki tem
yiz layihaları ikmal edilmiş 
ve evrak temyiz mahkemesine 
gönderilmiıtir. 

Temyiz mahkemesi sulh ce 
za dairesi evrakı tetkik ederek 
kararını verecektir. 

---------
Villyette 

Cins tavuk 
Yumurtaları 

Vilayet ziraat müdür
lüğünün bir teşebbüsü 

Y aloTadaki Gazi çiftliğinde 
cins tavuk yumurtaları yetit
tirilmektedir. Viliyet ziraat 
müdüriyti ile çiftlik müdüriye
ti arasındaki temas neticesinde 
Fadral ve Leğorn cinsinden 
olan bu tavuk yumurtalarının 
sırf kuluçkası olanlara veril. 
mesi kararlaştırılmııtır. 

Bakkallara aatılmamaamı 
temin için toptan yumurta ve
rilmiyecektir. Arzu · edenler 
Ziraat müdüriyetine müracaat. 
la alacakları vesika mukablin
de bu ywnrtalardan tedarik e
debilec:eklrdir. Yalova çiftliği 
son derece tekamül etmi,, bil
hassa koyunculuk kısmı çok 
ilerlemi,tir. 

---~--

Tahriri müsekkafat 
Geçen sene Büyükadada bulunan 

Makedonya Kıralı Filip ve büyük 
fakendere ait kıymetli altınlann 
Berlin müzeleri meıkük&t kabinesi 
müdürü profeoör M. Regling'e bir 
kataloğunun yaptırıldığı yazılm~tı. 
Bu kataloğlard"n 100 tanesi müze 
idaresi tarafından satın alınmıı ve 
müze netriyab meyanında satııa çı
karılmıttır. M. Reglinıı. 334 sene
sinde de Maarif nezaretinin daveti 
üzerine lıtanbula ııelmiş ve müze
de mevcut ıayriiali.mi 87 bin tarihi 
alim, gümü§ ve bakır paralan birer 
birer tetkik ederek bıınlardan 28, 
t8J tanesini aymn14 ve Üzerlerine 
etiket yapııtırarak müzenin meakU 
kit aandıldarına koymuştu . M. 
Reılina, bunları tamamen meccani 
olarak yaptığı ııibi yeni kataloj11 
ela meccanen huırlamııtır. Yalnız 
Adada bulunan altınları ihbar eden 
komiaer Rıza Beye müze (8) bin 
lira ikramiye vennittir. --···---

MI Diplaraku'nun 
serrısı 

iki haftadan beri tehrimizde 
bulunan 1930 ıeneıi Yunaniıtan 
ve Avrupa ıüzellik kraliçeıinin ku
zini Matmazel Talia Diplaraku Ma
arif veki.letinin ınüaaadeaile, eserlew 
rini halka tethir için Galataaaray 
lisesinde bir sergi açacağını yazmış 
tık. 

Bu ıerginin pazartesi günü öğle
den sonra vali Muhiddin Bey tara~ 
fından küşat reami yapılacaktır. 

Matmazel Talia Diplaraku timdi 
ye kadar Pariı. Kahire ve Suriye 
de açtığı reıim sergilerinde çok mu 
vaffak olmuı, ve bir kaç tabloıu 
Mısır ve Suriye hükUmetleri tarafın 
dan ıatın abnmJ,tır. 

Matmazelin açacağı sergide let
hir edeceği tablolar elliyi mütecaviz 
dir. Aralannda Y 11nan ııüzellik kra . . 

Belediyede 

Istanbulun 
ı Planı 

M. Y ansen plan hak
kında bir 

teklifte bulundu 

lstanhul Nasıl Eğleniyor? 

Dutlar giyinmeden soyunmayın! 
Cuma günleri, şehir sucularına boykot ilan etmek 

için en münasip fırsattır ... 
Tanıdıklardan bı"rı" vardır. ı Ded" k" ' ti H d il d ı ı: ! ze ras ıyor, ı re ez enince 

lstanbulun ır.üstakbel pla- Adeta ayaklı rasathanedir. - Eğer bizim semte taşına. · hatıra tabii derhal Ki.htane ge 
nının tıınzimi için mimar M. , Dün _sabah Be~":zıdın sıra kah · caksanız, dört odalı bir apartı- lir. Sonra, içi fıstık üzümle dol 
Y ansen ile belediye arasında vele~ınde k~~~-ısıne .. r.~tsladım. manı size ayda yirmi beş liraya l durulmuş kuzular, lenger dolu 
müzakereye başlandıgı yazıl. 1 Benı pardesusuz gorunce he. tutayım!!.. , su helvalar, göz onünde canla. 
mıstı. men kaşlannı çattı: - Şişli boşaıııyor desenize.. nır. Bana sorarsanız, Ki.htane-

·M. Yansen İstanbul planını . ·- Yooo .. dedi, bak bu olma Görünüşe bakarsanız, öyle. Yal den hiç hoşlanmam .. 
ne suretle tanzim edeceğine dı ışte.. nız kiraların bu umumi dütkün Dört tarafı denizle çevrilen 
dair bir teklif mektubu hazırlı - Neden efendim?. lüğü, biraz da sayfiye mevsimi canım l.tanbulda eğlenmek için 
yarak vali Muhiddin Beye ver- Bütün ciddiretini takınarak: başlamasından ileri geldiğine bula bula durgun ve batak biı 
mittir. .- Sana ı:ıa~ıhatı~ olsun, de- şüphe yok.. . derenin ağaçsız shaillerini inti 

Muhiddin Bey bu teklifleri dı, dutlar gıyınmedıkçe soyun. İstanbullular, mayıs başlan. hap etmeğe hiç aklım ermez. 
tetkik etmeğe baş,lamı,tır. He- ma! gıcında, kırlangıçlar gibi dağı- Hele o çardak altlarına sırala. 
nüz heyeti fenniye M. Yanıe- Sordum: lırlar. Tanıdıklarımdan bir kaç nıp medet çekenler fena halde 
nin teklifleri etrafında bir fikiı· - Demek, dutlar daha yap· aile, civar köylerde ucuz sayfi- sinirime dokunur. ' 
edinmiş değildir. Şehir meclisi raklanmadı? . . yler bulmuılar, bugünlerde ta. K"ht . . ··ıd· d" I 
tahsisatı kabul ettikten sonra - Hayır .. Bır hafta ıster, şınacaklar. Bu sabah, bizim ma a ane ıçın ° u, ıyen eı 

Plan tanzimi etrafr- -'a hareke- dutların yapraklanmasına... hallede iki ev, boşalıyordu. Sor var. 
iKi B k k d b b dum·. Bana kalsa, sefih bir padita-te geçecektir. en, ır sene en erı,_ u l 

eözün hükmüne riayet edenm: - Nereye gidiyorlar?. hın zora güzelleştirmeğe çalıı 
Ahırlar teftiş edilecek Dütlar giyinmedikçe soyun- - Kanlıcada aylığı oniki lira tığı bu çukur mesire, yatama-

mam .. Sonra da dutlar soyunur ya bir yalı bulmutlar. iki bin ar mıttı ki ölsün .. 
Ahır sahiplen"ne verilen son soyunmaz hemen giyinirim! Bu b h · k b" k k Ki.htaneyi kapalı ve sıkıntı-şın a çesı, ocaman ır ayı 1 I d h l k" k 

mühlet bugün bitecektir. Bele sayede şimdiye kadaı· hastalık hanesi, arkasında geniş biı· ko. / yer ;r hen oş anan es 1 a. 
diye riyasetinden verilen bir . yüzü görmedim.. rusu varın ş es ar ı ayalı, yaratmıştı. 

· d d c· · · k b h · d t d ı b.. .. 1 b" . Damat lbrahim Pasanın deT emır e önümüzdeki hafta an ıyınıp soyunma a sın e nsan a u soz er, ır perı 1 . d "S ·i·b ,. d" · I 
itibaren ahırların umumi bir 1 insanlann dut ağaçlarına tabi masalı tesiri yapıyor. Ayda on rın e aı a ~t ıye • a~ a~ 
teftişe tabi tutulmaları ve he- 1 olması belki tuhafınıza gider . iki liraya iki bin arşın bahçeli, bukyt ere hadi~, Is yık oldugu ısmı 

· b 1 1 b ·· · k b k kh ı· k 1 b" 1 co an ver ı: nüz ışe at amamış olan arın· amma, u sozi.ı pe ya ana at- ayı ane ı, oru u ır ya ı .. 1- , • B" r Kh ı 
hiç bir mazeret kabul dilmiye. mak ta doğru değil! nanılacak şey değil!. - tt ı tane··· 

N 1 k k b · · ı 1 k d ··ı Bu satırları okuduktan son-rek kapatılması bildirilmiş- - ası arpuz a uğu ıçı- nanı aca şey egı amma, H d il ,. K"h ed 
tl·r. ' ne dü•miyen denize girmiyor. h k"k t b k d ra ' re ez ı a tan e ge-' aıa umereze.. · k · "d 1 1 d 

Otobüs imtiyazı 

İstanbulda otobüs işletme 
imtiyazının İstanbul belediyesi
ne verildiğini yazmıştık. Be
lediye İmtiyazdan istifade için 
bir nizamname projesi hazırla. 
mıştır. Bu proje Şurayı Dev
lette tetkik ve müzakere edildik 
ten sonra tatbikata geçilecek
tir. 

Belediye son ;ı:amanlarda 
otobüs ruhsatiyeıi verilmesini 
menetmiıti. Fakat, bu karar
dan evvel yeni otobüs siparit 
verenlerin hakları ziyaa uğra. 

maması için bunlar hakkında 
iationai karar verilmi9 ve bun
lara ruhsatname verilmeoine 
baılanmıttır. Maamafih bu 
rubsatiyelerin de yakında arka 
sının alınacağı muhakkaktır. ----·--
Valilerde tebeddüller 

Ankara, 28 Beyazıt valiıi Ahmet 
Mubtar Bey, Erzincan valilitiM, 
Erzincan valiıi Ali K-.. ı Bey, 
Beyazıt valilijine, Kırklareli waliıi 
MaataE.a Arif ~y. ~amsun valiliii 
ne, Edırne valısı Emın Bey, Bilecik 
valiliğine, Bilecik valiıi Ozdemir 
Saim Bey, Edirne valiliğine, Mufla 
valiıi Salih Cemal Bey, Gireıon va-
liliğine, Samıun valisi Saim Bey 
Mersin valiliğine tilyİn edil~i4Je:~ 
dir. 

Sipahi ocağı süvarilik 
konkurları 

Sivil erkekler ve hanımlar ıçm 
tertip edile Sipahi ocağı süvarilik 
konkulan 20 - 27 mayıs ve 3 ha
ziran cuma rünleri yapılacaktır. 
Hanımlarımız şimdiden hazırlıklara 
başlamı,lardır. 

Beyoğlu hastanesi dahi 
. liye mütehassıslığı 

Sivas, 28 - Sivaı haıtahaneıi 
doktorlarından ~ecm~~tin Bey Bey 
oğlu haıtah~ne11 _da~•hye mütehaı
sıalıjına tayın edılmıt ve 1 ıtanbula 
hareket etmittir · --··---

Otomobille seyahat 
eden altı Alman 

Otomobille seyahat eden 
M. Raapar, Douber, Breatack, 
Vykukal, Simandl ve Chalupa 
isminde altı Alman genci tefı. 
rimize gelmittir . Bunlar 1 ni
sanda Prlzen'den hareketle Av 
rupa, Cezayir, Tuna, Trablus 
Garbi dolaştıktan sonr• laken
deriyeye gitmitler, oradan Su. 
riyeye geçerek Kudüs şerif, 
Beyrut, ~am, Halep, Adane, 
Bursa ve Mudanya yolile tehri
mize gelmişlerdir. Seyyahlar 
bu seyahatte 14 bin kilometre 
mesafe katedeceklerdir. Şimdi. 
ye kadar bunun 11500 kilomet 

, sak, dut ta yapraklanmadıkça çırme nıyetın e o up o ma ı. 
1 sırtımızdaki ag" ırlıklan atmak. T k · 

0

1 • ·· 1 · 1 ğımı umarım ki sormazsınız! .. a vım, ya an soy emıyor. , 
ta acele etmemeliyiz.. sa önümüzdeki cuma, Hıdrelle- ; M. Salahaddin 

Tabii siz de gazetelerde oku 
muşsunuzdur: Belediye, bir bar 
dak buzlu suya azami kırk pa
ra fiat koyacakmıt·· Bana kalsa 
beyhude zahmet! Buzlu suyu 
zaten kırk paradan fazlaya içmi 
yorduk. Yalnız narh, ortaya ye 
ni bir mesele çıkaracak: 

- Su, buzlu mu, değil mi? 
İçtiğimiz suyu soğuk bul

mayıp tiki.yete kalkışa
cak olsanız, sucu hemen atıla
cak : 

- Size öyle ıelmit efen
dim. Hararetiniz ziyade de o. 
nun için .. 

Artık, kırk paralık bir ahı 
veriıte, suyun aılamam'., Y~~a 
buzlu mu olduğunu tayın ıçın 

ehli hibre celbedecek değiliz 
ya.. • .. . 

Bana kalıraa, cuma aunlen, 
İstanbul içindeki suculara boy. 
kot ilin etmek için en münasip 
bir fırsattır .. 

Suların iliaı, Boğaziçinde ... 
Bin vapura, git Sarıyere .. Çır
çırın başına yan gel.. Akıama 
kadar, temiz mernbaından dol
dur doldur iç! Ne sakala m\n. 
net, bıyığa .. Yolda alacağın saf 
deniz havuı da caba ... 

Yahut Üaküdardan atla bir 
tramvaya ... Çık Çamlıca tepesi 
ne .. Artık küçük Çamlıca suyu 
mu olur, büyük Çamlıca suyu 
mu, yoksa Tomruk ağası suyu 
mu arzu edilir, hanaisinden is
tenen kana kana gövdeye yu. 
varla! .. 

Pis fıçılar içinde halis Kara. 
kulak diye yutturdukları suyu 
içeceğine haftada bir gün olsun 
al çoluk çocuğu, geç Beykoza .. 
Oradan yarım saatte Dereseki
ye var .. Otur, Karakulağın di
bine •.• On bardak yuvarla, bir 
bardak say ... 

Afı küfü yesen ikindiye doğ 
ru için tekrar bayılmağa başlar. 

Bu yaz, ne olursa olsun, be. 
nim kararım kat'i: Dağ, bayır 
demeyip dolaıacağrm.. Kıtm 
cefası canıma yetti. Senenin ya 
rıaında çektiğimi diğer yarıım 
da çıkarmağa ahdettim. (itme 
nin oğlu kızı olmaz demiıler. 

Ben de, aezip tozmadan hiç 
üıenmiyeceğim. 

Şitlide emlak simsarlığı ya. 
pan birisi gçen gün anlatıyor. 
du: 

- Yalnız, Bomonti tarafm
da kırktan fazla bot ev ve apar 
tımao var, 

Kiralar, tepesi aıağı yuvar
lanıyorlar. Elli liraya nazlana 
nazlana verilen apartımanlara, 
şimdi 30 liraya kiracı bulunmu 
yor. 

Doğrusu inanmadım: 
- Fiatlar, bu kadar düttü, 

Poliste -
Ezilen 
Çocuklar 

Dört yaşında bir ço
cak otomobil 

altında can verdi 
Dün saat 9,30 da Karaıüm 

rükte Keçeciler caddesinden 
geçmekte olan 3353 numaralı 
toför F evzinin idaresindeki oto 
mobil Harem çavuş camii önün 
de 4 yatında Mehmet oğlu Gü 
ler İsminde bir çocuğa çarpa
rak vefatına sebebiyet verdiğin 
den şoför yakalanmış, ve tah. 
kikata ba,lanmı,tır. 

Kaçak keresteler 
Dün gece saat 21 de Pata 

bahçede rüsumat memurların
dan Zeki ve Muhittin Efendi
ler Pa,abahçe karakoluna mü· 
racaatla Pa9abahçe sa-
kinlerinden Kayıkçı Ham 

Romanyanın İstanbul 
konsolosluğu 

Romanya'nın İstanbul kon. 
solosu Mösyö Yunesl:en Bük
rette başka bir vazifeye tayin 
dildiğinden yerine Mösyö A
nastaayu tayin edilmi9tir. Mös. 
yö Anastaayu bunclan evvel 
Romanya'nın Ankara sefareti 
müsteşarhiirnda bulunmut
tu. Sabık koruol• Mösyö Yu. 
neaku bu hafta içinde BükreJe 
avdet edecektir. 

Sahlık medreseler 
lotanbulda kapalı bulunan med

reuıler idarei husuoiyeye devredil
diktea ıonra, idarei huıuıiye tara
fından kiraya verilmiştiL Bu medre
aelerden bir kısmı satılığa çıkarılmı' 
tır. 

Fakat, içinde tarihi kıymeti haiz 
ve aaarı atikadan olanların uıd--
11 doiru ııörülmediiinden bundan 
sonra aatılacak medreaeler hakkında 
uan atika müzeıinin mütali.aıının 
alınması bildirilmiıtir. 

Sis düdükleri geldi 
Tahlisiye idareıinin lıveç fabri

kalannda into. ettirmekte olduğu üç 
iane oiı düdüğü şehrimize getiril
miştir. Düdükler Kızkulesi, Fener
bahçe ve Ahırkapıya konacaktır. 
Montaj ameliyeıine batlanacaktır. 

Elektrikle çalışan ve en son oiı
tem olan bu düdükler mayıt ortalan 
na dojru iflemeğe başlıyacaktır. 

di Efendinin hanesini ara. 
yacaklarını bildirmi,ler ve der 
hal yapılan taharriyat netice
sinde resmi &lınmayan 57 adet 
iki buçuk metre boyunda çam 
tahtası bulmuılardır. Tahta. 
lar müsadere ve rüsumat me
murlarına teslim dilmiıtir. Ka 
yıkçı Hamdi yakalanmıttır. : Galataşaray cemiyeti 

Maslaktaki ceset 

Maalakta 32 yerinden yara
lı ve ölü olarak bulunan ceae. 
din hüviyeti hili anla9ılama
m11tır. 

Dün müddeiumumi muavini 
vak'a mahalline giderek tahki. 
katla meşgul olmu9tur. 

Ödemiı c.nayeti 
Geçenlerde ôdemitte Meh. 

met ağa isminde bir adamla ka 
rıaı ve hizmetçlei paraaına ta
maan öldürülmüı, yaprlan tah 
kikatta bu cinayetle alikadar 
olmakla maznunen İstanbul. 
da kürt Hüseyin ve Cafer isim 
!erinde iki erkekle iki kadın 
yakalanıp oraya ıevkedilmit
ti. 

Dün Galatasaray Mezunlar 
Cemiyeti Galatasaray Spor ku
lübünde toplanarak nizamname 
etrafında müzakeratta bulun
mutlardır. 

cürmünden maznundur. 
Bu kadın da cürüm mahalline 

sevkedilmek üzere evrakile be. 
raber jandarmaya teslim edil. 
mittir. 

Hırsızla. 

Alemdar polis merkezi lh. 
•an ve Rifat isimlerinde iki ki
ıiyi tevkif etmiştir. 

Bunlar bir fabrikayı soy. 
mak cürmünden maznunen bir 
müddetten beri polis tarafın
dan aranmakta idiler. 

Yapılan tahkikat neticesin. 
lstanbulda bu hadise etra- , de İhsan ve Rifatın geceleri 

fındaki tahkikat derinleıtir'l- ı birlikte hırsızlık yaptıkları an• 
mektedir. 

1 
, laşılmıştır. ikisinin de ~uh~e-
1 

lif cürümleri tesbit edılmıt-
Şimdiye kadar y&pılan tah. tir. 

kikatta bununla ali.kadar daha 1 Bunların daha baıka arka. 
bir kadın bulunduğu tesbit edil daıları da bulunduğu anlaııl
miştir. , maktadır. Zabıta tahkikata de 

Aliye isminde olan bu kadın vam ediyor. YakalrnanedH~ 
da tevkif edilmittir, Aliye çalı. nunlar adliyeye tea ım mı•· 
naa etyayı burada saklamak lenlir. 



MiLLiYET CUMARTt:Sl 30 NiSAN 1932 

1 diye ioruyorum... ı meyiniz ... Bunun buraeı bir hü-
- e vazifen amin?.. kllmet d iresidir .. 
- Efendi, bileti ona göre ke - Anladık anladık, ders ver 

seceğim !. Nereden bindiniz?. meğe hacet yok!. Sizin vazife. 
- Sen laf etmesini öğren de niz «Mhabı mesaliha nasihat ver 

;illil 
Aıirın umdMi "JllLLIYET" tir 

_l-;_.~f ___ a_a_ri_fb_a_h_i_le __ i __ f_m_f! 
-------------• ı sonra biletçilik et!.. mek mi, iş yapmak mı? Benim 

30 NİSAN 1932 - Ben lif etmesini öğrense fU numarama bakmadıkça şura 
Almanya' da ilk mektep muallimi 

nasıl yetişir 
lduehane : Anan caddeet. 

100 N.. 

Telgraf ..ı.re.!: 1ııt. Mil "'f'I* 
Telefon NumanUıın: 

Başmuharrir w Mlldilr 24318 
Yazı iflerl MtıdllrU!ttl 24S19 

İdare ve Matbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tiirkiye ip11 Haris içın 

LIC. L ıc.. 

3 aylıit 4- ·-6 ,. 7 so 14 -
ıı .. 14 - 11-

Gelen ev...ıı prl wrilme& -
l\(llddeti ceçeıı n6"haJer 10 klı· 

ru tur Guete w -tbaaya aıt 
••kr için mlidiriyete mlirae&1t 
dilir. Gattteml• ilblann - 'u· 

etıni !tabu 1 ctmer. 

BUGONKO HAVA 
Y .. illıröy ukeri ra11t merke 

zınclan aldııJuıuz ırıaliimata röı-e 

lıuıriiıı hava ekaeriyetle açık ola
rak seçecek, rüar&r hafif lru vvet 
te muhtelif iıtikametlerden eıe 
cek.tir. Hava tuyİki 762, en faz. 
la haram 14, .. ... !I 11ntianıt 
idi. 

Haftanın Yazısı 

Hiddetli bir 
Adam 

- Sleli.mün aleyküm. 
...... 

- Seli.m 1'erdik yahut.. 
- T etekkür ederim, Iatfet-

tin.. Para 1'«mif gibi kafa tu
tuyonun ..• 

- Selim terbiye icabıdır .. 
- Ben terbiyeyi aenden öi-

renecek dejilim .. 
- Ayol, buıün aana olınut 

olacak •. Nedir bu surat? 
- Beienemedin mi? •. Sabah 

a;;.beh beli - arıyonun ••• 
- Ey 11zattm amma .• Sonra 

ıatNZhk çıkacak. . 
-Çıkana plcım bel, 

* * * - Kaç portakal? •• 
- Portakalı mı sordun?. 
- Dükkinı sormadık yal .• 

Portakal dedik. •• 
- Kuma ehildi •.. Geaİf ol!. 
- Lafı uzatma!.. Portakalı 

söyle!. 
- Aınma celillı adam.sın ya 

hu!. 
- Adam •-•in! •. Terbiye.iz 

lik etmeL. 
- Ai7.UU topla! .• Efendi! .. 

T eribye1iz Millin! •. 
- Ulan timdi parmağımı ta 

karsam ağzını yırtarım!. 
- Cart kaba kiğıt •.. 
- Edepsiz ... terbiy«Miz, 

van herif! .. 
- Admı sormadık.. [civar

dan müdahaleler .. Sahne kapa. 
Dır) 

- Bilet! .. 
- Sultanahmet. .. 
- Nereden? •. 
- Sultanahmet dedik ya! Sa 

1 ıır mısın ...• 
- Affederainiz, saiır ben de 

ğilim? .• Nereden geliyorsunuz 

idim .. Avukat olurdum.. Nere- dan ,uraya gitmem ..• 
den?.. - Efendi, kayıt masasına so 

- Pannakkapıdan.. runuz diyorum, anlamıyor mu- il Katolik akademileri: 

Yaşamanın yoJu 
- Fransızcadan -

- Taksimden demek. sunuz?... 1. Beuthen [Boyten] - 1930 
- Hayır Takıimclen değil, [Bir masaya gider, numara denberi. 

Dostum Le grand ile birlik.- - Şuraya girelim. 
sil devreleri imtidadınca çahtmak te Metrodan çıktık. Kol kola ır. .,_ '~ 

P kk d ·· · ) Birinci sömeatr: Haftada iki arma apı an... yı gosterır. 

- Lahavle .. Pek ali Parmak - istida mı, müzekkere mi, defa iki..,r aaat, gurup halin-
de [ ] , "müııahede usulü ile ted-

kapıdan.. tezkere mi, tahrirat mı?.. ria,, mesele•İ . [ikinci saatlerde Do 
- Sen biletçi değilıin beli- - istida... • zentlerle münakaşa] mevzuu hah 

sm!!.. - Karşıki masaya ... [Karşı. aedilir. Aarı hazır bile-isi deroinde 
- lıiten Allah için söylesin. ki maaaya gider.. Kalabalık "içtimaı nizamlar., tetkik olunur. 

O 
Sistematik pedagoji ve psikoloji 

- Ya sabur... var.. radakileri biraz itişti- dersleri mühim bir mevki alır. 
- Levhadır o, kahvelerde rir.) Bunlardan maada namzetlerin 

vardır. Sesler: din ve tabiat bilgiai hakkındaki 

- Şimdi seni ... 
- Uzatma efendi!. 

kuruıunu in arabadan •.. 
- Babanın ... 

Al altı 

- Baba, ana karı~tırma!. 
Sen bir belalı adamsm .. Ya kes 
ıesini yahut arabayı durduru. 
rum. [Etraftan müdahale.. Ara 
ba gider] 

- Yavaş yahu, araba mısın? m&lômatt t&kviye ve itmam edi-
- Kime söylüyorsun?.. lir. 

Muaiki, resim, eli i, jimnastik 
- Sana .. • saatleri bilhasaa bu devrede faz· 
- Sen beui tanıyor musun?. ladır. Aynca haftada bir gÜn 
- Tanımağa ne hacet?. De- -tabii ve içtimai muhit tetkike-

minden beri reklamını yaptın!. dilmek üzere- ekakürsyona çıkı
lır. Bu sömeotr tatilinde namzetler 

-Efendim ben senin bildiğin kendi bulundukları tehirlerin ilk 
adamlardan değilim!!.. mekteplerinde tatbikat yaparlar. 

_ Memnun oldum.. Hele ikinci oömeatr: Haftada üç de 
fa iki.-.r saat, yine ırurup halinde, 

lf. "' lf. §Öyle arkaya geç bakalım .. Sıra "müşahede usulü ile tedris,, deni 
- Evrak kalemi hangisi... ile... devameder. Aon hazır bilgisi d...-

0 t k tt - Acele işimiz var .. Ba•efen sınde sınai ve iktıaadi nizamlar - s a a.. . • ı 

H · k ? di havale etti. tetkik o unur. Bu esnada tayyare· 
- angı Üst atta··· • cilik, gemicilik, kimyakerlik ıribi 
- Aha! Bu üst katta.. - Sen hele şöyle çekil baka muhtelif san'at ve ticaret i}lerinde 
- Kaçıncı oda?. yım .. · mütehassıs olanlar akademiye da-
- Odanın kaçıncısı olur mu? 

1 
- Ne yakama yapışıyorsun? vet olunarak konferan•lar verdi-

- Çattık. .•. [Üst kata çıkar, - Uzatma da şöyle çekil... rillir.. Muhtdelif ~.etnl~hir?ıb tdedrisdu· 
k k 1 • • b 1 J . • . au u ve pe agoJı arı u evre e 

evra a emını u ur 1 - Çekilmıyeceğım... baılar, ruhiyat d nine ve temrin-
- Efendim, şu numaralı ev- - Ben adamı çekmesini bi. 1 !erine devam olunur. 

rak ne olmuş?.. . .. 1 lirim L Y akasma yapışır itişir- Üçüncü aö!"estr müd!'viml~r! 
- • , • , • [ Bır muddet bek !er •. Batkitip odacıyı çağınr altı hafta ş~hır mektepleı:ınde, ıkı 

ler) "k" · · d k d d 1 J hafta da koy mekteplerınde tat• 
• 1 ısını e apı ıtarı e er er. bikat yaptıktan sonra mütebaki 

-Beyım ŞU evraka bakar mı lf. "' lf. zamanı akademide nazari meşg" 
sınız?..... yemekte: le ile geçirirler. (Planın devamı 

- ' • • • • • • • B d 1 1 henüz teabit edilmemiştir). 
- Sana söy)iyorum yahu! l 

kidir rica ediyorum, cevap ver. 
miyouun. Ağzını kiraya mı ver 
din? •.. 

- ••••••• Kime söylü
yorsunuz?. 

- Ay çattadak çatlayacağım. 
Efendi sana söylüyorum. 

- Benedenize mi söylüyor
sunuz? ... 

- Evet .. Şu evraka bakar mısı 
nız .. (Numaraya baktıktan son 
ra] 

- B11tefendiye müracaat edi 
niz.. Şu kar9iki ki>§ede gözlük
lü ••.. 

Oraya müracaat ecler. 
- Beyim, fU evrakımız ne ol 

muı acaba? .• 
- Beıı ne bileyim, efendi; 

kayit masasına sorsanıza! .• 
- Hoppala! •. Kayıt masası

na sorduk size ııönderdi, aiz de 
kayıt masasına gönderiyorsu
nuz .. ikinizin arasında mekik 

mi dokuyacağız?. 
- Efendi burası bir dairei 

resmiyedir. Makamın haysiyeti 
nrdır. Laubali sözlere mahal 
yok. Mesai aideainden aonınuz. 
Eğer bir giina tikiyetiniz vana 
amirimize şekva edersiniz ... Na 
mülayim sözlerle kalemi itgalet 

- U O ma O mamış .. • 2. Bonn -926 Maymndanbe· 
- Evet! Biraz yaprak buzlu rı. 

olmu .... 
- Berbat ,ey .. Bakkal kii.ğı. 

dına sarmış gibi ... 

- İçinde eti de yok! Aç kal 
dık bu akşam .• 

- Biraz peynir ııetireyim .. 
- Peyniı- getireceğine dol. 

mayı İyi yap! .. 

- Bakı ana bey! ben aşçı ka 
dm değilim! .• Yemeğimi beğen 
miyonan bir atçı tutarsın! 

- Vay! bana kafa ını tutu
yorsun?. 

- Berı öyle külhan lafını an 
lamam ... 

- Külhanbeyi sensin! •. Ağ
zmı topla!. 

- Kuzum sana ne olmuı! .• 
Önüne gelene aaldınyonunl 

- Vay ben köpek miyim 7. 
- Öyle demek istemedim ..• 
- Ağama geleni kulağın i9it 

sin hanım. Sonra fena olur •• 
- A, a, a! fena mı olur? Ne 

olurmut bakalım.. Eakiıi gibi. 
(B<>J!) diyince botamak kalktı 
kuzum .• Dişe dif, göze göz! 

- Allahım sen sabır ver! Da 
yanamıyacağım.. [Evden çı. 
kar, kahveye gider.) 

FELEK 

Birinci son1~tr: Eaaslı ziiınre
ler addedilen pedagoji ve pıikolo 
jiye methal dersleri. Haftada bir 
defa coğrnfi ve tabii tetkikat icin 
ekskürayona çıkılır. Müteakip Mİ· 
me~trlerde tev&ian görülecek olan 
ilmı zümrelere ve mu~ikiye met
hal dersleri verilir. Haftada iki 
•aat akademi mekteplerinde "mü 
tahede usulü ile tedrio,, meaelea.i 
tetkik olunur ve müteakiben bu 
meselenin pedagojik ve psikolojik 
menAelemie istinaden münaka~a ... 
aı yapılır. 

ikinci ıömeatr: Eaa•lr zümrele
rin m~buri temrinlerine ve takrir 
!erine devam olunur. Tedriı uaulü 
(umumi ve busıui) bu devrede 
ba,lar. Nümune deroleriııi profe
aörler •erirler ..-e dersin sonunda 
münakqaaı yapılır. 

Üçüncü ıömeatr: Devam etmek 
le olaa denleria ve tamrinlerin 
yanında haftada iki defa ameli 
tedrisat vardır: Köy mekteplerin 
de Ye tek omıflı mekteplerde den 
dinlenir ve münferit tedris tecrü
beleri yapılır. 

Dördüncü .ömeatrde de üçüncü 
deki dera ve temrinlerle tedriı tat 
bikatına tevıian devam olunur. 

Bütün tahsil müddetince da
vam eden denler: Ameli muıik.i 
tedrisab [bu meselede her nam
zedin müstait olduiu 11hada ve 
alette•· ilerlemeai ve teclria kabili
yeti kazanına .. esaatır]. Jiınnutik 
ve yü:ıme mümareıeleri. Bunlar
dan maada serbeo olarak intihap 
edilecek bir riimrede bütün tah-

l't'tilıaclı. 1".illi 
[•] Bazı akademilel'de bir <kv

re müdavim! ri bir ka~ gwupa ay
rılırlar. Bunlardan her biri bir Do

l zentin idaresi altmdadır. Har gu
ı rup, ayni d rı; saatinde muh~lif o
/ dıılarda toplanarak. aycı bir mevzu 
İ üıerinde çalı~ırlar. Prof. ve Dozent 

TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra ey/erir:. 
Sigortaları halk için müsait seraıti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

- Tel: Beyoğlu : 4887 

1 

!erin takrir ettikleri denılerden ba
zıları da her gurupa ayn ayrı veri· 
Hr. Maamafih devre sonunda o sö-

1 m trde öğrenilmesi mukarrer mev-

1 
zıı.lar her gurup tarafından ikmal 
<-dilmiş olur. 

§arttır. Maamafib bir kaç zümre· 
ye birden iştirak ve •ertifika al- yürüyoruz. Mübareğin ne çok Güler yüzlü bir metr dotel 
mak ta mümkündür. ta tanıdığı var. Kadınlı, erkek listeleri uzattı. Ben listeye balı 

Her müdavim iki aene zarfında li gelenden, geçenden selam üs madan bir çorba, sahanda ylll' 
altı referat yapmaya ve bunları tu··ne sela" m t · d" ... mur a ve meyva ıster ım. 
ya tahriri veya !ifahi olarak ver- Eh, tanınmı& bir muhar- - İrki, bir şey emreder mİ• 
meğe mecburdur. Kezalik namzet % ,. 

!erin her birinden tatilde kendi rir .. Vakıa ben de muharririm, siniz? 
bulunduğu şehrin mekteplerinde orasını da saklamayalım. - Hayır, bir bardak su .. 
den dinleme veya içtimai nizam· - Hava güzel, dedi, doğru Dostum Kızdı: 
ları tanıma faaliyeti iıtenir. Nam• su bugün bana hayat pek n1l9'e - Yahu, diye söylendi, 
zetler tatildeki faaliyetlerini iıpa- li ve cazip ııeliyor. kırk yılda bir davet ettin. BöY• 
ta yarar birer ve•ika ibrazı ile de 
mükelleftir. - Canım, sana göre hayat le yemek yenir mi? 

ili. Simultan akademi her gün öyle.. - Nene lizım efendim? Mi 
Frcuıkfurt sur le Main.- 927 - Doğru •• Çoluğum yok, safir ben değil miyim? Kuman 

Nısarundanberi' çocuğum yok, çok tükür kazan da bende ... 
Ameli surette mesleğe hazırlan cımız da yerinde.. Oradan da - Ciddi aöyliyorum, ayıp 

m"k için tu sahalarda çalışılır: vet, buradan davet .. Y almz kal ettin. Hem ben de mahcup ol• 
A) Tam ve mufaııaal ilmi ziim· dığım da yok. İyi amma, senin dum. 

re takrirleri: Yalnız birinci sömes le çokdandır baş başa yemek - Belki canım bunlardan 
trdedir. Bunlar: din tedrisatını il-
mi eaa•lan (2 •aat), mahalli zira- yediğimiz yoktu. baıka bir şey iıtemiyor. Key· 
at bilgi•İ (ısa.), mahalli halk bil- Cevap vermedim: fimin kahyası değilsin ya? 
gisi ( 1 aa.), mahalli hayvan ve - Yahu, İfitmiyor musun? lf. 'f " 

nebat bilgioi (birer saat), hük.ı'.i- Çoktandır y~mek yiyemedik, Elmayı soyarken sordum: 
met ve cemiyet bilgisi (1 u..). diyorum. - Tabii bir kahve içeriz. 

Teknik usulü: ikinci ve üçüncü 
aömestrlerdedir. Bunlar: din (2 Yine aldırmadun. O zaman - Yüz tane iç. Davetlisin 
•a.), almanca ve toplu tedris (bi- aükiitumun manaımı anlamıt korkma .• 
reı- sa.), hesap (1 sa.), hangi•i in gibi: Tam sigaralarımızı yakını'• 
tihap edilmişae: tarih, coğrafya - Korkma, dedi, bu sefer tık. Dostum yerinden kalktı: 
veya tabirat bilgioi (birer aaat). ben davet ediyorum. _ Aman, dedi, kartıda Kon 

Teknik zümrelerin tedria usulle ... 
ri, bunlann akademide tedriai eo - Haydi canım, alay et- kordiya şirketi müdürü var• 
nasında verilir. Bundan dolayı me.. Sf'nden iyı olmasın, aziz ahb• 
der. saatleri haricinde aynca za- - Vallahi doğru söyliyo. bımdır. Bir dakika görü e-
man almazlar. rum. Bilirsin ki senin kaç de- yim. 

C) Mütahede usulü ile tedris fa yemeğini yedim. Evine ııel· - Hay hay ... 
meaelesi:Yalruz birinci sömeatrde d" b"I" b" d" H" •.m. , otomo ı ıne ın ım. . ıç Bir dakika, b.,... dakika. on 
ve haftada üç saattir. Bundan ma b d k b ) d d -~ 
ada birinci devreyi takip eden bü ırıne e mu a e e e eme ım. dakika .• Gitti gelmez. Nihayet 
yük tatilde (yazın) dört hafta ' - Bilakis .. Yanılmıyor111m, ganon hesabı getirdi ve bittabi 
müddetle bir ilkmektepte veya ço sen de beni birkaç defa yemeğe j her zamanki gibi ben verdim. 
cuk yuvalarında, tatil kolonilerin- d · · y 1 h d 
de, yahut ta kır terbiye yurtların- l>.\'.e~ etmışlın. . ~ ~- er a- 1 O arkadaşından ayrılıp ba· 
da tetkikat ve dere dinleme. vetının sonunda ıkımızın de pa na doğru gelirken ben de ka• 
(Mümkün olduğu takdirde faali- rasmı ben veriyordum. Orası pıya doğru gidiyo:dum. 
yete ittirak). ba,ka.. - Haydi gidiyoruz dediın, 

D) Tedria tatbikatı: Üçüncü B )k F k k k h t · · b 1 - e i.. a at ço es ı Psap amam ... 
&or.ıeatrın at angıcında akademi 
mekteplerinden birinde beş hafta bir dostum olmasaydın, böy· - Eh, atkolsun sana .. Heni 
müddetle tatbikat yapılır; her 2 / 3 le bir tarize tahammül ede. ben davet edeyim, hem eıı 
namzet bir sınıfın bütün dersleri· mezdim. Aramızda her halde parasını ver. Olur mu bu? NeY 
ni deruhte ederler. Üçüncü &Ömea b' k k el ır avga çı ar ı. se, bir aün de ben acıaını çıka· lri takip eden büyük tatilde dört • 
hafta devam eden köy mekt ple- - Eh, yalan mı söyledim 1 rınm elbet ... 
ri tatbikatına çıkılır. - Değil amma, senin gibı Kapıdan çıkarken kapıcıya 

E) Mesleki diğer der.Jer: Mek kibar bir adam, böyle ufak te- on frank vermez mi? Şa91r· 
tepcilik bilgisi, mektep sibhat ko fek kusurları inaanın yuzune dım. 
nıma, içtimai pedagojiai ve köy 1 H k b h ben 

1 vurur mu. em a a at • - Yahu, neve on frank ver mektepleri pedarojisi. kinci IÖ· ' 
mestrin sonunda, gençlik dairele· de değil, ~ende! Ne zaman ae din? Fena alı9tıracaksın, de· 
rinin (Jurendimter) faaliyetleri ni yemeğe davet etsem, yeme. dim. 
üzerine bir "içtimai pedagoji haf ğin sonunda beni bir dalgınlığa - Aldırma, dedi, geçenler· 
taaı., vardır. * "' ıctirerek, hesabı hemen görü- de buraya yailı ve eski bit 

Pedaıroji akademileri hakkm· 
daki muhtasar tetkikat burada bi
tiyor. Bunu takip edecek sonuncu 
yazımızda Oder akademisinin köy 
mektepleri tatbikatına ait bir ter 
cemeyi de muhterem meılekda,la 
rımıza arzed~eği1:. 

§ Yalnız fU noktayı da kayde
delim ki, Almanya'da ,iddetle hii 
küm süren mııli Ye iktıaadi buhran 
yüzünden tatbik edilaa taııarruf 
proııram.ı mucibince Pruaya aka
demilerinden dokuzu son ay için· 
de kapatılmı,ıır. Bundan dolayı 
May11 birden itibaren ancak altı 
akademi faaliyete devam edecek· 
tir. E11aen Almanya'da muallinı 
adedi ihtiyaçtan çok fazladır. El· 
de ettiğimiz malümata göre bu 
gün yalnız Pnaaya hükumeti da
hilinde 13.000 muallim münhal 
vazife beklemektedir. Bunlardan 
bir kısmı hususi mürebbilik veya 
diğer sahalarda bir it bulabilirler 
ae büyük bir •ürurla kabul etmek 
tedirler. Almanya'da mevcut tak
riben 6,5 milyon (umumi nüfusun 
yüzde onu) işaiz meyanında çok 
yüksek mektep mezunu ve ihtisas 
sahibi vardır. 

Akademi gençleri ile ilk tema• 
um eınaıında biriıine aonnllfhımı 

verıyoraun. pardesü ile ıelmittim. Bu kapl 
- Y amanıın ınonter •• Sen- cı bana içi ipekli, yepyeni bit 

de bu dil varken, değil baıkala pardeaü 1'erdi •• On frank ÇO" 
rından yemek yemek, batın , mu? 
binaen yine kimse aes çıkar· İçimden dütündüm. Doa• 
maz. Onun için bu(iinkü nui- Uıında bu usul ,.arken, hiç a~ 
kine davetini maalmemnuniye kahnaz 1'allahi!! 
kabul ediyorum. Nereye ıidiyo 
ruz? ... GLORYA 'da ---·--·--· .. ·---! 5 Mayıs~ 9,39 da 
-Miieaaeaeyi bitirince na olacak- •• ı 
ımız? Mııluadım akadamilerin MUN R 
hansi mekteplere mualliın 7etİf· 

-

tirdiiini öğrenınekti. Mubatabrm NURE'I"l'İN 
acı acı rüldü ve aadec:e ı 

- Arbeiblos (işaiz) dedi. . 
Bu, ne derin ve acı bir hakikati Bey ve arkadqlan tarafından 

ifade ediyordu. Filhakika bu renç Menimin son 
)er, remıi bir de,,let vazifesi ala- K O N S E R l 
bilmek için, kim bilir kaç •ene da 
ha beklemeğe mecbur idiler. Çok rüzcl ve yeni bir progranı 

Buna rağmen akademi rençleri [ • 
nin büyük bir rayretle ve ümitle .. -• BEBEK'te ••il 
çalıştıklarını hayat ve takdirle 
gördüm. Bu çok manalı •e müea
airi ibret le•hauııı da turacıia 
kaydedivermekten kendimi alamı· 

Fra.nkfurt (Main) 
Muallim: Kemal KAYA 

6 odalı mobilyalı apartıman 
lıiralıkb:r. 

BcbekteAralanlı koaaia mürac: 1 -Telefon: Bebek 86. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 82 aine bağlamaktan nefsini me- ve görgü alan ve kendi janrın 
nedememiıtir!. da ayni şekilde anormaliteye 

Salondaki oğultu yıne ke- sahip olan Naran; Ruhi Bey 
silmiş, herkes avukatı dinleme. ele bu hastalığı diriltmiı, u-

lında husule getirdiği tutlam· 
luk ve esareti gitgide arttırdı, 
istismarına devam edebilmek 
için hastalığı çoğalttı, büyült
tü. 

yordu!, Ve •. hatıralannda 11k 
ark tesadüf ettiiimiz kayıtlar· 
dan da anladığımız gibi cinnet 
nöbetleri onda zaman zaman 
tezahürlerini yapıyordu. Huta 
bunun farkında değildi. Çün
kü, onun için tabii bnkmune 
giren ya§&yı9 1'arlığı odur. Bu 
değitik, anormal hüviyet bü. 
tün ıeyirlerini tam bir inkiıaf
la yaparak onda asıl olmu9tur. 
Cinayet, cinayeti idrak, cina· 
yetteki hissi 1'e ıuuri ae"f'k ta
mamile muvakkat ve irat bir 
reaksiyonun ifadesidir .K.i,bu da 
tabii ve gayri tabiiliğin ayni 
zamanda memzuç ve mündemiç 
olduğu bir insandaki ruh has
letleri ve tezahürleri itibarile 
akıl doktorlarının ve ruhiyat
çıların uzun uzun etüd edecek. 
leri bir mevzu, bir hadisedir. 
Bu reaksiyon mahiyetini tah
lil edemiyeceğimiz bir tesadüf 
ve hilkat kabiliyetinin muka· 

kilim yine bir akse ile meknı.tı 
ve hiJriın hü,.iyetine döomiit" 
tür. Fakat, bu sefer tam bir 
delidir!. GÖZYAŞLARI!. 

Eum iZZET 

Mahkeme salonunda oğultu 1 de düıünülecek, en basit bir 
hır vardı. Deli çırpınıyor, ıslık- mülahaza yürütülecek kanuni 
!ar çalryor, avukabn sesi ititil· ve hukuki hiç bir nokta yok-
miyordu. Müddeiumumi: tur. 

- Reis Bey, muhakemeye Derhal hükmünüzü veriniz. 
ıükünetle devam edebilmek i. En ince noktasına kadar bütün 
sin katili bir az salondan çıkar. bir hayat safhası aydmlanmıt· 
ınlar! tır. Cinayetin y pılı,mdaki 

Dedi. Ve., katil reisin em- hissi, fikri, içtimai, ruhi, bede
rile ıki jandarmanın zorlu kol. ni, akli bütün sebepler iuh 
ları arasında salondan çıkan!. edilmiştir. Hiç bir hakim hük
dı • münü verirken kendi kendisini 

Avukat müdafaasına devam bizzat tahlil, tuvir, ifade ve 
ediyordu: iıbat eden bu kadar vazıh bir 

- Reiı Bey ıöylenecek tek dava mevzuu ile karşılaıma· 
kelime yok. Avukatlık iş kal- mıttır. Birçok hükümler veril· 
mamıştır. Her şey göz önün· miştir ki hakim yine en hafif 
ele. Adliye tarihinde hakimle ve tereddütsüz teklile bile olsa 
mücrimin, kanunla cürmün bu bir defacık: 
kadar yakın ve aşikar bir şekil -Acaba? •• 
de karşı karşıya geldiği görül. Demekten ve hükmünü bi. 
memi tiı. Halledilec k ··ı 

ğe dalınıttı. yandırmııtır. Güzelliği ile, cin 
Avukat: si cazibesi ile, ti'riyeti ile, men-
- Reia Beyefendi yalmz fi zekiaile uyandırmıı, onu 

bir noktayı bir defa daha itaret kendUine bailaımf, esir etmiş· 
etmek isterim.. . tir. Ve .. müvekkilim belki ele 

Dedi ve .• ili ve etti: :ıayri tabi iliğinin tesiri altın. 
- Cinayetin yapıhtmda, ha da pek te zeki, kurnaz, iradeli. 

riciye nezareti tifre müdürü bir adam değildi. Vaziyeti kav 
Ruhi Beyin Çamur 1'e katil rayamadı • İlk önce sinirleri. 
Ruhi haline gelitinde bir ıayri nin, adalesinin, cinsi hüviyeti. 
tabiilik yoktur. Hatrralan ile nin sevkile Narana kapıldı, 
biz anlattığı ve gösterdi~i bü esir oldu. Bu kapılış secıye, 
tün hayat safhaları ve değitik §UUr ve psikolojik varlığını da 
lilderi yerindedir, haklıdır, ta- 111.rmağa ve sanmağa başladı. 
biidir. Mtivekkilim anadan doğ Naran, cinai cazibe ve sihrinin 
ma bir hastaydı. Anormaldr. üstüıılüğünden istifade ederek 
Yükıek bir tahsil yapllllf, ıeaç milli terbiye ve görgüsünün 
yatında mühim bir devlet va- noksanlığından, ayni zamanda 
zifesi alnuı olmaama rağmen moralitesindeki zayıflıktan da 
hüviyetinde gizli, sinik bir kuvvet alarak batkaları hesa
mikrop halinde duran ve yll§a- buıa casusluk yapıyordu. Ma
yan haatalığını ıidenmemiş. 

1 

)[ ve maddi endişelerinin ya. 
tir. rattıaı tesiı-le mühim bir dev· 

Misyonerlea- mektebinde o- let vazife.inin batında bulu. .. . . . 

Ve.. bir an geldi ki Ruhi B. in 
"inconacience" mdaki maraa 
,.e gördüğü tahrik tamamile 
bakim oldu. Ve.. bu hakimi
yet zavallı müvekkilimde her 
ırün yeni bir sarsıntı yapa ya. 
pa; İrade, taakkul, muhake
me, mantık, seciye, tahsil, ter. 
biye ve ruh varlıklarını yıka yı 
ka anormaliteyi onda tabii kıl
dı. Ve .. bu onda o kadar kuv
vetli, hızlı bir inkitaf buluyor 
du ki, bunun ilk ve bariz te.. 
zahürü karısını ve çocuğunu 
bırakarak Naran'm kollan ara 
ama atılnıaaıdır. Ve.. bundan 
sonra Ruhi Bey hastalığının 
tam seyri içinde giden ve o
nun tabii icaplarile baş baıa 
kalan bir adamdı!. Alkol ve 
esrar da uzviyetlerin tagayyürü 
ne yardım ve melek.atı akliye 

• ·~ t 

vemetile cinayetini tekrar 
zurunuzda ifade edinceye 

bu.,· 
ka-

Müddeiumumi Bey müvelı• 
kilimin idamını iatemiıti. Beli 
bu ruh 1'e akıl haatuı için be" 
raet, hatta ademi me.'uliyeC 
karan istiyorum!. 

A'nlkat sözünü bitirin"' 
reia kartı tarafm avukatlarııı• 
dan sordu: 

- Bir diyeceğiniz nr mı7• 
hit Bu »Oruf avukatlara. 

müfliae: 

- Paran var mı? 
Diyif, gibi geldi. 
Şqırdılar. 

Önce itham ediyorlardı. 
- Roman!. 
Diyorlardı. 
- Öğretilmiş! •• 
Diyorlardı. 
- Avukat hileleri .• 
Divorlardı! • 
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Başvekil Lenine'in ezanna çelenk koydu Katilin ·Bulgar Şehit komiser dün defnedildi 
(Bati l inci sdifed•) 1 itili.flar manz • Yicude ıetir :rilk Mt topraıimın iter taraf Olduğu anlaşıldı (Başi J inci salıiled~) 

otof., Ka mittir. Ba ........-in ilk mlaall bize kartı pateril., kıymettlll' sa- but ve aıraıiyle kaaide okuyaa ıü 
lundukları oteld~ M. Mol • • nl t 7 klnunue,,,.el 1925 tan"hl" mı...:yet •eri-'-'- anutulmaz hah- zel seıli hafızlar, erı..•- rü..., 
rahan ve Kalenın tarafnadan ıa -•--L t kil. . .._ 1 -- .......,. (Başi 1 inci sahHH!e) ~., d . • d"I - t• ,...... et etmifur. ftllDI 4alma mubafaa ecleceiiz. memurin ve heyetlerle cemaat ta 
eı zıyaret e ı mıt ır. .. Bu -'--L .._, ~-...._ • • .. Wr ,, ft--tl··"-·-·~·n '-·-et L..1-. tına dün de devam edilmiftir. Ci- kı"p ebnı"tl rd" ç k h · b' 

M • f" 1 d ra l-1n - - _.., 11ÇUnC11 ....,. --·-·~ .... • - . . "k" . . h"" • e ır. o azın n· ısa ır er bun an .- • tanfta mil .etleri . • aıncla phıi temuların faik ve ebere· nayatı ırtı ap eden katılın uyıye manzara arzeden ve her gözü ya-
İn nrezarını ziyaret ederek tı.ir 9" ••.....ıa ... DJ ~ım h~- ıniptll bir ırneYki tuttuiuau tecrüloe ti d~ aktam ıec; vaki!te y~pılan tartan cenaze alayı çok alaeote 
lenk vazetmiıtir. ~ 1 ';! ~ miaal ! .. !'il .. ,_ ...s..t-•'ttir" . T---.. diit saha- tetkıkata raimen teabıt edileme- ! bir revf ile Beya"ıda vannıt ve ı 

Saat 19-20 de Halk k-i-- ., H e.a _..... e,ol~ıtir. - ..,. ~ • 
M M •~-f' J lidı So- -"- .. 1. • .ı bu smcla '-'-tettiii merhaleleri -..l. ya- mittir. Katili tanıyanlar bulun- cenaze meraaimi Beyazıt camiin-

leri meclisi reiıi • o- o- - -ı- _,,a~enne "" ~ . 
met Pata Haııretlerile Teftik Riit auntle - tutulaa bu pr~l~, kından takip ettiğim ve doıtluğanu mut. fakat bunlar da katilin iaıaı de eda edilmitıir. 
tü Bey fendi ıerefin• bir akta• al wmn ı._. tllrl6 !ecrilbe ve. un!'· artmnağı anaamimülkalp arzu etti·• ni bilmediklerin~ ancak sabahçı 
yafeti v-iıtir. . haıılarau IDllftffakİyetle ceçırnuı. iim ıüzel memleketinizi celip gör- kahvelerinde cörüp tanıdıklarını 

Ziyafet eana11nda M. Mnlotnf lıitin hayat blıiliyetlerini ve her i- meği coktan beri istiyordum. Bu ar- beyan etmi9lerdir. Filvaki katil 
bir nutuk irat ederek miaafirleri kitaraf için haiz oldukları büyük e- zuyu İahakkuk ettinneğe ve bugün yirmi günden beri Galatada Sey
aeliunlamıt ve lımet Pata bu nut lıaanılyfti iapat etmİftir . aranuda bulunmaia · imkan buldu- rlaefain ve salon ka.-.•ndalü aa
ka cevap vermittir. " lktiaadi milnaıebetlerinÜz de, ğumdan dolayi lıendimi çok bahti- babçı kahvelerinde, bir haftadan 

Saat .22 de M. Molotof tarafıa mmılelıetl....,lzln iktısadi ve içti- yar addediyorum. beri de Sirkecideki sabahçı kalı-
d au miaafirl e r şerefine Kremlin mai b6nyeleri arasında farka rağ- ·• Güzel hükumet merkezinizi •e velerinde görülmü,ıür. Fakat türk 
aaraymda büyük bir resmi kabul men, inlU.-f etmektedir. yiikaek meziyetlere malik milletlerle çe bilmediiii İçin kimse kendiıile 
tertip edilmit tir. . "Sovyetler ~~iinin.~~sat ~~·- meıkıin bulunan geniş memleketini- cörütmemiıtir. Katilin ceıedi def 

MOSKOV A 29 ( A.A.) - Türk amdaıki tenıldıilerı ve T~rl?yenın 1~: zin bazı elıemmiyetli merkezlerini zİ nedilmemit, teıhir edilmek üzere 
tni•afirler Moakovaya muvaaalet- b~di hayabn~ elde e~_tiğı gayet ~· yarete gelmek ve sizlere Türk mil- Morga kaldırılmı,, fotograflan a
lerinin birinci cünü ayrı cruplar J''!k muvaff~Y:etler meml~!'tl~ı- !eti tarafından samimi bir kardq se lrnmış ve bütün karakollara ta-
hall.nde mu· t·addı"t Sovyet mu··.,..., mız •. araa. m. daki iktıaa. eli mesaı. ıttıra. · ı· t" -'-'e emnun bulunuyo-
aelerini ııe..:.iılerdir. Sanayi. mü kının ilende daha zıyade dennleııp anu 1!• •rm..... m • mimle tevzi edilerek hüviyetinin 
dürü .umumiai . Şerif kumat fabri artacainu ümit ettirecek bir mahiye- ru! Son on iki •ene zarfında kendi- teabiti için çalıtılmı,tır. Katil hü-

ltall mu .. duru·· - Şevket'Tur~•t, u.--1. ti haiz .. • lııulunmok+~dn-. d ti "-· viyeti teabit edilmemit olmaarna •- B T rk So naaeba clo ıiyle kartılıklı ve aamimi oı u,.u- ratmen, en kuvvetli ihtimalle bir 
•eker fabrikaaı müdürü '!t-~1 zı · .. 0 

.; .. ;,:Tet mtau . . ,~ d atan) .~- muz gittikçe daha aailamlqan So~- Bulcardır ve 20 cün evvel Bulga-
lerden miirekkep aanayıcı er snı ıının ı ve r11nı ..., ev eun ili 1 • • 

k • • - ·ca1 · -· '--'-- yetler ittihadi m et enrun •e ZI- • t d k k 1 t b la •el pu aiır ve hafif sana .. Yi -~- aıyQı n n :mnamaana.-
0 

ı arasın- rıa an an açara a an u • -
tikleri ile ticareti hancıye komuer da yapılan denınlı ıphsı temaslarla mamdarlannın mütterek •zİm ve i- mittir. Katil olaa olaa Bulcariatan 
!iğini ziy...,t etmiıler, aiır sana ehemmiyetli surette kolaylaımıtbr. radesiyle muhtelif .abalardaı vücu- da bir cinayet itlemif, yakalan
yi koııniteai Hkili Kolej aza1JDdaa Türkiye ve Sovyet harici siyasetle- da ,eıirilmiı olan muht8f"ID eser- mamak için lıtanbula kaçauf ""' 
Pietekof hafif aanayi komia«i rini sevk ve idlll'e edenler arasında !eri çok yolundan müıahede ve tak- cebinden bir maymuncuk çıktıiı
Luionof, harici ticaret komiaer ve vuku bulan müteaddit teınaalar, bir , clir hususunda yeni bir hrsat elde na ııöre burada hıraızlık yapmaia 
kili Eliana tarafından kabul edil birlerinin hükümet merkezlerine yap· edebilmek ayrıaı memnuniyetianizi karar vemıit bir serseridir. Bu 
mişlerdir. tıkları ziyaretler ve beynelmilel bü- mucip oltnu1tur. tahmin kabul edildiği takdirde ka 

Yozgat meb'uau Taluia Bey yük meseleler hakkında aralarında ·•·Filhakika memleketlerimizin te- tilin ne için bu müthit cinayeti İr• 
ziraa t komiserl iğ i ve Kolkhozo'lar Yuku bulan fikir teatileri bu meaele- siı ettiği yeni rejimlerle birlikte do- tiki.p ettiği şu tekilde teabit edile 
ida rei merkeziyeaini ziyaret et lere ait noktai . nazar birliklerinin bilir. Katil buraya hırsızlık et-

. · · · · ·· · •t • g· an bu dostluk. bu muazzam eaer- k mı .... tir. teeııüıü ıçın en muıaıt ıeraı ı ya- bu dan do- me Üzere celm.i• Yenicami mer .. 
b d d )erle ya,ıttır. Ve İtle n ... , 

Milli Ta lim ve terbiye reiai 1h ratma. ğ. a devamlı ir tarz a yar ım bi divenleri üzerine oturarak aoyaca 
tı !ayıdır ki, bu doatluk tarihi r m&• 

•an ve HimAyei etfal cemiyeti re- elnut r . . iı dükki.ru tar ... aut ederken poli-
isi, Kırklareli meb'uıu Dr. Fuat Hal~ hazırda beynelmilel ıa_ha_daı hiyet kazanmaktadır . ain ,üphuini celbebnİJ ve poliııin 
Beyler, Maarif komiseri Buhnof umumı ıulb meael_eaıne kartı gı~tık- ·• Bu dostluk hakliı.rını tanıttır- kendisini yakalayacağını hiaaedin 
ve Sıhhat komiseri Vladmirekiyi çe daha huau.-:ıetkiran~ olaldte~ır ~ mak, hayatlarını yeni eaaalara göre ce kaçmaya baılamııtr. Bu kaçıf 
ziyaret etmiılerd ir. nufuzla~n ~ezauf .•tın~ te ~- ~gu k tanzim etmek arzu ve menfaatlerine polisin ıüpheleıini büabütün kuv-

T ürk gazeteci ve edebiyatçıla hsaatte_ b" os 0~~yıf hzı!a~c lınız, k~ i uygun olan idare tarzını kabul et- vetlendirmiı, takip ba,lamıt. fa· 
ı· ıda lırıe&tia idarehane.a:ini gez uıusı 1

': m~bıye ı 1aız. · u. uru;ıda ... a mek. ve dünyada liydr. olduk.lan mıev kat ne bahaıına oluna olıun ka-
rn · I t nin meı'ul mü· ve umumı au meıe eaı ıçın o ugu . • • . . 
h:;..'f;i ~= .f :~;i: koleji azaımdan kadar memleketimizin menfaati için kii ~leg~_ırmek . uğrunda millct~en: til . ya~alanmamaya a ·m~tmİf~· 
C k

. f d k rtılanar-L de Türk _ Sovyet doıtlu g·unun bü- mızın ıı:ın ~tklen kahramanca muca· Çunku yakalandığı takdırde hu-
roma ı tara ın an a aa d • · ti" t b " d "I uJ ·-•-. d"I · 

1 
d" yük şümul ve hududunu gÖ•termek delelcrden ogmuıtur. vıye es ıt e ı ecek, B can ... n 

ııa z e ı mış er ır. dak" macer 1 d kac:ak M M /o rol' un nutku tediı·. " 17 kinunuevvel 1925 tarihli mua ı_ a an nıey ana çr 
MOSKO~ A, 29 ( A.A.) _ M. Bat~ek!l H~zretleri . Sov~et. 1 tti- hede ile Ankarada M. Litvinoff ve belkı de me~leketine iade oluna• 

1\11 1 1 
f T .. k ·aafirleri ıerefine hadı hukıimeti ve memleketunız ef- M Karahan taraflannclan imza edi- cak "e daragac:ını boylay~~tı.: 

d 
.'.' 0 ~ ••• ur md•.. . . fette karı umumiyeai yeni Türkiye tari- I · tok il bu kadar •-~ lıte bu korkunç ve dehtelh mula un a....,.m ver ıgı zıya fU • • en pro o ar - .....,..,. h k tili · . . ik"b 

nutku söylemiştir: binı·· de §&haenb~ynamıl k t oldugukdn.uz ro ve .arahatle izah buyurduğunu Yeç kaza . ~ Hcm~yeti irt a a ""'._': 
" B • ek"I Hazretleri· . u tam.ınıen ı me te ve ta ır ey- bil 1 1 _ ,_ -·-··ebetl...:....:- etm11tır. enf yakalanmamaa a,v ı , 1 ktcd• e - am o araa mu~ ~- . . b" k . . 
Sovyetler ittihadının hükaimet eme .. ır. . .. . . .. · idare ve memleketleriınizin karfı- ıç':" ır ~nu';"rımizin b~ını ye-

rnerkezine geldiğiniz bu cünii lamınaz, yenı Turlnyenın mum- zı bıdaza eden mıt. •e bır dığerini de ölüm ha
T ü rk _ Ruı dostluğunun inkifafı taz n;iı.i ~. Muıtafa Kemal ~az- lıklı ~!""tlan~ı j"u . 1 dir B !inde yatağa aermiıtir. Maamafilo 
ta r ihinde hatırda tutulmağa de- retlenrun lSlmDe huaulİ ve atııleki premıplen tesıs ey emıt er • u dediğimiz cibi bu bir tahmindir 
ğer 'bir gün olara k tavsif etmeme h!r •ur~te ~lı~ı:'"; _l~niz, Tür- p~ensipl...-, cihan içi.n !"!"'etli bir ~- fakat yapılan tahminlerin içind~ 
müsaadenizi r ica ederim. kiye Cümhu':'yebrun ~tafmda u- mil ve memleketlerımmn bey~- en kuvvetliai •e akla ta.km ıele-

Bu telakkimin ilk aebehi Sov nutulmaz .. tarihler • tqkil eden, ~ A- le! münasebetleri için mea'ut bit ım- aidir. Müddeiwawni K&tif Bey 
Yeller bir liiii hükıimeti azasının nadolu .mu~delel~ ~~- muz.ıı: sal tetkil etmektedir. dün de Eminönü poliı merkezine 
do•t Türkiye c\;mhuriyetinin zab ~e~de~, Tu~. ':umbunyetırun mı1i " Nutkunuzun iktıaadi münasebet citmit •e bu facianın tahkika-
d ev!etleri g ibi g üzide ve f&nlı ıkbaadı ve .~ikrı ı~yau progra~. :"e !erimize, ve ıphıi temaılarnnaa mü- devam etmittir. 
b;,. aiyasel adamı ile doğrudan Sovyet • 'J'.urk ~~naa.ebat?'ın b.uyük teallik olan kısmı, memleketlerimi-
do~ruya tema• hasıl etmeğe im- merb_a)elerı ~bi tanhlerı.'.' laznnı zin iktıaadi ve içtimai bünyeleri a-
kan bulmalarından ibarettir. gayrı mufarıkidır. Bu munaaebetle 

Moskovayı ziynre t ettiğin iz bu 
ı:unü mühim ve tarihi addetme 
"1in diğer b ir aebebi de Sovyetler 
b!r liifi topraklarına yeni Türkiye 
n~n aiyaaet, matbuat, milli ikbaa 
d1Yat ve hars Alemlerinin en yük 
•ek münıeuillerile birlikte gelmiı 
~lnuı.nızdır. Onların Sovyetler it
lıhadı divarında ikametleri Sov -
Yellerin içtim i tcskilitının bütün 
! Ubelerini tanıyıp öğrenmeleri, ik 
lı sadiy11ıt, hara ilim ve fen s.ahala 
r~nda Türk ve Sovyet müesseaele 
tıle doğnıd8 n dol?ruya temas pey 
~a "hnPlerinP. imkan hazırlamak 
•tı~c. rivlc birinci derecede ehem· 
lllıyc ti haiz olacaktır. 

Bu nokta üzerjnde bilhas•a ıs t"' ediyorum. Çünkü, bu karJılık 
ı tanııma Türk - Rus dostluğu 
n~n zaten sağlam temelini tqkil 
e en nıütekabil anla,manm bir za 
"'-:~ mahiyetinde bulunmaktadır. 
1 Ş~ul ve ehemmiyeti memleket 
erımuı ar,.aındaki münıuebetlerin 
~erçe!eaini vasi mikyaat~ qau 
'! Turk - Sovyet dostluğu beJ'llel 

;:ııı.,ı ~i.diaelerin iptid ... rnda tecrii 
de <!dılmiJ eski bir doıtluktur. Bu 

Oatluk trerçekten tarİbİ bir YIUlf 
ve mahiyeti haiz addedilebilir. Bu 
do•tluk mwtakil bir varlık tetniıı 
C!lmek ve hayatlarmı menfaatleri 
ne uygun yeni temeller Üzerine 
kurmak hakkını elde etmek için 
l"üa·k ve Rua milletlerinin emper 
Ya lizm hükUınetlerine karşı çetia 
bir mücadeleye göğüı germeğe 
mecbur kaldıkları bir zamanda 
ve emperyalist harbinin neticesi 
olara k doğmu, bulunmaktadır. 

O zaman memleketlerimiz yal 
nız eaki id"re tnrzırun doğurduğu 
nctıcelerc karşı mücadeleye mec 
bur olmakla kalmayıp inkılap aa 
h a .. nda P.lde ettikleri muvaffakı 
Y"tleri de .,.,..,,.bi müdahaleaine 
kar•ı tc>ür! '•a zaruretiyle k&rJı-1 :.. , ... 
aşnııtla...!rr • 

Milletlerimiz ara11ndaki dost
luğun ve meıai i,tirakinin temel 
!erinin ablması, iıte tam bu devre 
teaadüf etmittir. 

O zamandan beri geçen 12 se 
ne münasebetlerimizin ve Türk -
Sovyet mesai ittirakinin daima ela 
ha derin ve daha devamlı surette 
İnki~afiyle temayüz etmİJtir. 

Bu hal ve vaziyet iki tarafın 
>nenf alltlerine tekabül eden ve 
rnern!cketlerimize haa devamlı 
• ulh siyasetine birer makea olan 
Oon dere<:ede mühim bir taknn si 
raıi ve iktısadi muahede ve itilaf 
ard~ hakiki ifadesini bulmuıtur. 

1' .. Skıy.ıuj münasebetler sahaaında 
ur So t · • ·· k• d tn. • .. vye meıaı ısbra ı a e-
·' !ecllvüz ve bitaraflık miaakları . . 

Sovyet ittihadının hükumet mcrke- raunda mevcut farklara rağmen, bu 
zinde aize hot geldiniz demekte ve miinaaeb<ıtlerin müstakbel inlriıafla
•İzin ıabamrzda kahraman Türi< Mil rı için haz ve memnuniyeti calip bu
letini aelimlamakta tamamen huausi lunmaktadır 
bir zevk biuediyorum. . "Kemaliat Türkiye t imdiye ka 

Ayni zamanda bize dostJuğu mü- dar size müteaddit miaa.llerini ver 
ceı-reb olan Türkiye Hariciye Yeki - mit olduğu veçhile sulh davaı.ma 
li Tevfik Rüştü Beyefendiye hoıa- karşı meı·butiyetini cöıtermqtir. 
medi temenni etmekle de bahtiyar Türkiye beynelmilel tesanüt pren 
olduğum ,.ibi Türk Cümhuriyetinin sibinin zafer bulacağma emindir. 
bugün burada hazır bulunan müm- Ve bu tesanüt hiasidir ki, bizim 
taz tahıiyetlerini Ye Türkiyenin hepimizi bu akfam bu ııofrada top 
muhtelif milli iktiıat sahalarında mü lamııtır. 
tnbaısı.ları olan zevab da selamla- Binaenaleyh bu hisler ve kana 
mn. atlerden ve mütekabil münasebet 

Türk milletinin kahramanca mü- leri daima emniyetbah, olmut bu 
caddelerine hayat veren Büyük Şefi tunan ve biribirlerinc sağlam dost 
Türkiye Reisicümhuru ve yeni Tür- luklarla bağlı iki memleket zi
kiyenin baniıi Gazi Muatafa Kemal mamdarları arasındaki dostane te 
Hazretlerinin, muhtenm miıafiri- maslann telkin ettiği mes'ut hia
ıniz Türkiye Bqvekili lamel Pqa lerden mülhem olarak komıu ve 
Hazretlerinin. Türkiyenin mümtaz ha 

T _ _cı_ R.. .. B f dost Sovyet Sosyalist cümhuriyet 
riciye Vekili .,....,. u~tü eye en- teri ittihadı milletlerinin inkiJaf 
elinin, Türkiye Cümhuriyetinin Moı 
kovadaki Büyük Elçisi muhterem ve saadetleri için aamimi temenni 
Hüseyin Ragıp Beyin ve ~ra~a ~- lerimi iblağ ed!'rim. 
Zil' bulunan bütün Türk nuaafi.r'ı;n· ittihat milletlerinin mukadde
mizin aıbatlerine ve dost Turk_iye ratına bu kadar parlak bir suret 
Cümburiyetinin saadet ve şerefıne te riyaaet eden M . Kalenin'. '., za· 
kadehimi kaldırıyor •e Türk-Sovyet b devletlerini, mümtaz hariciye 
doatluiunun bt!l' iki memleketin ve komiseriyle yüksek arkadatlan
umumi aulhua menfaati için daima nın Sovyet Sosyalist ittihadının 
inkişıd ve l'Ullnet bulmakta devam Ankaradaki muhterem büyük elçi 
edeceği teminabnı izhar ,,diyorum. ainin bütün bu nazik ve muhte -

Yaıaıın Türk-Sovyet doıtluğu. rem lianımların ve burada toplan 
Ba~vekilimizin cevabi mıf bulunan bütün Sovyet erki.nı 

nutku dostlanmızın ıihhatine kadehimi 
Ba,nkil lamel Pata Hazretleri kaldırıyor ve "Ya~a11n inhilal bul 

M. Molotof'a cevaben §U nutku irat · maz Sovyet dostluğu " diyorum. 
buyurmutlarda-• "Hepinizi Sovyetler ittihadını 

•• Reiı Hazretleri; Hanımlar, Bey- idare eden büyük fırkanın müm-
ler: taz ve kudretli mümeaaili M. Stali 

·• Sovyet; Sosyalist Cümhuriyet- nin şerefine içmeğe davet etmek 
)eri ittihadı hükıimetinin bize göster le d., hakikı bir memnuniyet bil 
mek lü~.nda bulunduğu samimi ve aediyorum." 
""':'~ ıatikbel için derin teıekkür
lenıru arzederl.en ittihat milletleriy
le mümtaz zirnamdarlannın Türk 
..Ulleti ve onun büyük şefi Reiaicüm 
hurunıuz balonda besledikleri bisai
yab ifade hususunda kullandığınız 
hanıretli ve samimi lisandan da ne 
kadar mütehauiı olduğunu beheme
hal söylemek isterim. Ayni zaman . 
ela ıphaıma tevcih ile beni derin bir 
sutttle mütehaaaiı etmiı olduğunuz 
nazikane ve sevimli sözlerden dola
yı da bütün kalbimle tesddcurl...- e
deriuı. Bundan maada, Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüıtü Beyefondiyle 
refakatinde bulunan bütün arkadaş 
larınım vuku bulan hotaınedi temen
nilerimize mukabil hararetli teıek
kürlerini iblağa terceman olmakf ,ğı
ma müsaadenizi rica ederim. 

" Ben ve arkadaılarun lıtıuıbulda 
güzel ~o.vyet vapu~na. bindiği~ 

hmet Paşa Hazretlerinin 
labrikalarr ziyareti 

MOSKOV A, 29 (A.A.) - Sa
bahleyin Ba,vekil ismet Paşa Haz 
retlerile Tevfik Rüftü Beyfendi ve 
refakat ve maiyetlerindeki zevat 
Amo fabrikuıle Kusine bilyalan 
im.al eden fabrikayı ziyaret etm.i~ 
lerdir. 

Misafirler Amo fabrfkaııada
ki mesai tarzını cörmüşler ve oto 
mobil imali için takip edilen usul 
feri muteaddt ıubelerde tetkik e
derek bu sırada ikmal edilmit iki 
seri kamyonun müteharrik demir 
üzerinden imalAthaneden depoya 
nasıl sevk dildiğini mütahede ey 
leınitlerdir. 

Her iki fabrikanın heyet tara 
fından ziyareti üç saat sürmüş 

lsmail Hakkı Beyin ~ıhhf 
vaziyeti 

Facisda karnından yaralarumı 
olan dördüncü ıube paaaport -
muru lamail Hakkı Beye Sıhhat 
Yurdunda bir ameliyat yapılmıt
tır. lamail Hakkı Beyin karnına 
sağ taraftan isabet eden kurtım 
mecnıhun bafıraaklanıu 25 yerin 
den delerek ceçmİf ..., ııol taraf
tan çıkmqtır. Evvelki cec:e yapt
lan ameliyatta bu yirmi b"f yara 
da dikilmiftir. Dün aktama kadar 
lamail Hakkı Beyin aıhhi vaziye
tinde mühim ve endite verici bir 
vehamet müşahede edilmemit, fa 
kat akıam üzeri hararet dereceai 
bira:ı yükaelmiıtir. Dün Vali Mu 
bittin Bey Sıhhat Yurdun" ııide
rek lamail Hakkı Beyi ziyaret •e 
iıtifaan hatırda bulunınuıtur. lı
mail Hakkı Beyin aıhhi vaziyetin 
de bugün de bir vehamet ııörül
mezae tehlike yüzde elli atlabl
mq addedilmektedir. Bir ihtilat· 
tan korkulduğu için lanıail Hakkı 
Beyle timdilik kimae göru.türül. 
memektedi.r. 

Matmazel Agavninin 
anlattıkları 

Vak'a eanaaında topufundan 
yaralanan Matmuel AıraYDi Bey 
oğlunda Ağa.külhanı ııokağmda 
oturmaktadır. Matmazel Acavni 
vak'a hakkındaki malumatını fil 
auretle anlatmaktadır: 

"- Bir arkadatrmı gOrrnek Ü 4 

zere tramvayla Sirkeciye gidiyor 
dum. Boroa önünde tramvaydan 
indim. lıte bu arrada ba~ı çoeuk
lar: 

- Tutun, Tutun •• diye bağırıt
mağa batlanuflardı. Arkama ı.,.. 
kınca üatübatı pis ve elinde ıili.h 
tutan lıir adamın b~_na doğru ııel 
diğini cördüm. Henuz baıunı öne 
çe•irmeden benimle Leraber tram 
vayda olan bir komiser yere atla. 
dı. Bu üatü başı pİI adamı tutmak 
istedi. Bu sırada b_ir aili.h atıldı. 
hemen 0 ande komıter yere diifii 
verdi. Derken üatübatı pia herif 
bir başıbozuğa doğru, o batıbozuk 
ta ona alete ·baıladılar. Bir ara
lık baııbozuk: "Of vuruldum" de
di. Fakat, gene atet etti ve pia a
damı vurdu. KUrJunlar yağmur 
cibi yağıyordu. Hatta yere çarpan 
kurşunlardan bazıları ayaklan
ma iaabet etti ve çoraplanmı yak 
tı. Hatta bir tane•i ayağımı hafif
çe yaraladı . Vak'a o kadar kor
kunç ve dehoıeıli idi ki hala nasıl 
vurulmadığıma hayret etmekte
yim. Ayajundaki yara ağır değil 
dir. Yalnız çok korktuğum için 
dün akfam ve bütün cece uywna. 
dım. Ve m ... temad

0

"f"n kuıtum!' 

Namazdan sonra .. 

Cenaze namazının edaıından 
sonra tabut tekrar -eller üzerinde 
caddeye çıkarıl&rak, cenaze oto· 
mobiline konulmu~tur. Cemaat le 
ihzar edilen 25 ot;,büı ve yirmiyi 
mütecaviz: otomobille cenazeyi ta 
kip etmiş, bu ıuretle Edirnckapı· 
daki tüheda kabristanına gidilmi4 
ve vazife kurbanı tchit komiaer 
orada Allahın rahmet ve 0t•lfe
retlne tevdi edilm.ittir. Cenazenin 
defnini müteakıp merhumun ar
' :adatlanndan bir polis efendi 
kabrin ba41nda bir tiir okum"l. 
bunu Vali Beyin kıaa bir nutku 
•e taziyeti takip etmit~ir. 

Valinin nutku 

Vali Muhittin Bey kabrin ba
Jmda demittir ki: 

" Mübarek nafını Türk mille· 
tinin hürmet ve fÜkran hia1ile Al 
lahın mağferetine tudi ettiii Ser 
,.omiaer Şakir Bey inaanlık hudu
du haricinde kalmıt mel'un bir 
aeraerinin kurşununa kurban ırit
ti. Ziyaı hazin ve büyüktür. Fa
kat kazanç çok kuvvetlidir. Va• 
&i.fe uğurunda fedakarlık .,,. fera 
ıatin en yüksek mertebelerini ni
bayetaiz misallerle tetviç eden 
Türk polisinin büyük •e aaraılmaz 
an'aneaine Şakir Bey f&}ı1JDda ve 
tahadetinde yeni bir mileyyede 
koydu. Aziz hlbrası vatanın kah 
ram.anlık menakıbi arasmda mu
kaddeı bir mefhum olarak kala
caktır. M-ıleketin aaayİfİ ve in
zibatını ve içtimai nizamını temin 
etmekle mükellef olanlar nazarın 
da bu tarz bir vazife niimuneai 
ıibi tecelli ettiii halde bu nizamı 
bozmak iateyenler için yılmaz ve 
aman vermez kahhar bir tecellüt 
ahideai olarak dikilecektir. Bu ka 
dar isabetli bir aaaletle ölmeaini 
Ye öldürmeıini bilen Türk zabıta
sının karJıaında memleketin emni 
yet ve rejimine hiyanet ve auikaat 
etmeaini dütünecek kafalann bi
li tereddüt ve bila merhamet kı
nlacağmı söylemek zaittir. Huzu 
runda bulıırtdufunıı:t bu · fili ders 
her türlü teyidin üatündedir. Hi
mayeleri artık bize mevdu olan 
merhumun fllh•İ aileai ile mesleki 
aileaine hükümet ve pharm namı .. 
na taziyetlerimi arzederim." 

Vali Beyden ıonra Polis mü. 
dürü Ali Rıza Bey de '" sözleri 
söylemi9tir: 

Polis müdtırünün nutku 

" Efendiler; 

Bir hainin knr,unu ile .. hit 
düten en kıymetli arkadatlanmı:ı: 
dan aerkomiaer Şakir Beyin meza 
n batında mealektatlannm teea
aürlerine tercüman olurken halkı 
mızın teeuürlerimize iıtirak için 
battan nihayete kadar cöaterdik
leri aamimi alakadan dolayı da 
ıükran ve minnetlerimi arzede .. 
rim. Bu hadiaeıün tevlit ettiii bü. 
yük teeaaürü, bir vasile kurbanı
na kartı cöaterilen bu alaka tah
fif etıiti kadar halkın iatirahat 
ve emniyetini bozmak iateyenlere 
kart' yapılan fedaki.rlıiın luyme 
tini de artbrma.ktadır. Türk zabı
ta•• bu kadirtinaalrk önünde uh
desine mevdu vazifeyi ea küçü
ğünden en büyüJüne kadar bu 
kahramanlık miaalleri önünde ce 
aantini daha ziyade y\ikselt-1< 
ayni fedakarlıkla ifa edecektir. 
Kanunlan muhafaza, rejimi mü
dafaa edenlere karfı yapılaa te
cavüzler devletin, milletin me•cu 
diyetine yapılmıt tecavüzlerdir. 
icabında bu tecavüzleri bütün 
dnlet kuvvetlerini istimal ederek 
ezmekte hiç tereddüt etmeyece
ğiz. Emniyet ve mevcudiyetİm7. 
aleyhinde •uiniyet besleyenler i
çin bütün Türk zabıtaamın &man
aız olduğunu, ileri ablacak her 
kafanın kınlacaiını bu ıerefli ö
lünün mezarı batında ilan etme
ği bir vazife bilirim. Muhtettm 
tehide nihayetsiz hürm.,tler.'' 

Abdülkadir Beyin nutku 

Ali Riza Beyden ııonra Şehir 
Mediai namna Abdülkadir Ziya 
Bey bir nutuk irat etmit ve tun
ları söyleıniftir: 

" Aziz Kardetlerim l 
Bucünlatanbullular az.iz bir kar 

deılerini kaybettiler. Türk polisi 
kıymetli bir özevladmı kaybetti. 
Dört vatan yavnıau kendilerine en 
büyük fehamet mirasını bırakıp 

· siden babalan için · buııün ağlı
yor .. latanbul tehri için acı bir 
gün, Türk poliıi için matemli bir 
ıün. Fakat aziz hemtehrilerim ! 
Sonsuz bir muhabbetle habraaını 
yad.,deceğimiz bu aziz ölünün ka 
ra topraklara defnettiğimiz cesedi 
kar911ında duyduğum teeaaürleri 
burada arzederken Türkün vazi
fe aşkının timsali ofan bu büyük 
ölünün müvacehei tedfininde 
göksümü kabartan kun· tli bir 

hiaain tezahürünü de kaydet ek 
iaterim. O da büyük Türk mili ti
nin kanında soruuz yaf&yacak va 
tan muhabbetinin bir eseri olan 
"azife atkının her Türkün milli i
manmda yer aldığm ıöaterea mi 
aallerin çokluğudur, bu hazin ha
tıra o miaall.,Tden biridir. Bu mi
aal, ayni zamanda Cümhuriyet 
zabıtaamın kıymet ve kudretini 
ve bu rejim evlitlarının yüksek 
iradeıin.i cöıtermck itibarile de 
büyük bir mana ifade eder. 

latanbul umumi mecliıinin de
rin hürmetlerini bu aziz ölünün 
ruhuna ithaf ederken kıymetli 
Türk poliıinr, ve merhumun aile .. 
sine, emniyet ve aelimeti yolunda 
nefsini feda ettiği tehir namına 
samimi tazizlerimi arzeylerim." 

Mekki Hikmet Beyin nutku 

Abdülkadir Beyden aonra da 
latanbul fırka teşkilatı DamJJI& 

baro ikinci reiai ve Beyoğlu kaza
"' fırka reiıi Mekki Hikmet Bey 
§U nQtku aöylemittir: 

" Asiz vatandat! " 

Seni ebedi habıahma t .... di 
ve sana huzur ve sükUn temenni 
ederken menaup oldutun milletin, 
aenin de hiaaei ıerefin bulunan 
ca~t ve feraıat ve fedakarl,k
lar ıle yarattığı inkıli.bm hani 
olduğu teminatmı da terdif etmek 
İaterim. Muhterem ölü; sen de in
loli.p yaratan mefkurenin nümune 
ve kUıramanlanndan oldun. Bu 
günkü rejimin aırın icaplavma en 
uygun ve beteriyetin saadetini a
zami derecede kafi! oldufuna, ka 
naatini o uğurdaki ıahadetinle t~ 
yit ettin. Devlet otoriteaine ve iç
timai nizama kartı hareket "Ve 
hatta t8febbüa edecek olan bu tıy 
-tJer senin ulvi hatıran buziırun 
da muzmahil olacaklarını bir defa 
daha anlayacaklardır. Sen müıta 
rih ol. Bütün vatanda9lar •e mes 
lektaıların içtimai nizami temin 
için · ;abmda ölmeği her zaman 
cöıtermete hazırdırlar. Ve bunu 
vazife bilirler. Arkadat ıenden 
•!;nlırken bu sakin yuvanda sana 
hurmet, minnet ve rahmet temen 
nilerimizi arkadat bırakıyoruz." 

Halktan Riza Çavu!i 

Mekki Beym nutkunu halk 
namına söz söyleyen Riza Çavu
fUn t U hitabeai takip etmİftİr: 

"Efendi arkadatlanm: 
Benim sevgili arkadafım harp 

te ıilih .arkadaıımdı. Beraberce 
dÜfDl&DA kuT4Un attık. Beraberce 
memleket için muharebe yaptık. 
Bu fedakar kardeş muharebede 
de çok fedakarlık yaptı. Allah 
rahmet etsin, çok ceıur, Yatanmı 
çok severdi. Allah memleketin 
bütün adamlannı, fedakar büyük 
lerimizi beli.dan eairareıin .. Bizim 
aeliır.etüniz için canlarını feda et 
mekten hiç sakınmıyorlar. Herkes 
bilain ki bizim zabıtamıza ve hü
kümetimize kartı durmak olmaz. 
Zabıtamı~ vazife için itte böyle 
canını bıle vermekten çekinme:z 
Türklüğümüzün eaaaı cesaret v; 
!edakarlıktr. Cümhuriyetimiz de 
ııte böyledir. Cümhuriyet reisimi;ı: 
de baımuzda fedakarlığımızın re 
isidir. Allah bu memleketi sakla
sın .. Ahlakıızlann beliıınr venin 
ve bu fedakar ölülere rahmet et
sin." 

Ba hazin meraaim Riza Çavu. 
tun ~ta~aile hitam bulm"l, fehit 
komuenn ruhuna fatihalar ithaf 
edilerek ve mezan ıözyaılarile 
ıulanarak son hürmet vazifeai de 
ifa edilmit ve kabristandan çıkıl
mıftır. Hadise tehrimizde çok de
rin bir teair uyand.rnuıtır. Düa 
bütün latanbul bu pek kanlı facia 
nın el-i ile aızlamıtır. 

Merhumun evinde 

Cenaze meraıiminden ' aonra 
hük\imet namına vali muavini 
Fazlı, Polis namına da Poliı mü
dürü Ali Riza Beyler merhumun 
Fındıklıdaki evine ciderek dul k 
1 . . a 
an zevceıını ve yetim bıraktıiı 
bahıtaız çoc~klarınr ziyaret etmit 
ler, arzı tu:ıyet ve teıliyet ederek 
çocukların devlet himayeaine alm 
dığıru bildirmi9lerdir. 

Cenaze masrafını hükıimet de
ruht" etmiştir. Hükümet aynca 
merhum.un aileıine de 1000 lira .. 
dan fazla ınikdarda muavenette 
hulunmağa karar vermi• ve dün 
acil ihtiyaçlarına aarfedilmek Üze 
re kendilerine bir mikdar para 
verilmittir. Dahiliye vekaleti latan 
bul vilayetine ııönderdiği bir tel
arafla reamen beyanı teeuür ve 
taziyet etmittir. · 

l RADYO 
Bugünkü program 
latanbul (1200 ın. 5 K) 18 Gra

mofon, 19 Daruttalim heyeti, 20,30 
O a,21 D .. ı· · per an.tta ımı, mü iki heyeit 
22 Orkestra. 

Belcnt (429.8 m.) - 20,30 kon 
ferana, 21 kiliıe musikisi, 22 radyo 
jurnal. 

Bükreı (394,2) - Kili•e müaiki 
ıi . 

Gelen Seyyablaı 
( Ba§İ l inci 54hiled~) 

den Mel Ecat. Raicovic:aanı F ulmeu 
ve Darülfünün müderrislerinden M. 
Hilt, Romanya Batvekili M. Y orıa
nın otlu M. Valentin Yorga liH 
müdürlerinden ve fizik mualim M. 
Raduleaku ve miral"y rutbeıinde 
lııir kaç zabit bulunmaktadır. Misafir 
ler crup halinde vapurdan çıkarak 
yaya ~larak Beyoğluna ceçınitler ve 
lmperıal ve Royal otellerine tak İn• 
eılilmitlerdir. Miaaf"ırler otelde bir 
müddet istirahat etti"tcn aonra bir· 
leterek refakatlerinde Darülfünun 
talebesinden bir ıı-up bulunduğu hal 
de Takaim Cümhuriyet abidesine ıri 
derek bir çelenk vazelmİ.flerdir. Bu
rada M. Michel Livedaru Türk-Ro
men doıtluiundan bahia kıaa bir r.u 
tuk irat etmi. tir 
Buıün Darülfününda bir reımi b 

bul yaı!acak ve nÜaafirler talebe ta
rafından iıtı1cbal, Darülfünun Emini 
Mu-..er Ratit B. tarafından kabul 
edilecdclerdir. Şehrimizde kaldıkları 
müddet u.rfında ınüzelui, camiler; 
•.İyaret edec:elrler, Halkevinde tertf-

Tark muhipleri azasından bir kafı ıt' 

!erine bir müsamere verilecektir. He 
yet 6 Mayiıe kadar şehrimizde ka
lacaklardır . 
Gelen dii{er seyyah kafileleri 
Türk-Romen muhipleri cemiyeti " 
zaaından maada Daçya vauriley M. 
Roıeti'nin idaresinde Romanya Tu. 
rizm cemiyeti azasından 33 kitilik 
bir grup ve M.Popeaku Şimafm i· 
darea.inde Romanya timendifer mc: 
murlanndan ve Prahova tehri Da
rülfünun talebe.inden mürekkep bı
rer crup da ,ehrimize gelmiştir.Ta 
lehe 24 saat tehrimizde kalacaklar 
ve ayni vapurla Pire ve lıktndf'riye 
ye gideceklerdir. 

Sabık bir nazır da geldi 
Daçya vapurile gelen •eyyahlar 1' ~ 

raaında Romanya'nın sabık ıanayi 
nazırı M. Mirto'da aehrimize geJ~ 
mi~tir. M. Mirto ?4 aaat latanbul'da 
kalacak ve buradan ayni vapurla pj. 
re ve lıkenderiyeye gidııcektir. M 
Mirto dün kendisile cörüşen bir mu 
harriri>nize tenezzüh mak.adile se
yahat etmekte olduğunu ve Roman 
ya dahili ahvalinde §İmdilik ıükü
net mevcut olduğunu ve Yorga ka. 
bineainin son baharda yapltacak ye. 
ni intihabata kadar iktidar mevkıln 
de kalacağmı IÖylemİftir. 

Bugün gelecek seyyahlar 
Bugün de Romanyanın Rece.! Ka

ro! •apurile Köatenceden Romanya
nm mali ve iktisadi mehafile men
•up bir çok zevat içlerinde bazı pra 
feaör ve jeneraller de bulunan 120 
kitilik bir aeyyah kafileai celecelttir. 
Seyyahlar alb cün telırimizde kala. 
eaklar ve Tokatliyan oteline inece.k
lerdir. Seyyahlar arasında Romanya 
profeaörlerinılen M. Eneaku, M. Sa
mueluu. j-.1 Joıeph Dona, ı.an. 
iter M. Semuel Almottino ve daha 
birçok lııanker ve profesörler vardır. 

lıtaalıul dördüncü icra inemur
luğunclan: Tamaınma 30393 otuz 
bin üç yiiz dolıaan üç lira kıymet 
takdir edilen Beyoiluncla Kamer 
haı.. mahalleainin Şebek sokağın. 

ela edıi 2 yeni 10 numaralı bir bap 
apartımanın tamamı açık arttınna

ya nz edilmi~ olup 17 mayıı 932 
tarihinde ıartaameti divanhaneye 

talik edilerek 2 haziran 932 tarihi
ne müaaılif pet"tembe gÜnü saat 14 
ten 17 ye kadar lıtanbul dönlun
cü iCJ11 dairesinde açık arttırma ile 
.attlacaktır. Artbnaaya ittirak i
çin yüzde yedi teminat alınrr, mü
terakim verciler ile belediye reaim
leri, vakıf icaresi mütteriye aittir. 
icra ve iflas kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu si
cilJ.,riyle sabit olmayan ipot<kli 
alacaklılar ile diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak 
lanru ve huıusiyle faiz ve muari 
fe dair olan iddialarını ilAn tarihin
den itibaren 20 cün içinde evrakı 
müabitelerile bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olıruyanlar aaht bedelinin pay 
latmıuından hariç kalırlar. Alôk.ı 

darlann itbu maddeyi kanuniye a!ı 
kimına cöre tevfiki hareket etmele
ri ve daha fazla malümat alınek 
iıtiyenlerin 931 - 200 doıya numa 
raıiJe memuriyetimize miiracaatlatı 

ilin olunur. 



Sinek, tahta kurusu ve bütün haşaratı 

yumurtalarile kat'iyyen imha eden 

ve yan yarıya ucw: olan 
Yerli Türk malı FAYD 

Kokuıu latif olup kat'İyyen leke vaOlll 

aan'at ve rekabet ıahaıında naziri 

yoktur. Hasan Ecza deposu 

X;::ıere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü artt 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Erdek Malmüdürlüğünden: 
KıJmtıti Kimden 

adedi llllkdan mubammenui Metrik Bulunduğu Sureti 
Ne.i Mwkü tlfC&" Dö. E. Lira K. olduğu mahal furuhtu 
Harap Fat:ıra .. t o llOO 00 Ylunanlı Erdek hu· Temliken 
Zeytinlilr - azlerindeıı dudu dahi- ve bedeli 

metruk linde defa ten 
•e gayn mu-
badil bonosu. 

Kanava 108 8 1 300 00 Yunanlı » )) " " " Konıtanti 
maçruyani 
denmetrUk 

108 6 1 300 00 " " " " " " 
" " 64 4 o 200 00 " " " " " 

,, 

" " Zeytin dut Aynana 36 2 1 120 00 
,, " 

,, " 
,, ,, 

Zeytin Kanava 164 6 3 500 00 Yunanlı ,. 
" )) » 

Mibaleplez 
zevcesi 

Maryadan 
Kana•• 134 18 o 350 00 " 

,, ,, ,, ,, ,, 
" Oduncu 80 4 o 250 00 " .. " " " " ,, 

yolu 
Zeytin Dut Kaıteri 45 1 3 130 00 " .. " " " " 
Zeytin •e Mesa•la 50 ı 1 100 00 .. " " " " " 

bağ yeri 

S.lida cinı ve evıah muharre on kıt'a emlikin bedeli defaten ve ıayri mubadil bonosu olarak 
tesviye edilmek üzere müzayedeye konulmuftur· Taliplerin 4-5-932 Çartamba günü Erdek 
Malmüdürlüğüne müracaatları. (1617). 

Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Dı.var Afiş eri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmire ve 
Kasa defterleri mevcut ur. 

Her Müesseseye Elver. şlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
Caddesn 

Kısmı 
Telefon, 2431 o .. 24319 - 2431 a 

~-·. •... • 1 ,· ... ~ , • • ... 

Ankara Sergisinde ı·pekiş kumaşları -----" 
WH-'-'-'-''-'-'ll.H'-'11111111111111-'ll-'llllllllA 

~ 
~ 1932 ilkbahar 
1 . 1 ve yaz mevsı-
1 minin ince krepmoda~ı-
~ dır. Bir krep ki, hiç bir hanımefeo i1 

~ bununla yeni bir elbise yapmak ı ev
~ kinden, kendini asla mahrum edf mez. 
J,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,, .... 
Kumaş kenarında 

İPEKİŞ Markası 
Güzellik ve · 

1 Sa.ğlamlık garantisidir. 
, OPUS krepinde de bu marka vardır. Çün 

•• •• 
Istanbul ve Ankara 

mağazaları 21 Mayıs Cumartesi gunu 
açılıyor 

~e~ıne plajları nıüza1e~e ,artnanıesi 
Hililiahmer Cemiyeti lzmir Merkezinden: 
1 - 18 kabine • banyo soyunma mahalleri • 1 büfe, 1 gazino, 

1 mutbak, elektrik daireıi, su tesisab 1 husuıi oda 3 dut 3 haliyi 

ı müttemil Çetmede Ilıca mevkiinde kiin plij 5 sene müddetle 
1 

icara verilecektir. 
1 2 - Pllj araziıi müatakillen Hililiahmer Cemiyetine ait olup 

bundan bqka plij aahaaı olmadığı gibi hiç bir kimıe teaisat yap· 
mak aalibiyetini haiz delildir. 

3 - Guinonun masa, aandalya, mutbak levazımı, deniz oyun· 

1 

caklan, ve ıaire gibi qyaıi tekmil olup muhafazalan krnlmak 
ve fersudeleımek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üzere 
bu eıyaların birlikte icaretetı müstecire verilecek etY• ve motö
rün halihazır evsaf ve kıymetleri hini teslimde na:ran itibara alın 

EBEVEYNlNiZLE, YAVRULARINIZ VE 
SEVDiKLERiNiZiN • 1 

Hatıralarını daima muhafaza etmek İster misiruı• 

FOTO FRANSE'de 
'Ağrandiımanlarmı yaptırınız. Fiatlar mutedilı .. 
fevkalade san'atkaranedir. Elinizde mevcut en kii . 
en eıki fotoğrafı gönderiniz, canlandırılıp büyültül 

Yalnız 75 kuruı gönderiniz, mukabilinde REiSiCUMHUR Hz.nin . 
büyüklükte, oan'atkirane bir büst portrelerini elde edeceluiniz. T" 

nin bilumum ricali aliyenin portrelerinin fiatları dahi aynidir· 
Poota masrafı yukanki bedele dahil4ir. 

FOTO FRANSE,latiklal caddesi No.128,BEYOOJ... 

mak suretile teslim olunacaktır. lıin hitamında mezkur eıya ve , 
1 motörün kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii Mevkiinin letafeti ve suyunun teoıiri tifabahtaaı ile methııt 

1 
bulunduğundan her eıyanın cinı ve nev'ine ve aımmalarma na· 1 Mayıstan Eyliil nihayetine kadar 

1 zaran o/cı 10 il& o/<ı 100 e kadar amorti tenzil edilerek devren te· G K ı ı 
sellüm olunacaktır. Binanm amortisi bundan hariç olup ancak o•• nen ap JCa arı 

uyu marka --· bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve saire gibi anzalar 
• müıtecir tarafından ikmal edilmesi ıarttır. ıoJ. 

HiZMET KAPELLI 
Hastalan, mümaıil Avrupa kaplı..lanna gitmekten müatagni · • .ıt 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve haricinde bir derecei mükemmeliyettedir. BilluıNa eski ve yeni .-tizma, ....-:. 
elektrik tesisatı vardır.Müıtecir kendiıine ait olan tenviratı ikmal mum mafsal ağrılarile ıinir rabatsızhldaru!I tamamen tedavi edel'· 
ettikten ıonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle baı- •ok doktorlannuzm tav•iye ettiği Gönen Kapbcaları, her türlü et 

1 ka mÜ§terİye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisinden fazla ce- ' iıtirahati cami otel ve ikametbaneleri olup ücretleri aıatedildir· Her yerde •• her teyde tenzillb 
Hayat pahabhğa k.•lmıyor. 

(Cappelli) 
FOTOCRAF 

AMA TöRLERlNE 

1 
3 pozluk: 6X9 ve 6 1/ 2 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları x ı ı eb'admda filmler 
• _ takdim ediyor. 

S l k Ç Bayilerinizden isteyiniz. 
ati } ayır OtU ı Türkiye için yegine acentuı: 

Beykoz'dıı Çırpıcı çayın otlan bilmüzayede ıablacağmclan 1 
Umberto J. Reforzo 

5- 1 Beyoğlu, poıta kutuıu 2295 
taliplerin ihaleye müaadif 7· 932 cumartaei ıaat on altıda tube- _. _ .. 
mize milracaatlan. E. (1488) Telefon: B .O. 4340 

miryolları idaresi ilanla~ --1 Deve 

Samsunda bulunan bir deniz motörü, 6 duba, 1 ıalapurya, 1 ça 
par, 1 aandal ve aairenin alent müzayedesi 14 Mayıs 1932 Cumar 
tesi günü saat 14 te Samsunda mağaza müdürlüğümüzde yapı· 
lacaktır. Tafıilit Ankarada Malzeme daireıinde, lıtanbulda 
Haydarpa§a mağazaaında meccanen verilen tartnamelerde yazı
lıdır. (1675) 

lstanbul liseler mubayaat 

komisyonundan: 

Maarif Vek&leti lıtanbul Levazım amban deposunda mevcut 
241 kalem etYa pazarlıkla satılacağından Ortaköy'de kiin am
bardaki bu efyayi görmek isteyenlerin Kabata, lisesi müdiriyeti. 
ne ve pazarlığa iştirak edeceklerin de Cağaloğlunda Maarif dai
reaindeki komiayonumuza 3! 5/ 932 tarihine müsadif 'ialı günü 
aaat 16 da müracaatları 0663) 

t\•111~ 
KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru 2 Mayıı 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden hareket 
le (Zonguldak, İnebolu, Samıun 
Ordu, Gireıon. Trabzon, Sürme. 
ne iskelelerine uğrayarak Rize) 
fe gidecek ve gelecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Yel 
kenci hanmdaki acentalığına mü 
1'caat Tel: 21515 

reyan tahmili atiyen motörün bozulmasma ve kınlmasına sebep --~ Her gÜn Bandırma'ya otohüı ve otomobil vardır. 

1 
olacağından bu cihetin nazarı itiba 'alınması ıarttrr. l-·-

5 - Plaja gelecek olan müıterilerden on kuruı duhuliye alın- ------••••••. t Karadeniz Orman h~ef 
maktadır. Müstecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhuliye GAYRİ MÜBADİL T. A. Şirketi Meclisi 
mikdarım tezyit ve tenkis edebilir. Hililiahmere ait hanelerin B o N o resinden: 
müıtecirleri bu dubuliyeden müateanadırlar. Karadeniz Orman lılelJll'I 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve petin olmak üze- Anonim Şirketinin tahb il · 
re tesviye edilecektir. ları alınır, satılır. aframbol ...,_ı• 

7 - Mevsim geçtikten sonra bina ve eıyalann muhafazası MERSiN - ADANA ~:!u:: .:u""' 0 ..,:,.,,..., • 

için senevi 150 lira ücretle bir bekçi istihdam edilmektedir. Bu civarında liononuza göre mel al- ınesı· Mecliai idarece karar ..... ·dl 
d · · tt' maruza her suretle delalet edilir, para a müı tecıre aı ır. ,,_,,;t daireoinde bir müteaJJıı 

8 Pi~· hu d '- ·ı· d t ·k· d t h d B fimdiden tafsilat verilir. ·--- aJ aa ı anı ın e mevcu ı ı a e ane var ır. u rilıneıi mukarr.. oldutuncJıoıı 
binalar yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti 01- T o r o ğ l U Z İ Y a ti anlıımıık ve bu iti deruhte 
madığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hililiahmere aittir. Yenipostahane kartıamda büyük . .n mek iıteyenlerin N ıaanın "" 
Ve bunlann müıtecirlerinden duhuliye alınmaz. Kınacıyan Han No. 24· cumartesi gününden itibareıt 

9 - Müıtecir pl&j sahaaı dahilinde bilihara cemiyete terke- Telgraf adreoi: )ı • •-::...1 
h b• bak ıl I . ed IST ANBUL ZIYA TOR yum 5 inci el"1embe günıı (]il", 

dilmek ve iç ır aran mamak tarti e ııt iği tesisatı yapa· na kadar ıirketin Galatada U:-Jı 
bilir. Ve bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul etmez. Telefon: 2,2716. b · ııı~ 

b 
A it Hanında 4 cü kattakı ,,, . 

10 - Fazla iza at iıtiyenler ayrıca bir mektupla Hilaliahmer idaresinde her güh öğledell 
Cemiyeti lzmir merkezine müracaat edebilirler . MAMA " 

11 - Plij icara verildikten sonra gerek müstecir tarafından r: ....... :ı:,t o~u!: ~ • lwdar mu.-
otel ve gerek buna mümasil büyük batka tesisat yapmak arzu ' 
edenlerin daha uzun mü.ddet kiraya vermek ve daha müsait ıerait Dr. Hakkı Şina•i ı ·ı -rôl{ 
göstermek üzere müzakereye giritebiliriz. ' vrunuzun en sıhht gıdasıdır. UROLOG - OPERA 'l 

12 - lıbu ıartnamenin müddeti Nisan nihayetinde bitecek- ! I D f t H tJl1 
tir. (1638) r. ua a o 

• Doktor İDRAR YOLLı\r 

Fafilı nıalnıu· dürlO~Onden Rusçuklu Hakkı Haatalrkları müteha•"''.., llll U U Avrupadaki tetkik ıeybotİJ1d 
1 Beyoğlu, lıtikliJ caddesi Bü 

Kocamuıtafapata'da mubterik altı mermer karakolunda mev 1 det etmiıtir. dtti 
h

• d • ba . .___ d yük Parmak kapu, Afrika hanı · l ı Türbe, Mahmudiye Cll6')'Jd 
cut taşlar 24 Nisan 932 tari ın en ıti ren yımıi ....,, gün mü -

1 1 1 1. l na biti•ik Aparbnıan No. 21.- No. 10 T~lefon: 22 · det e müzayedeye konu muıtur. ıtiraaına ta ıp o anlann 25 • 
May11 932 tarihine müıadif çarnmbe ııünü aaat ond& satıı ko

, misyonuna müracaatları. (1694). 

-____ ... ----------=------

Tel: Beyojlu 27!17. Saat: 14-18. 
M1LLiYET MA'fF,4 


