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Bümardı 1870 muharebeainlıı 

neticeaiııde Alaaa • Loreni Alman· 
yaya ilhak ettikten aonra Franoa· 
nın müıtemleke ıiyaaetile yakın· 
dan ali.kadar olmağa baılamııtı. 
ikide bir Tunuıun "olgun bir mey 
ve" olduğundan bahaecfiyor ve 
Franaa bu meyveyi koparmamak· 
la baıkalannı bıraızlıia teıvik et 

• • M tiğini aöylüyordu. Franaa nm • 
rikada ve Akıayi Şarkta bir te
Teuiİ ve iatili. ıiyaııeti takip etme
ıini hararetle terviç "'diyordu. 
Franaayı bu maceralara gİrifme
ğe tetvik etmesinin sebebini bili.
hara Biamarck ıu yolda İzah et
miıti: 

Evveli. Fransayı Avrupa hari
ci meııelelerle meıırul ederek Al

iOI aas • Loreni unutturmak.. Saniyen 
,1 bqka devletlerle araamı açarak 

siyasi tecridini temin ebnek. ,, 
,, 
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Biamarck'm yarım aaır evvel, 
Franaaya oynamak istediği oyu· 
nu timdi bazı Franaızlar da
ha kaba bir tekilde ltalya'ya oy
namak iatiyorlar. İtalya ile Fran· 
oa araaında bir takım ihtili.f
lı meııeleler vardır. İtalya 
Avusturya'nm boyunduruğun
dan kurtulup ta milli vahde
tini tqkil etmek için ilk merhale
lerde bir takım devletlerin yardı· 
mma mühtaçb. Ve Kavur 1859 ae 
nesinde üçüncü N apolyon'un da 
yardımmı temin ebnek için Niı ve 
Savua'yı Franaaya venneğe razı 
olmuştu. Üçüncü Napolyon bu yar 
dımı aonuna kadar yapmadığı hal 
de Nis ve Savua'yı ilhak etti. AJ. 
aaı ve Loren Fransa için ne ise, 
Nis ve Savua da İtalya için odur. 

Sonra Tunus'ta da külliyetli 
bir ltalyan nüfuıu vardır. Bu İtal
yanlar, Franaa Tunus'la ali.kadar 
olmazdan çok evvel hicret etmiı· 
ler Te orada yerleımiılerdir. Yani 
Tunusta Avrupa devletlerinden 
birinin bir iddia aerdetmeğe hak
kı varsa her devletten evvel Jtal· 
yanm iddiaaı haklı olmak gerek
tir. Fakat el çabukluğu ile Tunua 
ta kendi Jehine bir vaziyet ihdaa 
eden Fransa, aon zamanlarda Tu 
nus'taki ltalyan nüfunnu yaıa
mak hakkından bile mahruın ede 
cek bir takıın tedbirler almııtır. 
Tek bir Franaız gitmezden evvel 
Tunua'un iktıaadi hayatı üzerinde 
mühim rol oynayan ltalyanların 
bu vaziyeti kabul ebnemeleri pek 
tabiidir. 

ltalyayı harbi umumiye iıti
rak ettirmek için itilaf devletleri 
Nisan 1915 te Londrada ltalya ile 
bir mukavele iınzalamıılardı. ftal 
ya bu ınukaveleye istinat ederek 
harbe girdi ve kahramanca döğü 
terek Fransanrn da galibiyetini 
temin etti, Esaııen İtalya harp için 
de Franaa'ya Nisan 1915 mukave 
leıinc:len de ev..el yardım ebneğe 
başlam19tr. Malümdur ki ltalya 
harbi umumiden evvel, ittifakı 
miiae]leıin bir uzvu idi. Eğer harp 
hatladığı zaman ltalya bitaraf 
kalıp ta ltalya hududundaki Fran 
aız askerlerinin geri çekilmelerini 
ve Almanlarla döğüımelerini, te
min ebnemit olsaydı, belki de 
Franaızlar Marn muharebesini ka 
zanmazlardı. Binaenaleyh İtalya· 
nın harp içinde Fransa'ya yardımı 
çok büyüktür. 

Halbuki 1915 mukavelesile te
min edilen menafi bile lıalyadan 
esirgenmiştir. Meaeli mukavele
nin 13 Üncü maddesine göre, Trab 
lua Garbin cenup hududu Çat gÖ· 
lüne mahreç temin edecek tekil
de tevsi edilecekti. Halbuki Fran· 
aızlar ufak bir hudut tashihi ile 
iktifa ederek bu bahıi kapatmak 
istediler. Fatİ•t hükümetinden ev
velki zayıf Facta hükümetinin bi
le kabul ebnediği bir şekli halli 
Musolini ftalyuının kab,.J etme
si beklenemez. 

Son Londra bahri tahdidi teı
libat konferan11nda bile Fransa 
bahri in,aatta ltalya'nın müaava
tını tanımak istememiştir. Garip .. 
tir ki ayni Fransa, 1921 de yani 
Fatist hükümetinden evvel Waa
hington konferan•ında ltalya'nm 
biiyük zırhlı inıası hususundaki 
müsavatını tanımıf bulunuyordu. 
Binaenaleyh 1921 ltalyall hakkın 
da tanıdığı bir hakkı F aıist bal
yasından inkir etmek istiyor. 

Bu saydığımız meseleler Fran· 
aa ile ltalyayı ayıran ihtilafların 
bazılarıdır. Harpten beri ve bil
hassa ltalyada Fatiat idaresi te
easüı ettiği günden beri Fransa 
ltalyaya kartı bir husumet siyaae· 
ti takip etmektedir. Çünkü Fran· 
aa ltalyayı kıskanıyor. Ve bu düı 
ınanlık siyaıetinin bir tecellisi de 
•on zamanlarda İtalyayı macera
lara giritmeğe teşvik yollu neşri
Yattrr. 
• ltalya hakkile Nia ve Savua'yı 
ıatiyor. Tunustaki İtalyanlar için 
hayat hakkı istiyor. Trablus Garp 
hududunun mukavele mucibince 
taıhihini istiyor. Siyasi müsavat 
ın&naaınr da tazammun eden bah
l"İ inşaat huıuıunda müaavat isti· 
Yor. Temps gazetesinin ağzile 
Franırzlar ltalya ile Anadoluda 
nii~z mıntakaıı ayırıyorlar. Bat· 
Tekıl ismet Patanın Romayi ziya 

an 
Muhtelit encümen dün Pr. Malche 

Dün gitti 
tekrar toplandı 

Barut işleri suiistimaline ait 
evrak ne suretle 

muameleye tabi tutulacak? 
Meclis reisinin beyanatı 

ANKARA, 9 (Telefonla} -
Bugün Millet mecliıi Kazım 
Paıanın riyasetinde toplandı. 
Kazım Paıa celseyi açtıktan 
ıon atideki beyanatta bulundu: 

"- Ruznamedeki maddeleri 
müzakereye baılamadan evvel 
barut itlerindeki suiistimale ait 
geçen gün meclisi aliye geldiği 
ni an:ettiğim evrakın ne suret
le muameleye tabi tutulmaaı la 
zım geldiğini tesbit etmemiz i
cap ediyor. Bu evrak berayı tet 
kik muhtelit encümene verile
cektir. 

Çünkü bu evrak mahkeme
den meclisi aliye gelmiş ve bir 
meb'us arkadaşımızın ifadesi. 
nin alınmasına lüzum gösterir 
mahiyette bulunmuş olduğun
dan tahkikat yapılmasına '<a
rar verilmezden evvel masuni
yeti teşriiye noktai nazarından 
meselenin muhtelit P.ncümen ta 
rafından tetkiki İcap ediyor. 
Diyorum ki, muhtelit encümen 

Meclis reisi Kazım Pş. Hz. (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Temps gazetesinde 
bir ak~I hocalığı 

Diyor ki: "Türkiye geniş era.. 
• 

zisi dahiline Italyan 
muhacırlarını kabul edebilir." 

Temps'nı.n Romadaki muhabirinin 
görüşlerinden bir nümune daha! 

Son gelen Temps gazetesinde ı da Romadaki muhabirinin bir yazı. 
Tiirkiye-ltalya münaaebab hakkın- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Emir Faysal Hz. Dün hiikümell ziyaretten çıkarken 
( Y ızısı iç '3hiftmizde ) 

zin her gün daha ziyade kuvvet
lendiğini çekemiyor. Türk • ftal
yan mukarenetini kıakanıyor. J,. 
te tezvir ve mugalatanın aebeple
ri. Fakat biz Fransızlara haber 
Verelim: 

Verdiği raporun 
esas hatları 

nelerden ibarettir 
lıtanbul Darülfünununda uzun 

müddet tetkikatta bulunduktan 

1 

aonra yapılacak 
ıolahat hakkında 
Maarif Vekaleti
ne bir rapor ver
mit olan Prof. M. 
Albert Malche 
dün akıam Ce
nevre'ye hare• 
ket ebnit ve 
İstaayonda Da· 
rülfünun müder· 
rislerinden bir 
çok zevat tara .. 
fından tefYİ edil
miştir. Prof. Mal-
che'in deruhte et 

tiği vazife Darülfünunun ıalahı 
hakkında bir rapor vermekten i
baret olduğundan vazifesi hitam 
bulmut demektir. Bu rapor bugün 
den itibaren hükumetin malı oldu 
ğundan bunun tatbik veya ademi 
tatbiki de gene hükümete ait bir 
meseledir. Raporun Maarif veka
letince tetkikine batlanmıt iae de, 
tatbiki hakkında henüz bir karar 
ittihaz edilmemiıtir. 

Raporun baılıca esasları 
Dün Prof. Malche'i Cercle d' 

Orient da ziyaret ederek raporu· 
nun esaslan hakkında bize verdi· 
ği İzahatı dinledik M. Malche di
yor ki: 

- Ankara'da Maarif Vekili E
sat B. i ziyaret ederek raporumu 
tevdi ettim. Batvekil laınet Pı. 
Hz. de beni k<;ınali nezaketle ka
bul ederek verdiğim izahatı ala
ka ile dinlediler. Sonra Hariciye 
vekili Tevfik Rüşti!, tiye Vekili 
Yusuf Kemal L • ~ 6-Ör.!f-
tüın. Türkiye hükıimctt ricali ile 
vaki olan tema.alarım. neticeainde 
hükumetin Dariilfünuının ıalahına 
Ye gençliğin yetiştirilmesine pek 
ziyade ehemmiyet verdiiir ~ şahit 
oldum. Hatta Darülfünun mesele
sinin hükUm.et meselelerinin en 
mühimmi meyanında bulunduğu. 
nu anladım. Maarif Yeki.Jetine 
takdim ettiğim rapor, Darülfünu· 
nu.n ıslahı meselesinde bir müna
kata esası hazırlamaktadır. Bu
nu kısmen veya tamam.en tatbik 
ebnek hükıimetinize ait bir meoe
ledir. Tatbikat esnasında muave
netime lüzum görülürse her za
man Türkiye hiikümetinin emri
ne amede bulunduğumu da aöyle 
dim. 1,viçreden arzu edilen her 
türlü maliiınatı verebilirim ... 

Prof. Malche bundan sonra ra
porunun ana hatlarını fu auretle 
izah etmittir: 

- Rapor yüz aahife kadardır; 
Buna Darülfünunun yeni te4kili.-
b hakkında bir de kanun projesi 
raptedilmiıtir. Kanun projeıini 
bilhaaaa hükumetin talebi üzeri
ne tanzim ettim. Raporda evveli. 
Darülfünunun bugünkü vaziyeti
ni, sonra ıslahat için yapılması li
zım gelen noktaları, kendi noktaı 
nazarıma göre, izah ettiın. 

lali.hat bahsinde nazan dikka
te alınması li.zun gelen noktalar 
meyanında kütüpane, laboratu
varlar, neşriyat, ecnebi liaaıu tah
sili gibi çalıtnıa vaaıtalarmın ve 
tedris usullerinin, müşahede ve 
tecrübe eaaaına göre, tanzimini 
teklif ettim. 

Dariilfünunda talebe bilhaıaa 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

!'f eyeti vekile 
içtimaı 

ANKARA, 9 (Telefonla} -
Heyeti vekile aktam saat on 
yedide toplandı. İçtima geç vak 
te kadar devam etti. ! 

Adliye vekili 
Geliyor 

ANKARA, 9 (Telefonla} -
Adliye vekili Yuıuf Kemal B. 
bu ak,amki trenle İıtanbula ha 
reket etmittir. 

Yunan sefiri 

retile kuvvet bulan Türk • ltalyan 
dostluğunun tezahiirah arasında 
ileri sürülen bu saçma fikirler kar 
ııamda hiddetimize mağlup ola
cak değiliz. Yalnız ne einsi mak
satlarla ileri sürüldüğünü bilmek 
hem ltalya, hem de Türkiye için 
faydalıdır. l§in İç yüzü fudur ki 
Fransa ltalyayı kı&kanıyor. Tür
kiyenin Fransaya boyun eğmekıi-

Biitün bu gürültülere rağmen ANKARA, 9 (Telefonla)_ 
kervan yürüyor... Yunan sefiri bu akaşm 1stan-

Ahmd ŞOKRO 1 bula hareket etmi9tir. 

Otomobil 
Yanşı •• 

Kayıtlar dün ak
şam kapahldı?. 

Herke• yarıı gUnilnil 
neticeyi bekliyor 

ve 

Otomobil yan§unız için 
tam bir hafta kalmıttır. Bu ya 
nş fevkalade enteresan olduğu 
gibi bütün ıehir halkınca da a
li.ka ile beklenmektedir. Ya
nılar evvelce de yazdığımız gi 
bi dört kategori üzerinde ola. 
C'lktır. 

1-
2-
3-
4-

Hanımlar 

Amatörler 

Hususi araba şoförleri 

Taksi şoförleri 

Bu kategorilerin her biri için 
ayn ayrı mükafatlar verilecek
tir. Ford kumpanyası kazana. 

cak olan hanım ve beylere bi
rer gümüı kupa vermeği taah
hüt etmiıtir. Takıi toförleri İ· 
çin de 100 lira nakdi mükafat 
verilecektir. Bundan ba9ka 6 
acen.ta galiplere mükafat vere
cektir. C. H. F. da ayrıca mü
kafat verecektir. 

T akıi ıoförlerindeıı yanta 
ittirak edecek olanların kaydi
ye ücretini şoförler cemiyeti 
verecektir. Şoförler cemiyeti de 
ayrıca kazananlara mükafat 
verecektir. 

l Son haberleri
mizde okuyunuz] 

Buğdayın yükselme
sinde spe

külasyon var mı? 
Piyasada son ani tereffuun 

sebepleri etra_ 
fında herkes bir şey söyleyor 

Ekmek narhı da artacak 
Bufday fiatleri dün de yükııek 

fiatlni muhafaza etmİftİr. Yapı· 
lan tahminlere nazaran fiatler 
yükselmekte devam edecektir. 

Bir lµftadan beri Anadoludan 
tüccar ve komisyonculara ellerin
deki malı sabnamalan yolunda 
telgraflar gelmekte idi. Maama· 
fih o esnada buğday fiatleri 6,6 • 
7 kuru4lar arasında bulunmakta 
idi. 

Nihayet üç gün evvel hemen 
bütün tüccar ve komisyoncular 
buğday aevkiyat merkezlerinden 
ıu tekilde birer telgraf aldılar: 
"- Dokuzdan •taiı aatmayı· 

nız." Buğday fiatleri derhal iki 
kurut tereffu göaterdi, 9 kurut· 
tan yukarı muamele aönneğe baı
ladı. 

Bu üç günden beri bu yüksel
menin sebebi veya sebepleri hak· 
kında fazla bir ıey öirenilmit de
ğildir. Üç gün evvelki vaziyeti bu
gün yeni, yeni bir takım rivayetle 
rin ili.vesinden bqka bir teY ol
mamıtbr. Bu ıene mahsulünün iyi 
olmadıiı, yağmurauzluğun mahau 
lü bozduğu fayiaları deveran •· 
dip durmaktadır. lstanbul piyasa
., bu husustaki bütün direktifi A
nadoludan almaktadır. Vakia bu
gilnkü buğday fiatleri pek gayri 
tabii değildir. Bu mevsim buğday 
fiatlerinin yÜkseldiği mevoimdir. 
Nitekim geçen aeneki mayıa ayı 
buğday fiatı vasatisi de 9 kuruı 
5 paradır. Fakat bu aene fiatlerin 
yükae1iti tedrici ve normal bir 
tekilde değil, ani ve gayri tabii ol 
muştur. 

de buğdayın mehallinde 10 kuruı 
tan oabldrğı ıayi olmuştur. Hatta 
bazı Anadolu tüccannm latanbul 
piyasasından bugünkü yükaek fi. 
atle bile buğday mübayaa etmek
te olmaları buna bir delil olarak 
göaterilmiıtir • 

Buğday fiatlerindeki aon teref
fü Üzerine Borsa komiserliği her 
hangi bir ıpekülaayon hareketi o
lup olmadığını tetkike ba4lamış
tır. Komiserlik alıcı ve aatrcılann 
muamelelerini daimi kontrola bat 
lamıttır. Maamafih timdiye ka
dar böyle bir hadiseye tesadüf e
dilmemiıtir. 

Ekmek flatlert ylJkselecek 
Dün borsada buğday fiatleri 

=============•' ekstralar 9 kurut 7 paraya kadar 
Ekmek narhınrn bu defaki tes

bitinde fiatin fazla yükaeltilmeıi 
mecburiyeti haaıl olacağı anlatıl
maktadır. Bunun sebebi ikidir: 1 
Hazirandan itibaren d~irmenle
rin muamele vergiai militan yük
selmittir. Bu ekmek fiatlerinde e
aaalı bir tereffüe i.mil olacaktır. 

aablmıştır. 

Hükümetin buğday fiatlerini 
bizzat teıbit edeceii ve Ziraat 
Banlm.ıının nizım vaziyete girece
ği haberi dün piyaıada büyÜk bir 
alaka uyandırmııtır. 

Dün bir aralık horsa mehafilin <Devamı 6 ıncı sahifede) 
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~ı b>azar günü başlıyor!I = 5 = ~ 
~ .. ~=::::!:Rahmi B. in!!! 
_ Olenler yaşıyorlar mı? 
~ Milliyet 12 haziran pa- emek, uzun bir tetkiki 
=zar gijnünden itibaren mahsulü olan bu romanı iİ 
=roman üstadı Hüseyin HOSEY1N RAHMİ Bey§ 
§§Rahmi Beyin. OLEN- niçin ve nasıl yazdı? Os-§ 
:: LER YAŞIYORLAR tad yarınki nüshamızda§ 

•• • 
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:MI? isimli eserini tefrika neşredeceği makale ile§ 

Dun sokak ortasında fecı ::ya başlıyor. Büyük bir ı b · ah edı"yor. = 
bir cinayet oldu ve bir = unu ız § 
marallgoz metresinı pıçak · v k • MJ• • = 
ile öldürdü. Resim kati- - .l arın l LLIYET'te = 
lin gakalallıp götiirüldii- = = 
ğünii ve nıaktuleyi göste- Üstadın bu makalesini behemehal ~= 

rlyor _ Okuyunuz •• 

) amı ıç <ahifcmizde "UUllmlUIWHlllHfllllUlllHJlllUllHOllAllUlllllllHlllllHllllll §! 
'---



, 
J 

• 
1 

1 

1 
' 

' 1 

Rusyaya seyyah cel- 1 M. Brüning 1 Lausanne 

b d k. t k•J A tf Nasıl istifa etti Konferansı e ece eş ıa. -·-
sabık baıvekilin M. Mac Donald D . ·.. ~ ...... . . . . . 

• 
Istanbul'daki tesis münasebe_ 

tile bir ziyafet verildi •• 
•••••••• 

Rusya'ya seyahat nasıl yapılacak ve 
seyyahlar orada neler görecekler?. 

Sovyet bükiımeti prkı garip "in- 1 
touriıt" oeyalıat kulübü• niin teoioi 
münuebetile kulüp mümeuili D. 
Geverıater, dün latanbul gazeteci
leri !orefİDe dün Tobtliyıuı otelin
de mikellef bir ziyafet ve.....qtir. 
Ziyafet çok Mmimi baabuhaller -· ' 
sıncla geç vakte kadar denm etıniı
tir. 

Davetli ...,eteciler "intouriıt" ls
tanbul mümessili M. GeY....,.tule 
So•yet aefwMhıuıeai tercü.-m M. 
Hamat Omerof tarafından çok umi
mi bir ı..-te kartılanarak izaz ve 
ikrun edilmiftir. M. O. Geverpter, 
ziyafetin sonlarına doğru lntouriat 
ldübünün teoisi .:ıünaoebetile gazete 
cilere ıu malU:mab venniftİr. 

- Çarlık Ruıp11 ,turist celbi için 
eaaılı hiçbir t"!ebbüıte bulunma
mııtı. v.ı.., mmı!ekete araoıra 
ıeyyah vapuru gelirdi. Fakat, bu ge 
len seyyahlar davet üzerine değil, 
sırf kendi teceııüı ve merakları sai
kaıile gelirlerdi. Seyyah celbi için 
huıuıi br iteıebbüı yoktu. Çar bü· 
kumetJ, bu i,lerle alakadar olmadığı 
için inkilaptan sonra Sovyet hüku
meti, ha21rlıtı bulunmadığından ıey 
yAh celbi için derhal teıebbüılere 
girişemedi .Fakat, bir müddet ıonra, 
yani 1929 seneıinde turizm hareka
tına batlandı. Ve vücude getirilen 
teşkilata intouriıt denildi. 

Sovyet Ruıya, tabii ıervetleri iti
barile emsalsiz bir memlekettir.Kaf
kasyada ve diler dallık mmtaka
larda harikiılBde manzaralar vardır. 
Bilhaua Gürciıtan pek ziyade cali
bi dikkat bir memlekettir. Sovyet 
Rusyada ıeyahat etmesinin bir busu 
ıiyeti de en aıcak iklimlerden en so
ğuk iklimlere kadar muhtelif mem
leket nümunelerini 10-16 gün gibi 
kısa bir müddet zarfında gönn<!k 
mümkin olmeaıdır. Bu ise Cihanm 
hiçbir yerinde göriilıneoi mümkün ol 
mayan bir pyclir. Sovyet Ruıya in 
kilaptan sonra feritalade bir faali
yete oahne oldu. Büyük saıayi te
,ebbüslerine giriıildi. 
Ruıyayi ziyaret. bu noktadan 

da fevkalade iıtifadelidir. Ma!Uın ol 
duğu nçhile Sovyet Ruıyacla bet 
ıenelik iktısadi bir pliıa tatbik edi
liyor. Bu plinın tatbikinde elde e
dilen muvaffakiyetler Ruayıuım yal
nız doıtlan tarafından deiil, claı
manlan taralındıuı dahi itiraf edil
miş tir ve edilmektedir. Sovyet mem 
leketinde Tiicude getirilen büyük 
mikyasta fabrikalar, ba,ka memle
ketlerdeki fabrikaların çok fevkin
dir. Bu münffakiyet, Çarlık Ruıya-
11nın rüyuıncla dahi tahayyül etme
diği diYiııA bir harekettir. Bu arada 
Stalingrıı,t, Harkof, Oioyaperoatroy
daki elelı:trik, ve Vijninovgordclaki 
otomobil fabrikaları zikre sayandır. 
Ruıyada eski eyaletlerin yerlerinde 
büyük >lebirler teıis edilmqtir. Ec
nebi oeyyahlar, ~mdiye kadar Avru 
pa ve Amerikanın ıayını temqa bü 
tün mahallerini gezdiler . Artık on
lar için calibi merak yeni bir t"Y 
kalmadı. Fakat, onlann teceuiiıleri 
ni tahrik edecek yeni ,eyler, Sovyet 
Ruıyada fazlaıile mevcuttur. Sov
yet Ruıya, bu itibarla da tekrar 
tekrar ziyaret edilecek bi.- memle
kettir. lntouriat tirketi, Ruıyayı zi
yaret edecek her ecnebi oeyyahı,ge
rek kafile halinde, gerek miinferit 
oeyyahatf .. de, seyyahlara her türlü 
yardnm göatennelde mükelleftir oey 
yahlar, pntp halinde geldikleri tak 
diTde her tülü masarifte kendilerine 
azami wnzilit yapılır. Ruıyacla ..,.. 
yablar için Wiyüt. lokantalar. mo
dern oteller İnp edilmiıtir. 

Her IUanda korıupn twcümanla
rımrz _.-.ı.r. Ruı~ gelmek i.oti
yen tercümanların blitün seyahat .i
zeleri meccanen yapılır. ''lntouriıt" 
İn her tarafta ıubeleri vardır. Her 

İntourist'in İstanbul 
münıessili 

seyyah, bu ıubelerden arzu ettiği, 
memlekette arzu ettiği otel için bilet 
tedarik edebilir. Bir aya kadar An
karada da tirketimizin bir şubesi a
çılacaktır. 

M. O. Gevertater, latanbul gazete 
mümeuillerile yaptığı bu ilk temaı
tan çok memnun kaldığını söylemiı 
ve davete iştirak ettiklerinden do
layı kendilerine te~ekkü.- etmiştir 
"İntouriıt" in Ruıyanın ~ayanı te
maşa mahalleri hakkında ba11lan bro 
türlerden gazetecilere birer tane he 
diye edilmittir. 

Prusya ve 
VonPapen 

Prusya hükumeti ile 
Alman başvekili i 

arasında bir ihtilaf 
BERLIN, 9 (A.A.) - Pruı 

ya hükUıneti ile Alman batve
kili arasında mumaileyhin usu 
le muvafık parlmanter bir hü
kiimet intihabına teşebbüs P-dil 
mek üzer~ Di}"<'t;n vakitsiz iç
timaa daveti talebini mutazanı 
mm olara" diyetin Nazilerden 
olan reiıine gönclermit oldui;u 
mektup dolayısiie garip bir ih 
tilaf zuhur etmiştir. Prusya bnş 
vekili merkezcilerden Hiertsi
effer vasıtasile M. Von Papcne 
kanunu esasi mucibince Prus. 
yada yegane meşru hükumet o 
lan Prusya hükiimetinin mevcu 
diyetini kale almayarak doğru 
dan doğruya diyete müracaat 
etmiş olmasmın Pruaya hükii
metinin hayretini celbetmiş ol
duğunu bildirmittir. M. Von 
Papen, bu protestonun meırui
yetine kani ol.mut ve Almanya 
nın Prusyaya mutat ve mütea
mil tarik ile müracaat edeceği 
vadinde bulunmuttur. M. Hier 
tsieffer, bu vadi tahriren teyit 
etmit Te buna Almanya hüku. 
metiııin riayet edeceği ümidini 
izhar eylemi,tir. Mumaileyh, 
bu suretle M. Brüning tarafın. 
dan yapılan Te M. Von Papen
ce ittihaz edilmeyen mali va
delere müstehziyane bir telmih 
te bulunmufur. 

( Haftalık Siyasi İcmal J 
Almanya' da kanuna uyar 

tekilden ziyade darbei hükiime 
te benzeyen bir uıul ile Brü
ning hükfimeti iskat edildikten 
sonra Von Papen'in riyaseti al 
tında bir hükiimet t8§ekkül et
ti. Bu hükilmetin ilk vazifesi 
Reicbıtag'm dağılmumı is
temek olmuıtur. Ve Reisicüm. 
bur Hindenburg ta derhal e
mirnameyi imza etmittir. Yon 
Papen kabinesi beyannamesi
ni Reichstag huzurunda oku
mak lüzumunu bile hissetme
di. Ve ilk defa olarak bir hü
kumet beyannamesini Radyo 
ile okumuştur. Von Papen be
yannamesinde en müşkül bir 
vaziyette idareye vazıyet etti
ğini anlattıktan sonra parL 
manter idarenin ıuiiıtima
linden bahsetmektedir ki Von 
Papen hükiimetinin ne şekilde 
iktidara geldiği nazarı dikkate 

alınacak olursa, bu sözler hay
li manidardır. 

Sol cenah fırkalar yeni hü
kU.metin teşkil tarzını ve ikti
dara geçtikten sonra takındığı 
tavurları tenkit etmekte ve bu
nun, demokrasi aleyhine tev
cih edilmit bir hareket oldu
ğunu bildirmektedirler. Filha
kika Von Papen'in demokrasi 
ve parlmanterizm ile ali.kası 
olmadığı atikirdır. Fakat ha
kikat tudur ki sabık Batvekil 
Brüning'in idaresinde de bu 
noktalara pek ehemmiyet ve
rilmemitti. Brüning Almanya
yı iki sene Reisicümhur Hin
denburg'un fevkalade sali.hi
yetlerine istinat ederek idare 
etmişti. Binaenaleyh şimdiki 
vaziyet için zemini Bı-üning 
hazırlamıt bulunuyordu. Bu
nun içindir ki Alman milleti, 
Yon Papen'in gelmesile arada 

mukarriplerin
den birinin ifıaatı 

BERLIN, 9 (A.A.) - Bat 
vekil M. Brüning'in istifası ile 
neticelenen iki tarihi mülakat, 
son derece hailevi bir mahiyet 
arzetmittir. Bortmunder - Ge
neral Anzeiger'in sabık başve
kilin mukarriplerinden istihsal 
etmiş olduğu beyanile vermek
te olduğu maluat şudur: Bu ga 
zetenin anlatışına göre M. Brü 
ning, usule muhalif ve an~ ~ir 
surette istifaya icbar edilmıştir. 
Bidayette alınan malumat hila 
fına olarak 29 mayısta vukubu 
lan ilk mülakat, çok kısa ol
muştur. Hindenbourg, daha o 
sabah Neudeck'daki sayfiyesin 
den avdet etmiş bulunuyordu 
ve mevcut mesail hakkında ken 
disine malumat ve izahat ver
mek isteyen başvekilin oraya 
gelmesine müsaade etmemiş i
di. Bir iki dakikalık bir müka
lemeden sonra M. Brüning, ar
tık her ümidin mahvolmut ol
duğunu anlamıştır. Zira Mare
şal, kendisinin kararnameler 
hakkında vermeğe başlamış ol
duğu izahatı keserek şöyle de
mitşir: "Bu kararnamelerin 
Bolşevik temayüli.tile meşbu 
bir takım dahili istimar planla 
nnı ihtiva etmekte olduğunu İ
tittim." M. Brüning, izahatına 
devam etmek istemiş ise de Re 
isicümhur, onun bu izahatına 
şöyle bir mukabelede bulunmuş 
tur: "Kararnamelerde mali bir 
takım meseleler de var, halbu
ki ben· artık bolşevizmden baş
ka bir şeyle meşgul olunmadığı 
m zannediyordum." Hindenbur 
gun müstehziyane ve müteca
vizane tavru hareketinden son 
derece hayrete düşen başvekil 
aükut ediyordu. Reiıicümhur 
sözlerine şu suretle devam etti: 
"Bu hal, devam edemez. Kabi
nede iki "Sendikalist" var, biri 
siz ... Biri de mesai nazırı M. 
Stegerwald... Her ikiniz de ik
tidar mev'.:iinden uzaklaşmalıaı 
nız. Maamafih siz müstakbel 
kabinede Hariciye nazırlığını 
muhafaza edebilirsiniz." M. 
Brüning' hatasını anlamış oldu 
ğunu anlatan bir tavırla, başka 
bir kabineye iştirak edemeyece 
ğini söylemiştir. Hindenbourg, 
ısrar ettiğinden Brüning' sos
yal demokratların kendisini re 
isicümhurluğa yeniden intihap 
etmelerini temin için onlara ka 
binenin siyasetinin değişmiye
ceğini vadetmiş olduğunu söy
lemiştir. Bunun üzerine Hin
denbourg, ayağa kalkmış, hafif 
çe eğilmiş ve ifa etmi! olduğu 
hizmetlerden dolayı bir teşek. 
kür kelimesi bile telaffuz et
meksizin Brüning'in gitmesine 
müsaade etmiştir. Ertesi sa
bah, yani pazartesi günü Brü
ning, elinde iatifanamesi oldu. 
ğu halde saraya gelmittir. Ma
retalin huzuruna çıktığı zaman, 
töyle demittir: "latifanamemi, 
reisicümhurluğa intihabınızdan 
tam 7 hafta aonra takdim ediyo 
rum." Reisicümhur, bir teY söy 
lemeksizin istifanameyi imzala 
mıt Te müteakıben Brüning ve
da ederek çekilip gitmilfir. Al
man tarihinin bir sahifesi bu su 
retle çewi.lmit oluyordu. Bat
vekil, bundan sonra riyasetieüm 

büyük bir fark hissetmiyor. 
Von Papen kendisi için Brü
ning tarafından haztrlanan ye
re geldi oturdu. Ve bu yeri ken 
disine pek yakıştırdı. 

Von Papen'in bir intikal ka
binesi olacağı söyleniyor. Bel
ki evet, belki de hayır.ÇünküAI 
manyada Reichıtag hükumet 
teşkili üzerine amil olmaktan 
çıkarsa, Von Papen'i kim is
kat edecek? Bugünkü terait al 
tında Almanya'da intihabat 
sırf resmiyete riayet edilmiı 
olmak dolayısile yapılıyor gi
bi görünmektedir. Filbakika 
Almanya W eimar kanunu esa
sisinden çoktan ayrılmıştır. Ye 
ni intihabat ya Von Papen'in 
lehine neticelenebilir ki bugün 
imkansız gibi görünüyor. Ya. 
hut ta Von Papen'in aleyhine 
bir netice verebilir ki çok muh
temeldir. Temin edildiğine gö 
re, intihabat hükumet aleyhine 
tecelli etse dahi hükumet Re
isicümhurun itimadını muha
faza ettikçe iktidarda kalmağa 

• cumartesi 
günü Pariste icra ve iflas kanunu hararetli m · 

PARtS, 9 (A.A.) M. 
Mac Donald ile Sir Jobn Simon 
cumartesi günü Parise gelecek 
ler ve pazartesi günü Cenevre
ye gideceklerdir. Sir Jobn Si
mon, M. Herriot'ya gönderdiği 
bir telgra~a ezcümle şunları 

zakere, münakaşalardan 
sonra dün Mecliste kabul edil 

::~~:~ş~İ:ec~~?;:ı;:~ilı,;;.::~ Adliye ve maliye vekilleri sorulan sualler 
tınızı memnuniyetle okuduk. ı d•J K 4 ı••ıd 
Aramızda vuku bulacak noktai Cevap ar Ver 1 er• aDUD ey U e 
nazar teatilerinin iyi sureti hal k • 
lericinlüzumluolantarikimah meriyete girece tir. 3 ölüm cezası tasdik edil 
sus derecede hazırlamağa yar. ANKARA, 9 (Telefonla) - mamasından dolayı bazan insaf 
dım edeceğine kaniiz." Mecliste lcra ve iflas kanunu- sızlık addedilecek bir bedel mu 

PARlS , 9 (A.A.) - lngil
terenin Paris sefiri Lord Tyr- nun Adliye encümenine iade e- kabilinde satmağa mahkiim ol 

dilmiş olan bazı maddeleri mü duklarını arzettim. Ve bunun 
reli, M. Herriot'ya Sir John Si zakere edildi. Bu münasebetle için encümenin makul bir for· 
mon'un bir telgrafoamesini tev Trabzon meb'usu Raif Bey söz mül bulmasını rica etmiştim. 
di etmiştir. Bu telgrafnamede aldı. Dedi ki: Bendeniz başka memleketlerde 
deniliyor ki: ''Gerek M. Mac ld - "b' f d ·· b t 
D ld k b M H İcra daireleri o ugu gı ı e ra ın munase e 

ona ve gere en, . er- 1 · d •·t ll"t • bo · • d · · · _ erın en mu eve ı umumı rç 
not nun avetını memmınıyet- - Kabul etmekte oldugu- 1 b k 1 1 · ın· 
1 k b d. K d" · · .. arı an a ar a ve saıre g ı 
e a ul e ıyoruz. en ısının muz kanunla tetkik mercıı ka- b ı h kkınd h • b" ted 

Meb' ı· · d k" be . . orç ar a a ususı ır usan mec ısır e ı yana- rarlarının kabiliyeti temyızıye. b' ı · ted' E ·· 
h · 1 ku . . ır a ınmasını ıs ım. ncu-

tıuı zevk ve ma zuzıyet e o - ı sini kabul ediyoruz Bu ıtıbarla 1 d b el ·· ·· · ·ıd·· 
d k D - d d - k · · . men e u mes e gorusu u ve 

u . ogr?. a~ ogruya no taı icra daireleri vezaifi haddın~en devlet siyaseti dolayısile umu-
nazar teatısının gerek Cenevre fazla artacaktır Bugünkü ıcra • dah"I" d dik 'd · . . mı çerçeve ı ın e nazarı 
de ve ger~ Lausanne a me~- teşkilatı bu kabiliyeti temyız~- kat~ alınması lizım gelen bir 
zuu bahsedılecek meseleler ı- yesi olmadıg"ı halde mevcut ış 1 t l"kki ed"ld" 

• • L 1 • k mese e e a ı ı. 
çın şayanı memnunıyet na su- teri göremezken bu temyız a- M htel"t ·· b t 

1 · "h h tt ed"ld"kt u ı encumen maz a a ret en ı zarına ma sus sure e biliyeti esası kabul ı ı en h · · R if B (T b n) - · k · b l mu arrırı a ey ra zo 
yardın;ı, edecegıne anı u unu- sonra bir az daha artacak ola.n Refik Şevket Beye cevap vere 
yoruz. işleri görebilecek halde mı: rek dedi ki: 
Fra11san111 ltarlci Sİ{l8.~eti dir. Adliye vekili bu hususta bı _ Gerek Refik Şevket Be-

PARIS, 9 (A.A.) - Temps ze izahat versin. yin teklifi ve gerekse Adana 
gazetesi yazıyor: Yeni h~kum_e Adliye ııekilinin izahatı meb'usu Ali Münif Bey ve ar-
tin beyannamesile de tayın edıl I B d Adliye vekili kadaşlarımn teklifleri Adliye 
d. - . h"I F h · • ur. an sonra l 
.ıgt v~ ı e, ransanın arıcı Yusuf Kemal Bey kürsüye ge- ve ktısat encümenlerinden mü 

sıyasetı, bu son 13 sene zarfın- 1 k d d" k". rekkep muhtelit bir encümende 
d kd. , . . ki d !ı·' ere e ı ı. 

a ye ıgerını ta p e en · u- 1 d · 1 · teşkilatı ba müzakere edildi. Muhtelit en-
kumetler tarafmdan tesbit edil -d k~~a aıre erırlarının key- cümen bu iki teklifi mahiyeti i . I h . . h tt 1 sın a ı ıcra memu . k . 
mış o an at ne ıse aynı a ı j· t ehliyet itibarile daha tibarile bırlikte möza ere elh. 
mutlak surette muhafaza et-

1.~ke vkeb. h ld bulunması ya Maliye, lktısat, Adliye ve Zi-
k d" E b k t .. ı-· yu se ır a e d h ~e te ır.d . sı;;;n a~ a z.r u ni mümkün olduğu mertebe hu raat vekilleri encümen e azır 

d mtsınd a ;m :t !.o ~~ll ı;•· kuk mektebinden mezun me- bulundula~. 
k ev et a ~~ arı er~e lı r, •: morların tayin edilmesi, icra ka istisna yok 

hatldprkenlsıp e~ vk~. ab 1 el er aynı tiplerinin arttırılması, müba,ir Onlar dediler ki: 
a e a ır, cun u un ar zama I . . · 1 · · d - · t" ·ı k , 1 · kl"fi · · 

1 k 1 h"k" "ht" I enn ıum erının egış ırı ere • Böy e bır te 1 n netıcesı 
nındmut a ..._ vekk a ıml 1 h~!'aç at. bunların tebliğ memurları hali ne olur?. Halk içinde borçlu yal 
rın an ve n• a o an urme - k b 1 ı· . · · • . .....- •. , B . ne onınaaı, ura ara ıse me- nız gayrı menkul sahıplerı, bag 
ten mut ..,,.._ıı.er. u vazı- . 1 d h" 1 h h" l · d •"Jd" D ·ıı . lh b I .1 I zun arın an ve ıç o mazsa or ve ba çe sa ıp erı egı ır, a yet, mı etm su , eyne mı e k l d · · 

-· .. t k b"l · · d ta me tep mezun anr. an me- ha bır çok kımseler de borçlu-
tesaaut ve mu e a ı ılıma a . ed"l · b 1 d.. . . ı k · .. t . t "k. . . t" mur tayın ı mesı a~ ıca u- dur. Bu ıtıbarla, mem e etın 
ml us e~ıb. t~şrkiı. 1 n:f.desaı sı~ase ~- süncelerimizdir. bir sınıfını imtiyazlı tutarak on 
e yenı ır ın şa evresıne gır , • . . d d" • 

k h dak. h" Temyizde icra ı•e Jfla.~ !ara musaıt avranmak, ıger· me ususun 1 ıs ve arzusu . . . . 
t ·· t kt d M""t dairesi lerını ıstısna etmek karışıklık-na ercuman o ma a ır. u e l b b" b"I" B ·· 

k b·1 •t· t · k d·· ·· t• ara se e ıyet vere ı ır. u mu a ı ı ıma ıse anca urus ı Bunların ucu da bütçe ve . • d .. 
f t ril · s.. h ·· saade dıger borçlulara a gos-

ve nttasa de _veb':'I~ mıt oze ur tahsisat meselesidir. Bütçe mü terilecek olursa umumi bir mo 
me en oga ı ır, sait oldukça yapılacak işlerdir. . · • b"I" U 

Avusturyaya malt 
yardım 

BERNE, 9 (A.A.) - Paris 
teki Maliye mütehanıslarınm 
müzakereleri neticesi olarak fe 
deral meclisi, Avusturyaya ya. 
pılacak yardıma prensip itiba. 
rile iştirak etmek lehinde ka
rar vermiştir. 

Bu yardım takriben 40 mil 
yon İsviçre frangına baliğ olan 
bir istikrazdan ibarettir. _________ , __ _ 
hur kitibi umumisi M. Otto 
Meicsner'i ziyaret ederek mu
tat olduğu veçlıile bütün müs
tafi nazırlara gönderilmekte o
lan ananevi teıekkür mektubu
nun kendisine gönderilmemesi 
arzusunu izhar etmittir. Maa
mafih, üç gün sonra kendisine 
bu mektup gönderilmitşir. 

karar vermiştir. Yahut ta yeni 
meclisin temayüli.tına bakılma 
yarak, Yon Papen yerine Hin
denburg'un itimadını haiz di
ğer biri Başvekil olacaktır. 

Almanya her halde siyasi 
mukadderatının • yeni bir dö
nüm noktasında bulunuyor. 
Brüning'ten evvel hükumetler 
Reichstac ile meşgul oluyorlar 
dı. iki seneden beri hükiimet 
Reichstag'dan ziyade Reisi
cümhurla iatitare ederek mem 
lekeli idare ediyordu. Bu, W ei
mar kanunu esasisinden ehem
miyetli bir ayrılıt idi. Fakat 
her şeye rağmen, Brüning 
zevahiri muhafaza etmitti. 
Yon Papen bu yolda bir adım 
daha ileri atmıştır. Bakalım 
atılacak diğer bir adım Alman 
ya'yı nereye götürecek .. 

'(. "' ,,. 
Fransız hükilmeti geçen haf 

ta tahmin ettiğimiz tekilde teş 
kil edilmiştir. Yani Herriot 
sosyalistlerle teşriki mesai et
memiş sağ cenah zümreleri ka 

ratonum tesırı yapa ı ır. mu 
Temyiz edilecek hususat ziya- mi moratoriumun memleketin 
deleşince icra dairelerinin işle- mali ve iktıaadi va:ı:iyetine ya. 
ri o kadar çoğalmayacaktır. He pacağı tesir ne olabilir, bunun 
yeti celileniz kabul buyurursa şümulü derecesi düşünülmek ik 
böyle bir daire teşkil olunacak tiza eden bir vaziyettir. Bu cep 
tır. Bu sayede güçlükler kaldı- he tetkik edilerek iktısadi VI' 

rılmış olacaktır. Teşkilat mese mali vaziyete uygun bir teklif 
lesi tavazzuh etmedikçe arzu o 

yapılarak Meclisin tatiline ka-
lunan dereceye gelmedikçe her dar yetiştirilsin diye teklifler 
kesi memnun edecek bir vazi- hükumete tevdi edildi. 
yet zannederim, mümkün olma Refik Şevket Bey (Manisa) 
yacaktır. Bunu açıkça arzetmek _ Böyle bir kanunu bu dev 
isterim. (bravo sesleri) rede getirmek imki.nı vana me 

Unıuml borçlar sele yoktur. Fakat icra kanunu 
Bundan sonra 129 uncu mad nun tatbikı devam ettikçe mai 

denin müzakeresinde Refik Şev duı·ln çoğalacaktır. Maliye ve 
ket Bey (Manisa) eöz aldı. De kili arkadatım cevap versin. 
di ki: Böyle bir layihayı bu clewe ıe 

- Bundan evvel cereyan e- tirmek ihtimali Tar mıdır? 
den müzakerelerde buhran yü- Maliye Telıı:ili A.bdülhalik 8. 
zünden elde mevcut gayri men - Müzakere edilmekte olan 
kullerin kıymetsizliğinden de- lc:ra kanunu neıredilir edil
ğil, kıymetini takdir ve tasdik mez. Hemen me.kii tatbika ıi
olunduğu halde paranın bulun- recek değildir. Bir mühlet veri 

bineıi içine ahnıttır. Binaen
aleyh yeni Herriot kabinesi 
1924 karteli:nclen farklıdır. Ve 
1924 kartelinin mukadderatı 
hatırlanacak olursa, belki de 
Herriot'yu haklı cörmek la
zımdır. 

Herriot kabinesi yeni mec. 
liıin huzurunda beyannameıi
ni okudu. Ve 384 gibi mühim 
bir ekseriyetle itimat reyi aldı. 
Bu, ehemmiyetli bir muvaffa. 
kıyet olmakla beraber, bu ilk 
ariya müracaatı izam etme
mek lazrmdır. Çünkü hükU.me
te itimat reyi verenler arasın
da kabineye dahil olmayan soı 
yalistler dahi vardır. Bu fırka, 
Blum'ün söylediği gibi, radi
kal sosyalistlerin muvaffakıyet 
!erini kendi muvaffakı-
yetleri mahiyetinde teli.k 
ki ettiğinden Herriot' ya 
itimat reyi vermi,lerdir. 
Bu, hükumetin takip edeceği 
siyaseti tasvipten ziyade sol 
cenah fırkalarının muvaffakı
yeti namına yapılan bir nü-

mayittir. Sosyalist fırkasının 
proğramı hükiimerin takip e
deceği siyasetten aynldıiitna 
göre, Herriot'nun daima ayni 
müzahereti beklemeai kabil de 
ğildir . 

Bununlaberaber, ıosyalist
lerin müzaheretleri de olmasa 
Herriot kabinesi, kendi kabi
nesine dahil vasat zümrelerin 
yardımile rahat rahat iktidarı 
muhafaza edebilir. Ve arasma 
yardımcı olarak aldığı zümre
lerin siyasi akidelerine bakıla
cak olursa, Herriot kabinesinin 
Tardieu'den çok farklı bir siya 
set takip etmesi beklenemez. 

Şunu da hatırlamak lazım
dır ki Almanya'da hüklimetin 
değitmesi ve yerine askeri bir 
Klik'in gelmesile de Fransa 
için vaziyet değİ§miştir. Sos
yalist fırkasına istinat eden bir 
Brüning ile Herriot karşı kar
şıya geçerek daba iyi konuta
bilirlerdi. Şimdi iki hükumeti 
teşkil eden ricalin zihniyetleri a 
rasındaki fark dolayısile böyle 

lccektir. O zamana kadar ·· 
ediyorum, ki lktısat vekil 
Maliye vekaleti icap eden ı 
katı yaparak neticeyi Mecl 
arzedeceklerdir. 

ANKARA, 9. A. A. - B. M. 
liıi bugün Reio Kazım Pqa Ha 
leriniu riyasetinde toplanmqtır. 
senin açılmasını mütealap nıak 
yaıete bir melıı'uıun maıunİ 
t.,.riiyeoini:ı ref•i hakkındaki tal 
muhtelit encümene tevdi edileli' 
ve encümenin gerek bu talep ve 
rek meselenin mümaileyhin veka 
zamanına taalluk edip etmediği 
a11ıunda bir karar ittihaz edettk 
yeti umumiyeye arzediteceğini 
dirmiştir. 

Stern kumpanyasi 
mukavele 

Müteakiben Stem ku.._,,yaıi 
münııkit mukavelenin feshi ile 
periyal And lnternational Conurı&I 
cation Sted ıirketiyle yeniden 
mukavele ekdi husuouna mezuni 
itaıına dair kanua liyihaıı mü 
kere ve kabul edilmİftir. 

Bu münaıebetle sorulan ıuall 
cevap veren dahiliye vekili Ş .. 
Kaya Bey Stern kumpanyuın 
Markoni ve diier bir 1 ngiliz t · 
tiyle birleterek yeni bir fİrket 
eylediklerini iıaret ederek bu y 
tirketin hükiimete müracaatla m 
berahn kablo ile degil telııizl.e y11p 
ması için teklifte bulunduğunu 
lemiı ve demİftİr ki: 

" Bu teklif tetkik edilmit mu 
fık görülmiittür. Ve bu huıoıta h 
zcrlanan layiha heyeti umurniyey 
aı-zedilmiıtir. Tasvibinize iktirllD 
lediği takdirde yeni tirket lıtan 

da bir telsiz İ•taıyonu tesiı ede 
muhaberatı &ununla yapacaktır. 
ğer taraftan Stern kumpanyası 1' 
tal Bozcada kabloıu hariç olınRk 
ze.-e bütün teoiıatı bize terkeyl""' 
tedir. Yeni tirketin teıiı edeceği · 
tasyon takriben 250 bin liraya 
olacaktır. Ve bu para senelere 
aiın edilerek ödenecektir. Bo teoi• 
hükUmete ait olacak ve tirket · 
bir suretle alikadar olmıyacak 
Bundan mada kablodan ceçiril 
ıuretiyle yapılmakta olan muha 
tan geçtiği memleketlere tefrik 
dilen hiaselerde bize ait kalacaktJI' 
Bu suretle senevi 140 bin lira ka 
bir iıtifademiz olacaktır. Seyriıel.i· 
nin Müdafaa vekaletine iadesi balı 
kındaki kanun müzakere ve ka 
edilmi,tir. 

Ölüm cezaları 
Ankara da F ahrettin efendi ile 

fikaımı öldürmek ve bizmetcil 
Yusufu öldürmeie tqeblriiı etme!<• 
le maznun Artin oğlu Paranak aı 
K.ımmn ve lapartanm Seyirkent .,,, 
hiyesiııde Hasan oğlu Bakinin öl~ 
cezalarına çarpılmaları hakkmdalı' 
biikilmler tasdik edilmittir. 

icra ve lfliı kanunu tadil edi!' 
m.ı. ii--.. encümene tevdi ecliJ.llıll 
olan -ddelerinin miizakınleri r-· 
pılarak kanun beyeti umumİy•İ lı' 
bul eclilmiıtir. 

icra ve if1is kanunu 4 eyllde ,..., 
riyete ııirecektir. 

Mecliı cumartesi gllnü toplaol'· 
caktrr. 

samimt müzakerelere muşail 
muhit vücude gelmesi dah' 
mü,küldür. Almanya' daki hii • 
kumet tebeddüliinden ""',;, 
Herriot intihabatı kazanmcl'• 
Strezemann - Briand zamaP• 
)arının bir defa daha geleceği• 
ne ihtimal verenler olmuttll
Maliİmdur ki Briand - Str&
zemann zamanlarında Alman• 
ya ve F ransa'nm itilafı yoluıı· 
da hayli mühim itler görülnılif 
tü. Hatti T oiry' de az kaldı 
Almanya ile Fransa devaırıll 
bir itilif aktediyorlardı. 

Şimdi Almanya'da hüJruııı' 
tin değiımesile Alman ve FraJI 
sız hükumetleri yine zihnifııllı 
itibarile yekdiferinden fark 
ricalin ellerine geçiyor. 

Şu farkla ki Poinca~, L•• 
val; Tardieu zamanları11411 
Franaızlar sağ idi. Şimdi Fraı' 
sızlar sola meylederken Ahnsll 
lar ansızın sağa doğru atladı• 
lar. 

• • • 
Yunaniıtanda v-izeloat~ 



Tartılar ne zam 
• Ekonomi 
ı-

' 

Soğuk hava tertibatı 
var, işletilemiyor •• 

•••••• 111:. ı 
--lık ihraç edenler Seyrisefa_ 
ine müracaatta bulunacaklar 

Meıaleketimi.aden Yunaniata
külliyetli miktarda balık ihraç 

clilmektedir. Bu Mvkiyat hemen 
&İlı:aa Seyriııefain vapurlarile ya· 

P•lmaktadır. 

Balık ibracatçılan Ticaret Oda 
na müracaatla Seyriaefain va· 
urlannda aoiuk hava terb'hab 
ulunduğu halde işletilmediğini, 

hu yüzden bahklann bazen bo· 
"zulduğunu bildirmi,lerdir. 

OM vapurlarda sopk bava t..
ıttibatırun faaliyete seçirihaeai içia 

yrİMfaine müracaat ~decektir. 

Beynelmilel bir 
takas firketi 

• Dnııtnde takaı eaaumn Tica
t aleminde yerle,meoi İçin bir 

~eynelmilel fİrket tetelı:ldil etmi, 
lir. 

Ticaret oda11 tetkikat tubea.i 
tetekkülün ••Ye ve faydaları 

. kkında tetkikat yapmıfbr. Tet· 
ikat t•lteıi a\idiirü Haklu Nezi
• Bey o.laya •..ı.iii bir raporda 
emleketimizde de lou am ltir 

• t 'l"kkülün vücut bulma.,nJ çok 
faydalı olacağını ileri •Örmekte
dir. 

merikada gençler 
ticaret odası 

Amerikada Loa Anjelos ,ehrin 
d Ticaret odasının tqebbü&ile 

'-- BORSA 

9 Haziran l 932 
Akıam Fiatları 

l•tikru:lar T ahYillt 
•uu 

1;•rJ.. ı 1 . )cıllırı ~.ıv ır~ktr~ı :I'. . -
n . ~ı c\ ahJı.ide 43 175 1'ramyıı.• ~ .~ 

f;ıınırtl~ltr 'l.- 11inr' • 
· , aydı "'"hl ~.t5 Rrtıtı rn 10.-
lloıdat ~.Ju Ar-.alulu 1 !t)o4Jı{I 

ıılitrı t 5,60 m 2'.t s 
· iz.mir Rt ltdh f" ~ılumn""iJ ! J,I'., 

i HJ.raıı ·~ 

bir .rençler Ticaret odaaı tqkilatı 
yapılınalı:tadır. 

Gençliji ticari hayata alıftır· 
mak Ye tefvik etmek için yapılan 
bu teşekkül hakkında Istanbul Ti 
caret oduıruo da fikri sorulmuf 
ve bu meyanda lıtanbulda da böy 
le bir tetekkül vücude getirilmesi 
tavsiye olwunuıtur. Oda aenç kay 
dınm kaç yatma kadar olduğunu 
Loa Anjelo• Ticaret odaaJndan 
aormuıtur. Buna verilen cevapta 
A-au.da zencin 35 y .. ına ka· 
dar olduiu bildirilınekt..ıir. 

Çekoslovakyada 
yeni inhisarlar 

Gelen malumata na;ı.aran Çekoalo 
vak biilriımeti ua, un ınamuli.tı,h.ıty. 
van. et ve ıiite müteallik mamuliı
bn ithallerini inhiaaı· altına almak 
!Apvvurundadır ve bu hıuusta tet
kikat yapmaktadır. 

Bu huausta hazırlanan projeye na 
zara.o bu maddelerin ithali Çekc»lo
vııkya J.iikiımeti inhi .. n albada .... 
lunacaktır. 

Ermeni 
Patrik vekili 

Kudüste yeni bir 
vazife mi alıyor? 
Kudüa'teki Ermf!l'li Patriki 

tarafından vaki olan davet üze 
rine şehrimizdeki Grigoryen 
Ermeni cemaati Patrik Vekili 
Sempat Ef. önümüzdeki hafta 
içinde Kudüs'e gidecektir. Sem 
pat Ef. nin bir daha avdet edip 
etıniyeceği malum değilu de 
kendisine orada bir vazife veri 
leceği tahmin edilmektedir. 
Şehrimiz Grigoryen Ermeni 
Patriki Menup Ef. cemaatin 
ruhani ~!erile i'tigale devam 
edecektir. 
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rimize gönderecektiı·. 
.... -...,._ --

Tasfiye edilecek 
memurlar 

ln8iaar idarelerinde memuı 
laı·ıR sjcillerini tetkik için birer 
reis ve ikişer azadan mürekkep 
bô,...,r inzibat komisy teşek
kül etınit ve tetkikata batlamıt 
laı-drr. Tasfiyeye tabi tutulma
laı·ı icap eden memurlar, bu ko 
miıyonlarca 15 ııün içinde tef
rik ve tesbit edilecektir. 

Maarifle 

Talebenin 
Bilgisi ----yoklama evrakını 

50 muallim 
tetkik ediyor 

İlk mektep talebesinin umu 
mi seviyesini anlamak üzere 12 
bın talebe arasında test usulü 
ile yapılan umumi yoklamada 
verilen cevaplar 50 muallim ta 
rafından tetkik edilmekte ve 
numaraları verilmektedir. Neti 
ce on güne kadar anlaşılacak
tır. Evrakın tetkikini müteakıp 
muhtelif mıntakalar talebesi ıt
rasında da mukayeseler yapıla
caktır. 

Darülfünunda 
Konferans 

Yüksek muallim mektebi u
wlü tedris muallimi Sadrettin 
Celil Bey dün saat 16 da Da
rülfünun konferans salonunda 
"Mekteplerden ne bekliyoruz?" 
mevzulu bir konferans vermit
tir. 

Dişçi mektebi tale
besinin seyahati 
Oifçi mf'ktebi talebeai imti

hanları müteakıp bir seyahat 
yapacaklar, Sofyaya ve Yarna· 
ya gideceklerdir . 

İmtihanlar ay so~ 
nunda bitecek 

Dünden itibıu-en şehrimizde 
ki bütün resmi mektepler tatil 
edilmişlerdir. Y anndan itiba
ren lise, orta ve ilk mekteple
rin son sınıflarında bakalorya 
imtihanlarına başlanacaktn-. 
İmtihanlar bu ay sonunda bite 
cektir. 

Okuma, yazma 
imtihanı 

Bütün yaz müddetince de
vam etmek üsere tebrin muhte 
lif semtlerindeki ilk mektepler 
de perşembe günleri imtihan a 
çılacaktır. Millet mekteplerine 
deYam etmeyen fakat okuma 
yazma bilenler bu imtihanlara 
girerek şah~detname alabilecek 
lerdir. 

Veda müsameresi 
lısRnbul 28 ;nci ilk -"tep 931-

!32 ders senesİ <lİI'\ hilamı münase .. 
betile dün md.;epte bir veda müsa
m~re~J vermiştir. 

Veda çayı 
Yüluek iktisat mektebi aon sınıf 

taleDeııi 12 haziran 932 pa:ııar günü 
saat 16 da Tokatliyan salonunda bİ• 
veda ç-ayı verecektir. 

Tanklar 
Bugün geliyor 
Montajı yapacak 

olan heyet d .. n geldi 
Rusların he-diye ettikleri tank

larla traktör ve kamyonların gele 
ceğini yazmı9tık. Dün Ruaya'dan 
Frnnz M ring vapunt ile montaj 
ameli7eıini yapaca.k olan zevat 
gclmıştir. Bu h"yet dün Vilayete 
gehn~t ve Vali mtıavini Ali Rıza 
Beyi ziyaret etmiş traktörler 
için de ziraat müdürü Tahsin Bey 
le g~iİt/lM"dir. 

Tanklar ile traktör ve •aire 
bucün .. at a~ıda limanımıza mu
vasalat ede...,k oh.n bir tileple .re 
lecekt;r. 

n e 
Nihayet ölçülerde de 
eksiklik kaldırılıyor 

•••••••• 
Gelecek sene iptidasından 

itibaren medeni dünya.. 
nın ölçülerini kullanacağız •• 
Yeni olçüler kanunu 1933 ..,. 

nesi bidayetinden itibaren tatbik 
edilecektir. 1933 Senesi iptidaaın
dan itibaren artık her sahada tar
tıda, meıahada, hacimde her ne
v i ölçülerde eıki, birbirini tutma· 
yan ölçülel" terkedilecek ve bü
tün medeni dünyanın kabul ettiği 
metre aiatemi. üzerine ölçüler kul
lanılacaktır. 

Bu hu,ustaki kanun mucjbince 
1 h:i.aunuaan.iden evvel memleket 
dllhilindeki bütün ölçülerin metre 
ıiatcmine göre ayar veya tahTif 
edilmi~ olmaıı liı:nndır. Bunun i-

Belediyede 

Beykozda 
Elektrik 

Kundura 
cereyan 

fabrikası 
verecek 

çin tartı, meoaha aletleri yapan
larm ve baı:içten getirtenlerin fim 
diden buna göre tertibat almaları 
icap ebnektedir . 

Yeni sene batından itibaren a• 
ğırlıldar okka veya kantarla de
ğil, kilo, ton ve kentalle, uzunluk 
ölçüleri a11ınla değil, metre ve 
onun ez'af ve ıecza•ı ile, aabh öl
çüleri dönüm, ar]a değil, meb"e 
murabbaı ve onun ez'al ve ecz&&J 
ile hacim ölçüleri arbk ıilik, n· 
ıek, kile ile değil, metre mikkabı, 
az'af ve eczası ile, mayiler de lit
re ile ölçülecektir. 

Tütün 
Sigortaları 
Bankalarla sigorta 
şirketleri anlaştılar 

Son zamanlarda bir kaç tiitün 1 
deposunun yekdijıerini takiben 
yanması aigorta 1irketlıerinin aa-

Teberru 
Listemiz 

Fenerbabçe kulübü ıçın aç
tıj-ımız teberru listesine dün
de ittink ed• rmıhİpl• var
dır listeyi den:ecliyorwı: 

Kuru~ 
Eczacı Sotiralci .1. 100 
Galip Bey 100 
Kabzımal Şfflıet n lh. 

un Beyler 100 

Ruayal Çikolata fabrikau 1000 
lakeçeli Ömer Bey 100 
Fetı..i Tahain Bey Ot Ban-

kası Hukuk müşniri) 500 
Herant Lemonjiyan ef. 

(Grafik m&iazası sahibi) 500 
Ekmekçiler Cemiyeti Reiai 

Rita Bey 100 
Ekmelıciler Cemiyeti Kitti . 

bi Ziya Bey 100 
Mavnacılar Şirketi Miiclürii 

Y akup Bey 500 
Mavnacdar Şirketi Azasın-

dan Mustafa Bey 100 
Mavnacılar Şirlceti Vezne-

darı Ömer Bey 300 
Mavnacılar Şirketi Muhasi-

"bi Nevzat Bey 100 
Mavnacılar Şirketi Depo A -

miri Cemal Bey 100 
Mavnacılu Şirketi Memvr-

larından Halil Bey 100 
Mavnacılar Şirketi Memur-

Beykozda el .. ktrikle tenvirat yap- :ı:arı dikkatini celbettiği ve bu de
nlftk için mevzii bir cereyandan U- polarm sigorta muamclerlnde ib
tifadc edilecektir. Bel.,diyc Beykoz tiyatlı harekc!e karar verildiği 
kundura fabrika&ı ile bir anla,ma malümdur. Yapılan tetkikata l'Ö
yapmıtbr. Tafrika Beykozun ,cadde re! latanbul, Samsun, Bursa ve h
lerini, sokaklarını tenvir etmek ü- ~ mır'd.~ -~"aylar zarfında 10 ~ya 
zeı·e cEl'eyan verecek, belediye de km .tütun d_eı,><>•u yanmı,ıır. Sıı~>r 
fabı·ikaya lshak P,, suyu verecek- t

1
:' tu'ketlekırının bu yuzd~ ~oı1 bın tir. Bu hususta bir mukavele yapı- ıra~a Y•. n zara!"a ~8.a r arı I 

larından Osman Bey 100 
Sigortacı Rauf Bey 
Babçekapı .. nda Olimpiyat 

Sıpor tubafi,e maj-azau 

300 

Nedim Bey 200 

4400 
Dünkü yelıiın: 5700 

lacaktır temın edılmektedır. Şırketler, bu 
Diğe; taraftan Anadolu yakasın- par~nın 1~ fin)iracia_n ~"~~~·~· 

da cereyan Göztepeye kadar, Boğaz dteavıyehke'tmk ıı er .•r; _mute .. a ıaını 
içinc!e de Beylerbeyine ııelrni.ttir . A· e, ta . ı at netıcesıne gore ,-.,re 

10100 

dada şebekenin ıeniıletilmeıi için cekl~rdır. · · İ d k 
akında tesisata ba ıa.:.ocoktır. . . Sısort .... cı~:'"" heyetı merkeuye- ptal e Hece 

Y ş 11, evvelkı .run toplanarak bu va- d } 
Floryada istimlak- ı ziyet kal'§umda tütün depolan- ava ar 

ı b l nın ıi.rorta muamelelerinde takip Hükiımetimizle Yunan hü-
ar aş ıyor edecekleri mü,terek hattı hareke· kfuneti arasında seçen sene An 

Fi hillerinde ~kat ya ti kat'i olarak kararla,trnnıtlar-ı k d • I "t'J•f orya ıa ~ d ara a ımza anan ı ı a name 
pılarak burasının asri plaj haline se- rr. . 'b' uhtel" T '. k Y 
• ·1 · • • • d ı. b 1 -~·ı Bu kararlara göre ., ... ..,n ,,._ mucı ınce m ıt ur • u tın meııı t•hır mecl11m ~ a u ""' · . ' . . • ahk · d .. ed'I . r ketlenn banknlarla ınevcut ıtılaf- nan m emesın e ruyet 1 e 

nııFşlı . d 1 k iatlnıl•" "~t için namelerine tevfikan her hansi cek 8 bin kadar davanın iptali orya a yapı aca K.a b" ·· ·· d d • 
kanuni meraıim ve muamele ikmal ır tutun epoııu yan ıgı za".'~' lazım gelmektedir. Türk ve Yu 

.1 .. . 1 · ıa· b' o depoda bulunan merhun tutün · J • t 1 d"I · ı· edı melı. 11zeı·cdır. ıtun ... ata ır k b"I" d b k 1 t""t- 1 nan &Jan arı ıp a e ı mesı a-. . I b·ı kti ş· mu a ı ın e an a arın u un e- I d . ·~•.aya kadar baş anı: ı ece .. r. ım rin !;ahipleri olan tüccara vermiş zım ge en avaları tetkilce bat-
dıl;k buı-aıa snrfb~dı1l~nedk U7.re ha- oldukları avanslar tercihan teavi- lamıtlardır. Şimdiye kadar bi-
zırınnan para 800 ın ıra ır. d"I k b ti b k 1 akı d , 1 d"I . . • .. •• •• ye e ı ece , u eure c an a a· ne y n a..-a ıpta e ı mıttır. 

Emınonunde ÇO- nn mutazarrır olmalarına mahal Diğerlerinin de tetkik ve iptali 
" •• k bırakılmıyacaktll'. d d'I ek d" M h kuntu Y() muc. T"'t"' d ı b d ne evam e ı m te ır. u te ~ u un epo arının un an aon . h . . . 

Dünkü Sonpoata gazeteıi Emi• 
nönü mey<lanının yarım metre ka 
dar çöktüğü bu çöküntünÜn Y t'mİ 
te doğru devam ettiğini yazıyor· 
du. Dün Belediye fen İşleri müdü
rü Ziya B. bu huau!ta bize dedi 
ki: 

- Eminönü meydanı yarım 
metre çökmüı oba köprüden .reç· 
mek imkanı kalmaz. Bu f&Yia doğ 
ru değildir. Yemişteki binaların 
meyil peyda ettiği de doğru değil 
dir. Fakat çiirük binalar lıer yer· 
de meyil peyda eder. Mesela bu
rada Valde ham eokiden beri me
yillidir. Balıkhane binası da bu 
oahildedir. Niçin eJrilmiyor? Çün 
kü ~ağlam bina eğrifm,.z.'' 

Bentlerin temizliği 
Brntlerin temizlenmesi için Be

lediyenin aipaa·İ§ ettiği 80ndaj ma 
kincsi ııelmitlir. Falıat bü çede, 
b6o:tler için bu sene fazla tahsiaat 
bulunmadığından aondaj ameliye 
ıi tam olarak yapılanoyacaktır. 

Ekmek 9 kuruş 
Buğday fi~tlerinin yükselrneai 

üzerine Belediye de tetkikata baı 
lamı,tır. Ekmek fiııtlerinin bir ay 

raki ai.rortalan İçin de bankalar lıt ma kemenın •tı çok azalnnt 
vasıta.ile yapılacak müracaatla· olacaktır. 
rın D&zarı dikkate altrJmaaı, husu İ • -;----.-..~ .. 
si tüccar tarafından vuku bula- zmır de koyluye 
cak ınüracaııtlar reddedilmemek- ver·len t k 
le beraber çok müteenniyane ha- 1 opra 
reket edilmea.i kararlattınlnu41n'. Köylünün toprak s;,hibi elman 
Bu meyanda sigorta eıtirilmek ia- huıuıunda birkaç sene evvel giri,i. 
!enen tütünlerin ekspertiz masraf len hareket, IZlltir dahöJiade buııune 
lannın hangi tarafa ait olması liı- kadar pnit ve tiimullii bir ••kilde 
zım geleceğine dair bankalarla tatbik mevkiinc konulm11,tur. 
eigorta 'irketleri araıındaki ihti- Bu ınınt.akada toprah:•rz köylüye 
lif ta halledilmi,tir. Bu &ureti hal 'imdiye kadar 208,412 dönüm :ııiraıt 
le göre, bilen ai.rorta .:dilmi< bu- te elveriıli arazi dağ:ıblmııtır, Bu 
lunan tütünlerin aigorta müddet.. iıte f'n mühim kısım Torbah havali .. 
leı-i bitince sigortanın leçdidinde sine isabet etmektedir. Buradaki 
ekspertiz masrafını sigorta şirket köylülere tevzi edilen arazi 139.500 
leri tesviye etmeği kabul etmiş,ler dönüm miktarındi1d1r. 
dir. Bu masraf. 10 bin liralık bir Bundan ba,ka Tire köylüoüne 
malda 25 - 30 lira tutmaktadır. 13,500. Odemiı çiltçilerine 5500, 
Yeniden sigorta ettirilecek tütün- Bayındırda 1260, Bercamada 22700 
lerin ekapertiz masraflannm da ve Dikili kazaundıı da 24600 dö
bankalar laı·afında.n müfteriden nüm arazi tevzi edilmİftİr. 
tahsili ve sigorta •İrketlerine tf"S• ___,. _ __.,. -

viyesi kararlatlınlmı!ttr. Nakil 
-··-··--·-.. ··-··-·----
için 40 para yükaelmeıi zaruri sö 
rülmektedir. 

Yapılan tetkikatta geçen oene 
bu ayda Pkmek fiatinin 9 kurut 
olduğu anlatılmıştır. 

Fatih Malmüdürlüğü muha 
sebe memurlarından Derviş B. 
Adalar kazası Malmüdörlüiü 
varidat kitabetine nakledilmi!
tir. 

6onra iktidara gelen Papaa~a~- ı ~iyetli. bir ~rojeyi ~abul et- devamlı bir çare lcşkil etmedi- teşkili vazifesini Londra sefiri kongresine davet etti. Konfe
lasius hükümeti de meclt$1D tr.rmek ısteclı. Ve Venı:.ıelos bu iinden - bilhassa istikraz ecli- Titulescu' ya tevdi etti. Titu- ransın yeri ve içtima edeceği 
uzurunıı ilk çıktığı guo istifa f ~~iı:c yar_dı';I' e~miyeceğini len paranın Romanya'da sarfe- ler.cu bir koalisiyon kabinesi tarih henüz kat'i surette ma· 
tti. all'uwdur ki Papaanas- ! bıldırınce, ıstıfa ettı. dildiii tekilde- Romanya ni- teşkil edecekti. Fakat liberal- lum değildir. Fakat Amerika 

t sius hükümeti h_aki,katte ba· ı ·· ~apaana~tasius'ün ist!fa~ı hayet gelmiş duvara dayanmıt ler hükumeti yalnız başlarına da bu fikrin hüsnü telakki edil 
ında Papaanaatatıuı; ün buhın uzerıDe V~~el~ tekrar ikti- tır. Bir müddetten beri, bir ellerine almak istediklerinden diği bildiriliyor. 

pa i,lerile alakadar olmağa da
vet etmektedir. 

Bir sene evvel belki de Ame 
rika böyle bir daveti kabul et
mezdi. Fakat son zamanlarda 
Amerikanın da dünyanın bir 
parçası olduğu ve Amerika 
buhranının da cihan buhranı. 
nın bir cüz'ü olduiu hakkında 
bir kanaat hiaıl olmağa bqla

mıştır. Esasen resmen uzakta 

durmıtama raimen filen Ame
rika aiyaıi -elelerde bile 

aon sene zarfında Avrupa ile 
tqriki mesai elmittir. Geçen 

son baharda Akaayi Şark mese 
lesinin halline çahtan Cemiye

ti Akvam meclisinin içtimaları 
na bir Amerikalı murahhas ta 
i,tirak etmişti. Belki de Ameri 

kanın bazı şerait altında yal

nız kalmak elveris!i olmadı2ı-

uğu bir Vtnizelos hükfuneti dara '&eç~şbr_kı, ba ~~ ta- Fransız maliye hey'eti Roman Londra sefiri muvaffak olama lktısat kongresinin asıl he-
ıdi. Cüalrii mecliste Ve · lo. bii biır uıyet •Ye fimııli Yu yanın ıaali Yaziyetini tetkike. el.. Binaenaleyh kral Baıveki- defi., Lausanne konferansına 
un -ibenl fırka ekıeriyeti• teı nanist• Yeni_z~ istifa et- diyordu. Ba hey'et Romanya leti Vaida'ya tevdi etmittir. iıtirak etmiyecek olan Ameri
il ettiğine göre, Papaamuta- mer:den -1~ı varıy~e avdet maliyesinin Fransız tarafından Son haberlere göre Yaida bir kanın iktısadi sahada tefriki 
ius ancak Yeni:ıelosun tasvi- etmiş dl!'mektır. Ye..nıze!os 16 mürakabesini tavsiye etmiş ve milli köylü fırkası hükumeti meıaiıini temin etmektir. Lau. 
ile iktidarda kalabilirdi. haziran~• Lausanne a gıdecek Maliye Nazırı Argotoyonn da te!kil etmeğe muvaffak olmu,. sanne konferan1ı tamirat meac 
Pa-anastaaHı. "kümeli- ve ağustoıta da intihabat yapı- kabul etmi~ti. Emsaline ancak tur. Ancak bu yeni hükumetin 

..- M H'd" · 1 ·ı p ı k 1 h il lesile m-gul olacak. Esasen ın de ancak intihaba\a kadar lacaktrr. ısır ı ıvı smaı aşanın ma i müş ü atı a etmek yo- -y 

ıktidarda kalabileceği malum "' "' "' Mısır lııazinesini iflas ettirdi- )unda bir şey yapabileceği de Amerikanın ittirak; olmadıkça 
bir k yfiyetti. Ve tn\mlkkat Romanya' da da btt- buhran ii zamanlarda teaadüf edilen 4üphelidir. Esaaen yeni hüku- bu meselenin dahi halli müm-

ir intikal kabinesi olduğun- oldu ve kabine değitti. Ro- bu ecnebi miirakabeai dahi Ro met le muYakkat telikki edile- kün görülmüyor. Kaldı iri far
&n bir taJuı:ııı esaslı projelerin manya'daki bıı.luarun da sebe- manyanın müflcülüuü hallede- bilir. Çünkü temmuzun ilk nıs zı muhal tamirat meselesi hal

h.tbı · e kıılkı anı 1 lizundı lııi, Yuaaıtistanda olduğu gibi, -di. Aylardan beri ele maaş- fında. intihabat yapılması li- !edilse dahi iktısadi meseleler 
ııpaanHtaa' 5 liberı:.l frrkaya mali miifkülittır. Romanya lar .erihnediğinden nihayet mızdır. Binaenaleyh en çok bir halledilmiş telakki edilmez. Bu 

ıstinat eden bir hükiimet gibi Fransa'nın peyklerirıden biri her· taraftan yapılan hücumlar ay sürünebilecek demektir. 
arektt edeceği yerde güya olduğundatı epeyce para istik- ve kralm ela ikaz yollu sözleri "' "' "' cihan meselelerinin halli için 

·•Pdi&tc kend' kuvvetine iıti- raz etmittir. Fakat İştikru ni- üaerine Yo.rga kabinesi istifa Hafta araaı İngiltere mü- behemahal Amerikanm İştiraki 
n~t. c en bir t ekkul 'miş gİ- ha yet muvakkat bir edhi.r ol- etti. . ı him ~İr teş~bbü~te bu!undu: . lazım gel~iğıne gör~ İngiltere 

• ı ·m i..- rta ııit ehem- ı duğundan ve iktısadi buhrana 1 kral k~bıne AmFrıka •ı bır ı n ı , . ,. · m . ~ 
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e 
Mahkemelrrde 

Arif 
OruçB. 

? • 

4 ay hapse 6 7 lira 
para 

cezasına çarpıldı 
Y arıa gazetesini neşrederken 

"yere babın böyle be~diye" «Ü~ 
pala bıyık lzbandut belediye rei 
ıiain kapısında., aerlilvhalı yazı · 
larla Belediyenin şahaiyeti maııe. 
viyeaini tahkir etmekten suçlu o
lan .razete •ahibi Arif Oruç Bey~ 
m•'ul .. üdiirii Siileyman T e..-ftlt 
Beyin muhake-lerine dün .. ğır
cua mahkemeıinde devaın edil
miftir. 

Dünkü muhakemede iddia ma~ 
kamı tnütaleasınr serdetmit Vf 

maznunlann. ceza kaaunumın 4&2 
inci maddesi mucibi.nce cez.afa.nd: 
nlmasını İstemiştir. 

Müdafaa ,..,kili Ete• B .. hi Bey 
de müdafaa&1nı yapmq '"'e bu ya
zıların suç oJmadığnı ~Öy)iyerek 
beraet talebinde bulunmuJtur. 

iddia ve müdafaayı müteakip 
heyeti hakime mfu.akerey<> çekil. 
mit ve bir buçuk saat devam ... 
den müzakereyi müteakip ıalona 

1 gelerelı: kar•n teflıU.. etmi ir. 
1 Karara nazaran Arif Oruç Bey 
1 4 ay hapae 67 lira para ce;.aama 
r mahklİln olm tur. 

, Süleymar. Tevfik Bey cüriim i-

l k~ edildi_ii ~-da 65 Y8'U'ı .reç
mış old_ugundan 3 ay 10 gün hap
se 56 lıra para cezasına mahküm 
olmu,tur. 

Otomobil facı ası 
j Bir kaç •Y ev..el babıiılide vu-

1 

k!'. ~lan bir çocuğun ötümii, iiç 
kışının de y .. ra.Lanmaaıyla n .. tice
lenen otomobil faciaıınm muhake 
mcıine dün ağırceza mahliemesin 
de devam edilmi,tir. Dünkü mu
hakemede fa.bitlerden simitci Ha
•anın Emin Vafi Beye müra~aatla 
ketmi şehadet için 300 lira hakkı 
süküt istemiş olduğuna dair ıahit
ler dinlen~tir. Burulan sonra o 
zaman hidiae.ye vaziyet ederek 
tahkikatı icra etmiş olan ve hale.ı 
Defterdarlık mahakemat ıubesi 
müdürlüğiinde bulunan müddei 
t nurni muavinlerinden N eC'met
tin Beyin de §ahit sıfatile celbine 
lü•um göriilmü~ ve muhakeme bu 
nun için başka SÜ- bırakılm~ır. 

Çolak Hayri Ef. 
Alemdar cadclcııinckki evinde 

bir ge<:e Şükrü çuuı ;..,,inde bir 
adamı öldürmekle maznun Çolak 
Hayri efendi ile manav Sabri e.. 
f.-ndinin muhnkemelerine dün A· 
iırcez:a 111ahke~•inde de'\~am e
dilmiftir. 

Çolak Hayri efendinin mahkı.ı
aiyetleri hakkında hapiaanc mü
dürlüğünden sorulan suale gelen 
eevap dünkü celsede okunmuf e 
bundan maznunun e'"·eke biı· ha· 
til ..._ıeainden hapııe mıthk ü 
olarak hapiu.neyc girdigi, fakat 
raücahedei nıilliycye iştir~kı dola
yı~ıyla ce7asının af'fcdildiöi 11.nla-
fllır>ıftır. u 

M .. hakoıne manftv Sabri dc:ndi 
njn de aabıka.lannm ve malıkinni
yetl~rinin tahkifti İçin hac.''" güne 
bırrtkılmıştır. 

-- -·-
Ayaz paşa 
Mezarlığı 

Ayupaşa nıezarlığı tahki
kat ve tetkikatı devam etmek
tedir. Mahkemece tayin edilen 
ehli vukuf benüz raporlarını 
mahkemeye Yermemişlerdir. 
Gene bu meselenin tahakkllku 
için teşkil edilmiş olan komi -
yonu mahaua ta henüz tahkr. 
kat ve tetkikatını ikmal etme
miştir. 

Aksayı Şark hidiseai olmuştuı-. 
Herhalde şu muhakkaktır ki 
Amerikada buhran tezayüt et. 
tikçe Avrupa ile teşriki mesai
ye doğru meyletmektedir. Bina 
enaleyh cihan iktrsat kongresi
ne ittirak eaebilir. Fakat kon

grmin ne neticeye varacağı ay 

rı bir meseledir. Cihanın iktısa 
dl aibi görünen dertleri haki

katta siyasi dertlerden çıkıyor. 
DeYlet adamları bu dertleri 
yalnız lktıaadi cepheden gör. 
mek istedikleri içindir ki bunla 

rı şimdiye kadar halledememit 
!erdir. İçinde azacık ta riya 0 _ 

lan bu görü,ten farklı olarak . . 
cthanın dertlerine daha realist 

bir nazarla bakmak li2ımdtr, 
Bu yupılmazsa konferanslardan 
hiç bir netice beklenemez. 
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1 • 1 lktısadt bahlsler I ·• 1 
Ascm wndesi "M1LL1YET" tir 

lOHAZIRAN 1932 
ldarebaneı Ankara caddeal, 

100 No. 

Rusyanın mali ve iktısadi 
sistemi ve netayici 

Telınf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Yazan: Döyçe Oryentbank lzmir ıubeai mUdOrll 
SalAhettin 

Baımubarrlr Y• MUdilrı 24318 
Yazı itleri MiidilrUltfl 24319 

idare ve Matbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüıbalar 10 lnı
ru,tur, Gazete ve matbuıya ait 
i,ler için müdiriyete mür~caat 
Kilir. Gazetemiz ilinların meı'u
liyetini kabul ebnez. 

Komıumu:ıı n müttefikimU. 
bulunan Ruıya hakkında buııün· 
!erde bir çok makaleler neırolun 
du. Rusyayı tanımaklığnruzın fay 
dalı olduğu aöylendifi ııibi orada 
vücuda getirilen asar bakkmda 
da birçok J41yler yazıldı. 

Bir memleketi tanımak ve ora 
u hakkında bir fikir peyda ede
bilmek İçin iki çare vardır. Birisi 
oraya gidip cünlerce aylarca tet· 

1 

kikatta bulunarak bir fikir peyda 
etmek, diğeri de oralarda dola-

! 
şanların yazdıkları eserlerden 
bir netice istihraç etmektir. Bu ae 

İ heple zirde yazacağım mütalea· 
lar bu ikinci tarzda bende hasıl 

f olmuı kanaatler olduğundan beli ki yanht fikirlerim olabilir. Her 
J halde yanlıı kanaatlerimin tashih 
1 olunması benim için de faydalı a.--------------4 ı bir mevzudur. BUGÜNKÜ HA VA Hali hazırda Ruayadaki mali 

ve iktıaa.di sistem (Bolşevik, yani 
Y "fİlkÖy askeri rasat mttke- Komünist) aistemi ve nazariyele-

zinden verilen ınalüınata ıöre bu· ri değildir. Takip olunan sistem 
gün bava kısmen bulutlu ve Kara ( Hükümetçilik) sistemine müte-
yelden safnaklı rüzgklı olarak veccihtir . Rusya model olarak ta 
devam edecektir. Amerikayı kabul etmit ve ayni 

usul dahilinde memleketi imara 
9-6-32 tarihinde bava tazyiki baılaınıştır . 

758 milimetre en fazla sıcaklık Bu kanaatimi izah edebilmek 
25, en az 18 santigrat kaydedil- için evvel emirde elyevm Rusya-

. ti 1 daki iktıaadi sabayı berveçhiati 
mı' r. d d 

1~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!=!!!!!!~ ör e taksim ederek onların ibti· 

IF
, ~ lalden beri ıeçirmit oldukları is-.. LE _,,'. tihaleyi tetkik, bugünkü vaziyetle 
._ ., rini teabit ebnek icap eder. Ha-

yatı iktısadiyeyi muhtesaran dör· 

S ki ! 
de taksim ediyorum: JCa ar Sanayi, Ziraat, Kooperatif tef 
kilitı, ve Bankalar. 

Ve .... devam ediyor. 33 ten 
yukarı çıktıktan ıonra artık in 
sanın onu ölçmek arzusu da ku 
ruyor. Ben ııcakları yalnız ba
na teair ediyor sanıyordum .• 
Yani 11caklarm yalnız benim 
uslôbuma, fikrime ve mevzula
rıma hasar yaptığını zannedi
yordum. Halbuki böyle değil
miş. Niıantaıında oturan ve 
(Barika} imzasını atan bir ka
riimizden aldığım bir mektup 
bana gösterdi ki; karilerimiz
de de 11cakların tahripkar te
sirlerinden kurtulamıyanlar 
varmıı! 

Bu mektubu okudukça ya
zana acıdım •• Ne bunalmıı za
vallı, ne bunalmış •• Mektubu 
aynen dercetmek isterdim am
ma, ııcak çarpmaaile haul o
lan bu nevi fikir müvazeneaiz
liği saridir diye korktuğum için 
dercedemedim. 

Geçende birisi benden bir 
anket cevabı iıtedi.. Bana ye. 
niden meslek intihap etsem, ne 
olurdum? diye sordu: 

- Diıçiliği tercih ederdim, 
demittim. Şu günlerde sorsa
lar hiç tereddüt etmeden: 

- Şerbetçilik! derdim •• Bit' 
temiz elektrikli ıoğutma maki 
nesinin önünde beyaz gömlek 
ve beyaz pantalonla gıcır gı
cır bardaklara takır takır ıer
betleri boşaltıp harıl harıl pa
ra kazanmak ne ili ıeydir ... 

Ben sıcaktan her zaman şi. 
ki.yet ettim ve gene ederim. Sı. 
cağı sevenler var .• Hem pek 
çok! Nesini ıeverler bilmem! 
Bir kere sıcakta iyi yemek yen 
mez •. Rahat uyku uyunmaz •••.• 
Yol yürünmez... Ne bileyim, 
iyi kavga dövüı edilmez •• Söz 
rahat ıöylenmez.. Çok gülün
mez .. Enerji kırılır, isap geY
ter., vücut lipalatır .• E bunun 
nereai iyi? ••• 

Ben bugünkü ırcaklardan, 
sıcak diye tikiyet etmiyorum. 
Benim korktuğum haziran ba. 
'ında rumi mayıs içinde ha
valar böyle oluraa temmuzda 
ne olacağız? Allahım! Cehen
nemi buraya mı naklettin? •. 
Yoksa pek günahkarız da bura 

da bir şube mi açtın .• 

Saatler 
Sıcaktan olmalı! lstanbulun 

saatlerinde bir ademi merkezi. 

yet hiaıl oldu .• Karaköyün iki 

saati ,a,ılaştı .. Köprüdeki Şir

keti hayriye saatlerile Seyriıe. 
fain saati biribirinden ayk ırı .. 
)irketin Köprüdeki saatlerile 

ıskelelerdeki saatleri arasında 

da mutabakat yoktur ... Buna ı 
nazaran vapurlara yeti~mek ile 

tayyare piyangosu kazanmak 

rasında büyük bir fark olmadı 

1 ij'ım söylersem mübalağa san. 

mayınız!.. ı 
F;'.LEK 

Sanayi: 
Harbi umumi eınaıında Bol .. 

fevik idaresinin ilk teşekkülün
de, ıanayi, kendiıine ihtiyacı o
lan para, mevaddı iptidaiye ve 
amelesinin gıdasını hükümetten 
alıyor ve imalatının bepıini hüku
mete teslim ediyor idi. Bu uau· 
lün mazarratları görüldü ve sana 
yiin hükfunete büyük bir yük ol
duğu nalaııldı . Ekseri fabrikalar 
zarar ediyordu • 

1921 tarihinde iktıaadi sistemi 
ni tebdile mecbur oldular ve hü
kiimel (tröstü) teklini kabul elli 
ler . 

1920 senesinde Ruayarun ih
raç ebnif olduğu evrakı naktiye 
tamamile kıymetini kaybetmiıti. 
HükUmet vergilerini ayniyat ıu
retile alıyor ve amele ve memur ... 
!arına da o suretle tevzi ellifi ci
hetle paraya ihtiyaç mesaetmiyor 
du. Bu para ancak memleket 
dahilindeki bazı yerlerde cari olu 
yordu. Fakat 1921 de kabul edi 
len iktıaadi sistemde sabit bir 
paraya ihtiyaç olduğu görülmüı 
ve bu sahada da 1922 senesinde 
- Hükiimet Bankasının - altın 
kartılığı olarak evrakı nakdiye 
ihracına müaa.ade etmiş ve bu su· 
retle memlekette iki cins paranın 
tedavülü vukubulmuıtur. Para
nın birisi sabit bir kıymeti haiz, 
diieri de daimi surette tenezzül 
eden bir kağıt para . 

1924 senesinde bu evrakı nak 
diyenin aukutu son dereceyi bul· 
muftu. Nihayet hükiimet, 50,000 
rublelik bir kağıdı bir albn ruble 
mukabili olduğunu kabul etmi, 
ve bu parayı bu mikyas üzerin
den kaldırnufbr. 

Şimdiki balde Ruayada altın 
eaaıı Üzerine para sistemi var
dır. Fakat alım ihracı memnu 
olduğundan, bükiimet bankası· 
nın ihraç ettiği eYrakı nakdiye 
kısmen cebri bir suretle kıymeti. 
ni muhafaza etmektedir. 

1921 senesinde Komünizm usu 
l~ün terkile bükiimet tröstü tek 
lının kabul olunduğunu yazmıf· 
tını. Elyevm Ruayanın iktıaadi 
sabada kabul ettiği tekli idare 
fU suretle tatbik olunmaktadır. 

Millileıen aanayün idaresi 
- Milli fktısat Şurası - nın tah 
b idaresindedir. Bu milli iktısat 
,urası iki kısma aynlmııtır. Biri 
hükumet sanayii, diğeri hükiimet 
iktıaadi kıaımlarıdır. 

Birincisi doğrudan doğruya 
aa.nayii idare eder; ikinciıi de U· 

mum mesaili iktısadiye ile ittigal 
eder. Mesela yevmiyelerin teabi· 
ti, mesai saatlerinin tayini, fabri
kalar ile hükiimet bütçesi arasın 
daki irtibatın fekli, aanayiin ü:ıe· 
rine vaz olunacak verginin mikta 
nnı teibittir . • 

Sanayi de ehemmiyetlerine 
göre üç kısma ayrılmııtır. Birin
cisi müttehit Rusyaya ait, ikinci
ıi müatakil cümburiyetlere ait, 
üçüncüaü de mahalli idarelere ait 
sanayidir. Sanayiin cümlesi tröst 
lere dahildir. Tröıt haricinde kal 
mış fabrika yoktur . 

Tröstler tamamile müstakil 
ve ticari bir · tekilde tetekkül et· 
mişlerdir. Tröstler birkaç fabri
kanın birleşmeııinden haııl olur 
ve bunlann borcundan hükıimet 
mea'ul değildir. Tröstlerin mecli
si idareleri milli i.ktı~at ~rUrası ta
rafından İntihap ollınMaktadır. 
Mecli..i idareler b.,r fabrika ıçın 
ameleden veya mühendislerden 
bir reis intihap eder ve milli ik ... 
tıaat $Üra"ı tarafından tasdik olu 
nur. 

Trôıtlerin tem~ttüatı 
ati tııık~im olunur: 

'ftTI\1ttfliıin h~,.. ).,,..,,.,. 

berveçhi 

.... -:-~ .. 

ve fabrikanın inkitafına, bir kıa· 
mı amele hayatının refahı ıçın 
fabrika tarafından İll§a olunacak 
bina, hastahane ve çocuk yuva· 
!arına ve bakiyesi de hükumete 
verilir • 

Tröatlere ait sermaye iki kuma 
ayrılmııtır: Biri fabrika alit ve 
edevatı, diğeri de mütedavil ser
mayedir. Y almz fabrikanın bor
cundan dolayı birinci kıırm ıer• 
maye hacaolunamaz; ancak ikin· 
ci kııım sermaye haczolunabilir . 

F abrikalann idaresi tröst ta 
rafından İntihap olunmut bir reis, 
amele tarafından intihap olun
muı bir murahhas ve tröıt mecli 
ıi idareıi tarafından intihap o· 
lunmut bir murahhas iza tara
fından ifa olunur. Bunlardan 
sonra lüzumu miktarda fenni kı· 
sımlar için mütehaasıı1ar vardır. 

Tröıt1erin Üzerinde sindikalar 
vardır. Sindikalar tröstlerin imal 
ettikleri emleayi aabnak ve fabri
kalara lüzumu olan mevaddı İp· 
tidaiyeyi tedarik etmekle mükel· 
leftirler. Sindikalar mamul esya· 
nm fiatlarıru tesbit ederler. Yal
ruz aon senelerde hükUmetin mü ... 
dahaleai üzerine fiatlarda teref ... 
fü korkusu kalmamıs ve bilakis 
tenziJit tarafı iltizam · olunmuş
tur • 

Fabrika ameleleri - evvelce 
olduğu Üzere - hepsi ayni günde 
liği almazlar. Her amele iktidar 
ve ihtisasına göre para kazanır . 
Mesela adi bir amele ayda 90 rub 
li., eyi bir amele 150 den 200 rub 
leye kadar, uatabaıılar 250 den 
400 rubleye kadar, mühendisler 
500 den 2000 rubleye kadar para 
alırlar. Görülüyor ki bu yevmi .. 
yeler Bolıevik nazariyesinin tama 
mile aksi ve bilakis Kapitalist sis
teminin tamamile aynidir . 

Ziraat: 
lbtilil neticesinde tekmil top

rak köylü araııında taluim olun. 
muıtu. Toprak hususunda elyc
vm bazı t a dilat ile müşareket usu 
lü caridir. Son kanunlar mucibin ... 
ce aayü amel, toprak, makine, 
hayvanat ve çiftlikler müşareket 
usulü ile idare olunur. Sebze bah 
çeleri , ebniye, bayvanatr ehliye 
mÜf&rekete dahil değildir. 
. Bunlardan batka vi..si araziyi 
ıtletmek için, araziyi itletrne kol 
lektif heyetleri teşekkül etmiıtir. 
Bu şirketler taınamile Sosy~list 
nazariyesi mucibince ça11tmakta· 
dır. Burada ber şey müaa.vi bir 
surette taksim olunur. Bu teşek
küller ıaye,inde vi.si arazi maki· 
neler ve ıon aiatem alit ve edevat 
i!e zer ol unmakta ve vi.si mikyas 
da İatibsalit elde edilmektedir. 

Kooperatifler : 
Rusyada Sosyalist cereyanı-

nın en ba~ında kooperatif teşkili.
lı bulun.maktadır. Ancak bu sa
yede Sosyalist nazariyeleri tek
mil Ruaya'da temerküz edecek
tir. Kooperatifler tekmil istibaa· 
!atın İstibliline ve mübadelesine 
vasıla ve bu auretle de şahsi ti
carete mani olmaktadır. 

Bu tetkilat sayeainde koope
ratif!erden alınan emtea hususi 
ticarethanelerden alınan emtea. 
dan yüzde on bet, yirmi niıbetin
d~ _daba ucuzdur. Kooperatif tet 
kılitı daba ihtiyaca kafi miktar
da değildir; ancak bunların adet. 
leri ber sene fazlalatmal.-tadır. 
Kooperatif teşkilatı her hususa 
,amil olmaktadır. Meseli ekmek 
çilik, çamatırcıhk, lokantacılık 
sütçülük, tütüncülük, pamukçu.' 
luk ilh ... 

Bu kooperatifler arasında 
R.us!a'da en m_ühim rol oynayan 
zıraı kooperatıf letkilitıdır. Hü
kume~in köylülerden mübayaa 
edecegı mezruat doğrudan doğru 
ya koop.era~fl~r vaaıtasile yapı
lır; yanı hukumet kooperatifler 
ile mukavele yapar ve kooperatif 
ler itbu mukavele mucibince faz. 
la mahsulatı hükumete satarlar. 
Bu usulün birçok fevaidi görül. 
müttür. Evveli hiikômet mezrua 
.. ın iılahı için elzem olan fenni 
istibsalitı kooperatifler ile yaptı
iı mukavelelere dercederek mez
ruatın islabma muvaffak olmakta 
dır: Saniyen her tarafta koopc·· 
ratıflerden mübayaa ettiii cihet .. 
le fiatlar tehalüf etmemekte ve 
bu sebeple muayyen bir fiat tat
b~k olunmaktadır. Salisen müata 
kıl çalrtmak istiyen köylüler bu 
vaziyet kart11ında mukavemet 
edemiyerek yavaş yavat zirai 
kooperatiflere dahil olmaktadır
lar. 

Elyevm Rusya ticaretinin yüz. 
de .retmiş beti bükfunet ve koope 
ratıfler elindedir. Evvela kat'i· 
yen toptan satıcı kalmamıttır. 
".al.ruz ufak tefek itler için husu 
:11 tıcaret kalmııtır. Bu nevi tica .. 
ret le yavaf yavaf kooperatifler 
yanında inkiraz bulmaktadır. 

Bankalar: 
ihtilalden sonra BOltevik na• 

zariyeıi mucibince paranın orta
dan kalkması icap ettiğinden Rua 
ya'daki I'ükümet Bankası ile tek 
mil busu•i bankalar birle~tirile· 
rek Maliye Komiserliğine rapto· 
lunmu~tu. Fakat 1921 tarihinde 
iktısat sistemi tebdil olunduğun
dan, bankaların me,·cudiyetine 
ihtiyaç oJduğu oürülmüştür. Bu-
""' ... :; ___ :..,_ u::.1. ':.-·• n "! 

HİKAYr: 

Sekizlik 
Uç arkadaıtık. Biribirimizi / 

öyle seviyor, öyle seviyorduk 
ki... Üçümüz beraber olduktan 
sonra nereye olsa ııidebilirdik. 
"Üçünüz beraber .. Cehenneme 
deseler." tereddüt ebneden ııi· 
derdik. Akşam oldu mu? Çak•t· 
tırmak için. ''Nereye?,, derdik. 
ilk teklif, kimin tarafından olur
aa olsun hemen derhal kabul 
olunur ve ııiderdik. Ocümüz bir 
arada olduk mu bize her yer 
cennet gibi ııelirdi.. 

ğünde ve ortaıında iplik İnceliiin 
de bir fiskiye. 

Havuzun küçüklüğünü 
tabilmek için fU kadarını 
mek kafidir. 

anla
aöyle-

Hafif bir rüzıir bu iplik 
inceliğindeki fiıkiye suyunun, 
havuzun etrafındaki çiçekleri au
lamasına kafi ııeliyor. 

lçmeğe batladık. İçtikçe ha· 
vuzun büyümekte olduğu fark 
ediliyordu. Biz İçtikçe havuz 
büyüdü. O kadar ki.. içimizden 
biri sordu: Y azm bcrkea buram buram 

ter döktüğü 11ralarda, kapalı, 
karanlık ve havasız bir bodrum 
meyhanesinde biz bat bata verir. 
Ve konu§Ur, aüler, oynar, içer, 
münaka9a eder ve saatlerimizi 
zevkle geçirirdik. Bu sene sıcak· 
!arın daba ilk baıladığı gün ka· 
rar verdik. 

Deniz, buz ve hava. Bu üç un 
surun mevcut olmadığı yerde 
artık olurmıyacaktık. içmeyecek 
tik. Deniz, buz, hava! 

Fakat kararımızı tatbik 
bilmek imkanını bir türlü 
mıyorduk. 

ede· 
bula· 

Deniz, buz ve hava. iyi gÜ· 
zel amma. Nerede ? 

Bu şeraiti haiz bir yer bem 
de ucuz olmak ıartile acaba nere 
de bulabilecektik? Nihayet dün 
gece bulduk. Onünden ııeçiyor
duk. Kapıdaki listeyi bir gözden 
geçirdik. Fiatlar muvafık. Der
hal kendimizi içerde bulduk. 
Deniz vardı. Hava vardı. Terbi .. 
yeli bir garsona sorduk: 

-Buz? 
-Var Beyim. 
Eb ... Mesele yok. Derhal mü

nasipçe bir yere oturduk. Müna
aipçe bir yer. Meseli nasıl? Her 
münasebetli şey daima ai.zin biJ ... 
diğiniz gibi değildir. Bazan si
zin münasebetsiz bulduiunuz 
§eyler bizim için çok münasebet .. 
lidir. Burası denize doğru bir 
bahçeden uzanmış, dar ve uzun 
bir gazino idi. 
.. .~abçe dedim. Bu bahçede 
ustunde radyoau olan bir de ha
vuz var .. 

Oob, havuz ba~ı. Derhal 
havuz başındaki masalardan bi· 
rine çöktük. 

Havuz bafı ne güzel!. Fakat 
bilir misini~ bu havuz mübala
ğasız bir çor a kasesi büyüklü· 

- Yahu biriai gelse de bize 
deae ki aiz deniz, buz, ve bava 
için geldiniz.. Denize arkanızı 
dönüp şu kahve fıncanı ka· 
dar küçücük bir havuz yavru· 
sunun kartııında otunnupunuz 
bu ne biçim iş? Ne cevap 
veririz? Hemen atıldım: 
- Şimdi dedim. iki tane daha 

içtikten sonra, bu havuz kendi .. 
sine arkamızı döndüğümüz de .. 
nizin vüs' atini geçecek. 

O terbiyeli garson bize bu 
havuzu büyültecek kadehleri 
de getirdi. Onları da yuvarla
dık. Artık havuz denizi geçmİf· 
ti. Denizden büyük bavuz, ter
biyeli garson, radyo. Masalar, 
masanın üzerindeki buzlar, ya· 
vat yava~, etrafımızda dönmeğe 
baıladılar. Fırıl fırıl. 

Terbiyeli garsondan hesabımı· 
zı istedik. Artık ne bir yudum 
içmeğe takatımız kalmıtb, ne de 
paramız. Biraz daba içseydik 
belki bu denizden büyük havu
zun içinde boğulmak tehlike
si bile vardı. 

Terbiyeli gar&ona borcumu
zu ceplerimizin a.on metelikleri· 
ni de vererek ödedik. Ayın sekizi 
idi. Biz sekizinde para alırdık. 

Vaziyeti anladınız ya. Avanı 
olmaae açlıkı..n gebereceğiz. lı
te ~.iz deniz, buz ve havanın, 
bu uç ıartm cemedilebildiği bu 
yerde, bu havuz batında bu
lutabilmek için ayın sekizini mi 
bekliyecektik? l,te oraya bep 
birden "Sekizlik,, dedik ve ora· 
mn adı öyle kaldı. 

Bu gazinonun iımi kapısının 
üstünde tabelası var mıydı? Bil-
miyoruz. Biz · sadece her ayın 
sekizinde sekizliğe gidip sekiz 
tane çakıttınyoruz. lıte o ka
dar. 

T E K K O R 1 Bir orman yanıyord 
Sevimli ravrpm\.ızun ziyaı ebedisi U 
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nı oy ın•n a asın a unan genıf 
u unan ve prekse bizzat veyahut ormanlarda birdenbire yangın çık

mektup ve t grafla beyanı taziyet mııtır. Yangın tehlikeli bir vaziyet 
ve bu elim felaketten mütevellit aldığı bir sırada derhal faaliyete gi. 
teeaaüratımıza i~tirak eden zevatı ritilerek bayii uğraııldıktan ııonra 

b fazla bir hasara meydan kalmadan 
mu tereme ve ehibba ve arkad"fla- söndürülmüıtür. 
ra ayrı ayn cevap İtaıma takatimiz 
olmadığından l<>fekküratımızın ibla
ğına agzetenizin tavassutunu rica 
ederiz efendim. 

Pederi: Demir Yollar 11\Jaat u
mum reisi ıabıkı mühendis J.zzet. 

Valdeai: Şükran l~zet. 

yeniden teşekkül etmif ve 1924 
tarihinde banka, ( Çervoneç) ta
bir olunan parayı tedavüle çıka
rarak - alt;n kartılığı olmak pr 
tile - eıki paralarm imhasına 
muvaffakiyet hasıl olmuttur. Hü. 
kiimet Bankası 25 % yüzde yir· 
mi be§ niabetinde kasaıında mev
cut altın ve altına muadil kıymet• 
1i evrak mukabilinde para ihra
cına müaaade almııtır. Bu ban· 
kanın teşelıkülünden sonra bir 
çok bankalar teenüa etmiııir: 

Ticaret ve Sanayi Bankaaı, Moa
kova Belediye Bankası, Rusya 
Ticaret Bankası, Ticareti Harici
ye Bankası, Sanayii Elektrikiye 
Bankası, Merkezi Kooperatif 
Bankası, Merkezi Ziraat Banka
sı . 

Bu bankat.r 1927 senesine 
kadar müstakil olarak çalıtmıf· 
!ardır. Hatti muhtelif bankala· 
rın kendilerine göre yüzde altı· 

dan on aekize kadar muhtelif fa
izler aldıkları bile vukubulmuı

lur. Fakat 1927 tarihinde Hüku
met bu intizamsızlığa bir niha· 
yet vermek Üzere tekmil banka· 
la<ın Hükümet Bankası kontrolü 
altında olduiunu ve kendi sistemi 
nin HükUmet Bankası ta.rafın

dan idaresini kabul etmittir. 
Bu suretle kredi tevzii Hükumet 
Banka11 tarafından idare olun
makta ve umumi bir usul tahtın
da cereyan etmektedir. 

1930 Ut.ribinde aa.nayi müea
seff:lerinin senet ve bono vermeıi 
bile menolunmuftur. Elyevm Hü
kıimet Bankası, muhtelif banka
ların merkezi bir takas bankası 
rolünü ifaya batlamıştır. 

Görülüyor ki Rusya'daki ida
rei hükUmet Bolşevik nazariyesi 
değildir. Yalnız büyük arazinin 
i~letilıne•İ için teşekkül etmif o
lan kooperatifler iştirak nazari
ye5İne mutabık olup ondan bat
ke:t i~ler tamamile Kapitalil't reji .. 
min• .,,,ıtabıktır. 

Ye11i neşriyat 

HOLiVUT 
MemleketUnizin yegane Sine

ma mecmuaıı olan Holivut'un 2 
nci sene 16 nci nüshası Türk SIÜ· 
diyosunun duhul feraitini, ve en 
son Artiat resimlerini ve idman 
Bayramına iıtirak eden mektep 
talebelerinin reıimlerini ve en aon 
Sinema ve Avrupa Spor havadis
lerini havi olarak pek nefiı suret
te intişar etmiştir. Nefis bir tab'ı 
ve k'711let müadriat ile çıkan bu 
mecmuayı tavıiye ederiz. 

Etem Pertev günü 
Türkiye Ec-cıları, Farmalıo

lofları Birliğinden: 
Türkiye Eczacılıiınm müteteb

biı Üstadı merhum eczacı Etem 
Pertev Beyin vefatının yedinci 
71Jdönümü münasebetile merhu
mun kabri her sene oldufu gibi 
mealekdaılan ve sevdikleri tara· 
fmdan ziyaret edilecektir • 

Muhterem arkadaılann 12 Ha
ziran pazar günü aaat 9, buçukta 
Karaköyde Han önünden hareket 
edecek husuıi motörlerle bu me· 
raaime i!tirakleri rica olunur. 

Bir tavzih 
Mazon Ye Botton ecza deposu sa

hib~den aldığımız mektupta .-;yle 
deruyor: 

" Muhtere.m gazetenizin 9 hazi
ran 932 tarihli nüshasının ilk sabi
fasında "Ecza" Depoları penkende 
ecza satabilir mi" aerlevhaaı albnda 
bahsedilen haberler meyanmda talı· 
"ma atfen "bu bizim için bayati bir 
meseledir, satamazsak geçinemeyiz" 
sözleri mezkiirdur. 

lıbu beyanat vaki olsabile tara
fondan yapılmıı deyildir, bunu içti
mada hazır bulunan bütün zevat mü 
teriftirl•." 

Beylerbeyi klubü 
17 Haziran cuma ıünü Beylerbe

yi kulübü bir deniz gezintisi yapa
caktır. Gezinti sabahleyin saat 7 de 
köprü iıkeleainden kalkacak vapur
la baıhyacaktır. Vapur Boğazın 
her iskelesine uğrayacak sonra doğ
ruca Y alova'ya gidecektir. Yalova
da akşama kadar gezilip eğlenilecek 
ve geç vakit 1.ıanbula ılönüleeek
ti.r. Tenezzühün tertjp ve muvaffa~ 
1tİyetİne bilha~s,a itina edilmekte-

Bir adam metresin 
sokakta öldürdü 

Katil bir arsada saklandı"' 
çukurun içinde yakaland 

Dün tam aeat 12 de Türbe'da 
feci bir cinayet olmuı, ıenç bir 
kadın bıçakla katledilmitıir. Cina 
yetin faili, Bursa'lı 35 yaılarında 
Mahmutoğlu İsmail iaminde bir 
marangoz ve maktule de 5 sene· 
den beri katilin metresi bulunan 
Fatma Sabiha isminde genç bir 
kadındır. Fabna Sabiha H. Ana· 
dolu Hiaarında Yeni mahallede 
Kuyu sokağında 8 N. h evde otu· 
rurken, maktulen vefat eden po
lis Recep Ef. nin zevcei metruke. 
sidir. zevcindeıt 16 yatında Feh
mi isminde bir çocuğu ile 6 Y•t•n· 
da diğer bir küçük çocuğu kal
mııtır; ayrıca 12 yatında Hüseyin 
isminde akrabasından bir çocuk 
daha vardır ki, : atma Sabiha H. 
ona da bakmayı kendisi için vİc· 
dan borcu saymaktadır. 

Fatma Sabiha H. ile marangoz 
lsmail'in birlikte yaşadıkları 5 se
ne zarfında, İşte bu çocuklar yÜ· 
zünden aralarında kavıa eksik ol 
mamı~tır. Bilhaııa son zamanlar
da lamail, kadına çocuklardan 
ayrılmasını israr ve tiddetle tek· 
lif etmekte; fakat her defaaında 
cevabı red almakla İmİf. Son de· 
fasında lsmail, Fatma Sabiha H. 
a, kendisinin de İt bulup çalıpna
ımı teklif etmiş, kadın "nereden 
İf bulayım?" cevabını vermiıtir. 

lamail ve Sabiha, bir hafta ev
veline kadar Kıztatında otururlar 
ken, bir hafta evvel Vefa'da Tat· 
tekneler sokağında 29 N. lı eve 
taşınmıtlardır. Kadın, famail'den 

Emir 
Faysal Hz. 

Dün şereflerine 

Trabyada 
bir ziyafet verildi 
Emir Fayaa.I Hz. dün aabah bir 

müddet Perapalaa otelinde İalİra· 
hat etmiıler ve bazı zevatın ziya 
retlerini kabul etmiflerdir. 

Emir Hz . ni ziyarete gelen ze
vata mahsuı olmak üzere Perapa 
las otelinde bir defter açılmı,tır. 
Bu defterde, Emir Hz. nin ıimdi
ye kadar ziyaret ettikleri şehirler 
de ziyaretlerine gelen zevatın j .. 
aimleri yazılıdır. Dün deftere iıim 
!erini kaydettirenler meyanında 
Mis Royalt Tyler iuninde bir ln
giliz kadını da vardır. 

Emir Faysal Hz. dün saat 11,15 
te refakatlerinde Hariciye nazUT 
muavini Fuat Hamza ve Hariciye 
vekaleti kalemi mahsus müdürü 
Refik Amir B. bulunduğu balde 
Vilayete giderek Vali Muhittin 
B. i ziyaret etmiş ve öğle Üzeri 
Terabyada Tokatlıyan otelinde 
Muhiddin B. tarafından verilen 
öğle ziyafetinde bazlT bulunmuı· 
lardır. Ziyafette Hicaz Hariciye 
Nazır muavini Fuat Hamza, Emir 
Faysal Hz. nin yaverleri binbatı 
Halit Eyyubi ve buauai katipleri 
Şakir Seniman B. !erle Refik A
mir, C. H. F. idare heyeti reıaı 
Cevdet Kerim, Muhtelit Mübade
le komisyonun Türk murahhas he 
yeti reisi Şevki Beyler, Kolordu 
Kumandan vekili Riiştü P9. ve E. 
mir Hz. Moakovada kaldıklan es
nada kendilerine mihmandarlık 
etmit olan kumandan Breıoıof, 
ve Ruı Sovyet tetrifat müdürü 
M. Florinski ve Rus jeneral kon· 
solosu M. Malifin hazır bulunmuı 
!ardır. 

Emir Hz. aeat bette huıuai bir 
mu§ ile Galata yolcu nhtımına çık 
nuılar ve oradan Perapalaa oteli
ne a•det etmitlerdir. 

Buıün Büyükadada bir sezinti 
yapacaklar ve Yat klüpte J41refle 
rine buauai bir ziyafet verilecek
tir. 

Emir Faysal Hazretleri 
Ode1111'dan hareketiııden 

evvel 

MOSKOVA, 9 A.A. - Eınir 
Faysal Hazretleri ri,.....tindeki 
Hica:ıı Hükıimeti heyeti Odeaa'da 
Hariciye komiserliği mümeaaili, 
Mahalli memurin, Türk konaoloau 
Hayri Bey ve bir müfreze tarafın
dan parlak bir surette kartılan
Dllfhr. 

gördüjü fena muameleden 
mıı, ayrılmayı ıôze almış 
ne çare ki hamiledir ve bu, 
bütün kararlarını za'fa ujr 
tadır. Fakat dün sabah, (1 
bira:ıı kııkançlıkta karışan 
cuklan bahane eden aebe 
tazelediği ıiddetli bir kavı 
dını evinden çıkıp gitmiye 
ebnittir. fanıail de, beline 
nı yerieıtirip metresini ta 
miı, Türbe civarında kadın 
nına yaklaımıştır. Bu se 
cadde Üstünde bir ağız k 
baılamııtır. Nihayet, Türbe 
ki Sanayi Müdürlüğü binaa 
nüne geldikleri zaman lam 
V&f konuımasını metresine 
miı, kadın gittikçe bağı 
arttırmııtır. Bunun Üzerine 
halde kızan lsmail, metr 
göğsüne bir kaç yumruk ind 
bununla da iktifa ebniyerek 
ğını çekip Fatma Sabiha H. 
kaıına saplamıştır. Kadın, 
yaranın tesirile sendelemİf, 
vuruldum" diyebilmiş ve iki 
ötede yere yığılarak te•limi 
mittir. Cinayeti müteakip fi 
den katil, Cahil Ef. isminde 
talebe tarafından görülerek 
se haber verilmif, takip neti 
de Y erebatan' da Afiyet Yur 
vanndaki arsalardan birinde 
!andığı çukurda yakalanmı,, 
ti katil olan kanlı bıçak ta o 
ele ıeçmitlir. 

Tahkikata, Adliyece va 
edilmif, katilin Bursada da b 
nayeti olduğu anl14ılm11tır. 

Poliste 

Vapurdan 
Kaybolan 
Adam 

Kumanyacı Süle 
man Ef. 

neler anlatıyor? 
K.aradenizden )imanımıza 

len Sadık zadelerin Dumlupı 
vapurunda kamarot Feyzi Ef. 
vapurdan, Kumanyacı Süleyırı 
Ef. ile yaptığı bir kavgayı müt 
kip kaybolduğunu dün yaznuf 
Polia 5 İnci şubesince yapılan t 
kikata göre, vapurun 6-6-932 
ribinde gece saat 21 raddeleriıı 
Amasra açıklarında seyrederk 
Feyzi Ef., Süleyman Ef. ile ka• 
ebnittir. Süleyman Ef. Feyzi 
nin vapurda yolcu atfatile bu 
nan J•ndarmalardan birinin sj 
hile kendisine iki el ateı ettiğ 
iddia eylemittir. Gene Süle 
Ef. kendisini kurıun isabet ebJ' 
gibi göstererek "Ay vuruld 
diye yere diiştüğünü, Feyzin 
bundan korkarak ortadan kay 
duğunu ifade etmi,tir. Tahkik• 
devam edilmektedir. 

Çocuğu 3 metrede 
aşağı atmış 

Samatyada oturan Daracan i 
minde bir çocuk yalı boyunda 
ziz Bey iıminde bir zatın bahçe• 
ne girmiıtir. Aziz Bey, Dara 
Yemİf çalmak için ııirdiğini za 
nederek hemen bahçeye inmit ' 
Daracaru yakalıyarak 3 met 
yükoekliğindeki setten -ğı at 
mııtır. Sukut neticesinde zav•ll• 
çocuk vücudünün muhtelif yerle' 
rinden tehlikeli aurette yarala" 
mıı Ye derhal hastaneye kaldırıl' 
mqtır. Zabıta Aziz Bey bakkınd 
tahkikata baılamıttır. 

Bir merkep bir 
çocuğu ısırdı 

Ortaköyde Bekçi Ahmet Ağa• 
nın merkebi sokakla oynamakı
olan Eyüp Sabri Beyin 4 Y&4ıncl•· 
ki oilu Fehmi Kamili muhtelif 
yerlerinden 1:1ırmıttır. 

Sigara hırsızı 
Sabıkalı Ahmet Panıaltıda ıa 

tüncü Karakinin dükkanmdan 1' 
paket aisara çalarak kaçarke" 
yakalannıııtır. 

Tetkika çıkacak 
Türk talebesi 

Heyet J41hri gezdikten ve Hari
ciye komioerliği müm ... illitinde 
yapılan resmi kabulde hazır bu
lunduktan sonra Iatanhnl'a hare· 
ket etmiıtir. 

Emir Faysal hareketinden ev
vel beyanatta bulunarak Sovyet 
Rusyadaki iktısadi muvaffakıye
tin kendisinde pek büyü1ı: intiba 
bırakbğmı aöylemit ve Sovyet Rua 
ya halkına ~n halia temenniyatı
nın bildirilmesini rica etmiştir. 

Emir Hz. leri Kalenin, Molotof, 
Krc~tinski _yol~aşlara tesekkür tel 

Sehrimiz Ford Motör Kom.,-· 
n1 Müdiriyeti; Paria ve Londr• 
fabrikalarını ziyaret ve tetkik et• 
mek üzere salahiyettar bir müfet• 
ftf refakatinde bir talebe grupU' 
nun seyahati ve avdetinde ftalya 
ve lskenderiyenin F ord tesisatı v• 
te,kilatıru ziyareti hakkında in; 
gilteredeki Ford Motör KompJllll 
umumi müdiriyeti ile hali muha~ 
rede bulunduğu haber alınmıtlı1'• 

Bu bapla bilahare fazla tafailil 
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A~pa'da 236 yelken yarışı yapmış olan bir Türk genci 
~ ... 

Bu Türk cocuğu 236 yarışın 220 sini kazanmış ve bugün dünya yelken şam-
piyonu olan Amerikalı Dr. Curry'yi de 1931 yazında mağlôp et-.ıiştir .• 

r..,=...,,., 

Dr. Demir Asım Tıırgut beyin 1930 senesinde 
kazandığı meşhur " Tuna kupası ,, 

Bu ıahifemizde beynelmilel den lihik Sanayi maadin ban. 
1ahada büyük bir muvaffakı. kası heyeti idare azasından A
yet kazanmış ve Avrupa yel. sım Turgut Beydir. Bu baba 
iten sporu aleminde parmakla vatana böyle tam manasile bir 
l'Österilen bir Türk gencinden insan kazandırdığı için ne ka. 
bahsedeceğiz. dar iftihar etse yeridir. 

Bu genç ilim vadisinde ol
duğu gibi sporda da mütebeh· 
hirdir. Kendisi daha çok kü
çük bir yaşta iken kısmı aiya
ıi ve iktısat doktoru unvanını 
kazandığı gibi beynelmilel bir 
ıpor töhretine de sahiptir. 12 
ya,ında iken Avuıturyada her 
millete açık olan bir yarıta gi. 
rerek kazanmış ve Avrupa spor 
ilerni kendisine "H«rikulade 

focuk" ismini vermittir. 
Bütün dünya tarafından ta

cıılan ve maalesef bizim meçhu 
lümüz olan bu muvaffak Türk 
ıencini Türk efkarı umumiye. 
•ine tanıtmağı, bir vicdan bor
cu telakki ettik. 

Bu Türk yavrusu doktor 
Demir Turgut Aaım Beydir. 
Bu ıampiyonun babası esbak 
Hariciye nazırı, Türkiye Cüm
buriyeti sabık büyük elçilerin-

Güzel ve mes'ut bir tesadüf 
bizi doktor Demir Aaım Tur
gut Beyle tanıttırmııtır. De. 
mir Bey, Avrupada iktisap et
tiği büyük 9öhreten memleke. 
tinin de istifade etmesini çok 
istemekte ve mütehassısı oldu 
ğu sporun Türkiye toprakları 
dahilinde revaç bulmasını te
min etmek için çalıtmağa dai. 
ma hazır olduğunu söylemek
tedir. 

Bu münasebetle biz doktor 
Demir'in spor veçhesini bu sü. 
tunlarumzda karilerimize nak
letmeyi münasip eördük. 

Doktor Demir, spor haya. 
tına çok küçük bir yafta iken 
batlamıştır. Meıgul ~lduğu 
sporları sırasile kaydedıyoruz: 
Binicilik kıt sporları, (Siki ve 
buz üatÜnde kaymak) denizci-

l lik, buz üstünde yelken ve ni- ı 
hayet yelkencilik. 

Sporların içinde bugün ter
cih ettiği spor buz üstünde yel 
ken ve yelkenciliktir. 

llk spor yapmağa batladığı 
zaman henüz dokuz ya9ında i. 
di. 12 yaşında yelken aporlan
na başlamıştır. llk defa Avus. 
turyada denizcilik ve yelkenci
lik sporile meşgul olan ve A
vusturyanın bu sporda beyne!. 
milel vaziyetini üzerine al
mış bulunan (Yat klübünün) 
Junior kısmına dahil olmut ve 
bundan sonra beynelmilel şöh. 
retinin temelerini atmağa baş
lamıttır. 

, . Yat ldüp Avusturya'da 
Alp göllerinden birinin sahilin 
eledir ve bütün i.za denizcilik 
ve yelkencilik antrenemanını 

bu gölde yapar. Bu klüpte ild 
~ene kadar çalıştıktan sonra 
ilk defa olarak klübün hocası 
bu genci beynelmilel bir yarı. 
ıa sokmuştur. Bu yarış bey
nelmilel olmasına rağmen yal
nız Almanya iştirak etmişti. 
Müsabaka yapılmış ve ilk ya. 
rışta küçük Demir ikinci ol
mutşur. Yarış 1923 senesinde 
yapılmııtı. Bu kazanış küçük 
yavruda büyük bir heves uyan 
dırmış ve fevkalade çalışmağa 
başlamıştır. 1924 senesinde Al 
manya denizcilik federasyonu 
bir enternasyonal yarış tertip 
etmişti. Bu yarışa da Demir iş 
tirak etmiştir. 

Müsabaka günü havanın 
çok sert ve bozuk olması bu 
müstakbel şampiyonun taraf. 
tarları için fena bir havadiati. 
Fakat havanın böyle olmasına 
rağmen yarıı yapıldı. Büyük 
muvaffakıyet kazanacakları 
zannedilen bir çok mahir yel. 
kenciler havanın sert ve dalga. 
lı olması yüzünden kazalara 
sebebiyet vermişlerdir. Bu ka 
zalar o kadar çok olmuş ki, fi. 
nit hattına 14 yaşında bir ço. 
cuktan başka hiç kimse gele
memittir. O da Demirdir. 

Demir 1926 senesinde Avus 
turya namına hükümet yarış
larına girmiştir. Bu yanıta 
meşhur Alman yelkencisi Hu. 
ber de vardı. Uzun bir çarpıt
madan sonra Almana boyun 
eğmeğe mecbur kalan küçük 
yavru ikinci olmuıtur. 

Nihayet 1928 senesinde 
Baviyerada me9hur Amerikalı 
yelkaıci ve bu sene dünya ıam 
piyonu olan doktor Curry bu 
genci bir yarıt esnasında gö. 
rüyor ve bunu talebeliğine ka. 
bul ediyor. Bu keyfiyet daha 

' 

Meşhur Tuna kupası yarışı yaptlırken " öndeki kofra Demir Beyindir ,, 

Bugünkü 
Müsabakada 

ilk defa olan bir hadisedir. Çün iştirak ederek takımını galip le çekişmeğe başlıyorlar, Ya
kü o zamana kadar doktor getirmiştir. Nihayet Demir'in rış o kadar heyecanlı oluyor 
Curry hiç kimseyi talebesi ola hayatında büyük bir sahifei şe· ki kimin kazanacağı tahmin bi 
rak kabul etmiş değildir. Bu ref işgal eden 1930 Tuna ku. le edilemiyor. Fakat sonlara 
şerf te ilk nefa olarak bir Tür- pası müsabakası geliyor. Bu doğru genç Türk yavrusu ar. Buııün spor hadiseleri olduk 
ke nasip oluyor. Ancak Curry. yarış yine beynelmilel bir ya- tık bu sporun kurlu olan ça mühimdir. Bir kere Ankara
nin bu genci tercih etmesinde rıştı ve Almanya, Avusturya, Curry'nin de önüne geçerek da yapılacak olan mıntakalar 
sebep vardır. O da Demir' de İsviçre İtşirak ediyorlardı. Dok yarışı ondan 20 saniye evvel \ maçı için İstanbul mıntakaaı 
mevcut bulunan fıtri kabiliyet- tor Demir bu yarışın yapılaca- bitiri·yor. Doktor Curry bu se- ' antrenmanını yapacaktır. An. 
tir. Bundan sonra Curry De- ğı gün ufak bir pnömoniden ne yapılan Amerika ve Nis ya. treneman Galatasaray • Fener 

t 

Avrupa'da 236 yelken ya
rışının 220 sini kazanan 

Dr. Demir Asını Turgut B. 

rahatsızdı. Fakat yine böyle ol rıtlarında dünya şampiyonlu- mubteliti ile diğer kulüplerin 
duğu halde 38 derecei hararet- ğunu kazanmıştır. Demek olu. muhteliti arasında rlacaktır. 
le, yepyeni ve biç tecrübesini 
yapmamış olduğu bir tekne ile 
yarışa giriyor, ve yukarıda zile 
rettiğimiz devletlerin en müm-

j taz, yarışçılarını geride bıraka 
rak büyük bir muvaffakıyetle 
beraber, meıhur Tuna kupasını 
da kazanıyor. Bu galibiyet üze 
rine Demir'in İsmi Avrupa yel 
kencilik aleminin feref levhası 
na altın harflerle yazılıyor. Ve 
artık tam manaaile me,hur olu 
yor. Bunun üzerine İsveç bükü 
meti tertip ettiği büyük bir en
ternasyonel maça Demir'i İs
veç hükümeti namına yarıta 
girmeğe davet ediyor. Bu mü-

1 
sabakaya dokuz devlet giriyor. 
Demir dünyanın en meıhur 
tenke imalcilerinden Estlan
der'in yaptığı gemi ile bu ya
rııa dahil oluyor ve iki defa bi 
rinci geliyor. Bunun üzerine 
tekrar Avusturyaya avdet et
tiği zaman kendisini fenni yel
ken komitesine aza intihap e
diyorlar. Nihayet Demir'in en 
ıerefli ve en mühim yarııına 
1931 senesi yazında tesadüf e
diyoruz. 

\ 

Avusturya Reisi cünıhuru, Dr. Curry'yl ytmdlkten 
sonra Demir'in elini .ukarke11 

yor ki Demir, bu adamı şam- ı Hafta içinde eazetelerde mıo. 
piyon olmadan bir sene evvel takanın bu oyuncuları birinci 
mağlup etmittir. antrenman için davet eden 

..,....-- ~-- - . 

mir ile bir çok yarışlara girmiş 
ve onun fevkalade dümen tut
mau, rüzgarın iatikametini çok 
seri bir surette kavrayıtı sa
yesinde l>eraberce bir çok ya
rıılar kazanmışlardır. Ondan 
sonra Curry bu genç talebesi. 
ne icazet vermiş ve arbk ya
rıtlara beraberce girmeyip ay. 
rı gateeorilerde girmeğe ba9-
I.mı9lardır. Bu tabiye o kadar 
muvaffak olmuştur ki, her ya. 
rıtta bu ikisi girdikleri kate
gorinin galibi olarak çıkmı,Iar 
ve mev'ut bütün mükfatları al 
mağa başlamııludır. Bu keyfi 
yet dedikoduları mucip olmut 
ve ikisini de birden yarıta sok. 
mamağa ba9lamı!lardır. Çün
kü bunlar bir Türk - Ameri. 
kan bloku yaparak bütün yel. 
ken yarışlarını kazanıyorlar
mıt. 

Bu yarıı Avusturyada ter
tip ediliyor ve yelken sporun. 
da çok müterakki olan Ameri. 
ka, İsviçre, Almanya, Avustur 
ya giriyorlar. Avusturya namı 
na müsabakaya Demir'in gir
mesi kararlattırılıyor ve 21 p 
şında Demir bu beynelmilel 
v.e fevkalade mühim yarıta gi. 
rıyor. 

Şimdi bu genç tahsilini bi. bir tebliği çıktı. Bu tebliğde 
tirdiği için Ana vatanı olan F enerbahçe kulübünden All 
memleketimize dönmüş bulu- ve Muzaffer davet edilmemitti. 
nuyor ve yegane gaye•İ de ya. Bunu hayretle gördük. Acaba 

I Doktor Demir, hocaaı ve bu 
büyük dostu ile 1931 senesine 
kadar hiç rakip olarak yarııma 
mışlar. Doktor Curry beyne!. 
milel yelkencilik sahasında çok 
tanınmış bir ıahıiyet olduğu 
gibi bu sporun bütün gavamı
zına kadar vakıftır. Hatta bu 
branche için "Ylekencilerin ki. 
tabı mukadesi" namile maruf 
olan bir de kitap yazmı,tır ki 

' bu kitap fevkalade bir kıymeti 
haizdir. 

Demir Turgut tam 19 yatın 
da olduğu zaman yani 1928 ıe 
nesinde Avusturya yelkencilik 
federuyonul'!a reis intihap edil 
mit ve ayni senede de ilk defa 

Amerika Damına bu Türk 
gencinin sabık hocası doktor 
Curry giriyor. llk merhalede 
Demir ve Curry rakiplerini gc 
ride bırakıyorlar ve biribirleri. 

zımızın ba~ında söylediğimiz mıntaka bu iki oyuncu kı 
'b' T"' k' d b nun Y gı ı ur ıye e u sporun reva metı'n'ı ha'la' a I ., A · 1 T '" k n amamıt mı cını temın etme< ve ur san • · · • 

cağını Avrupa sularında şe- la ve Muzaffer bugün en iyi o. 
refle dalgalandıracak Türk yel yuncularımızdan ikisidir. Ve 
kencileri yetiştirmektir. lıtanbul timlerini temıile taıa 

bir liyakatleri vardır. Herhal. 
de bu noktaya mıntakanın na. 
zarı dikkatini celbederiz. Eler 
orada feci bir mağlubiyete uğ
rarsak bu mes'uliyeti mıntaka 
kabul edebilir mi?. Bundan bat 
ka güret müsabakaları da var. 
dır. C. H. F. Beyoğlu merke. 
zinde mıntaka ıon teıvik mü. 
sabakası yapılacaktır. Bu mü. 
sabakalar doğrudan doğruya 
tecrübeliler arasında olacaktır. 
Bu noktadan pek meraklı olaca 
ğı tahmin edilrnektedir. 

Gol çıktı 

Dokuzuncu senesinin 13 ün 
cü sayısı Refik Osman Beyin 
çok şayanı dikkat bir yazııile 
inti ar etmi tir. Tavsiye ecle-
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Birinci Sahifeden Geçen Yaz ar .. • 
işsizlere iş, i • 

çı • 

Temps gazetesınde bir akı 
hocalığı 

(Ba.p 1 inci •bil.de) 
•ı daha tıktı. Mabalılr lou yaz1&1nda 
da bir MYİ akıl hocalıiı -.elctedir 
Aynen alıyoruz: 

Bir çok 1 talyan pzeteleri ve bu 
meymncla Gournale d'ltalia ltalyanın 
yakın Şarktaki WO.afma dair T • 
mps~n ya:ıılanad&A boızı lııamlar a.
larak, bu yazılarda Türk - lıalyan 
te"ilı:l -saiıiee ve doıtluluna kartı 
muhalefet hed.ılini ırficlen iftiralar 
aezmel.tedirler. Halbulıi yuılarm IA 

dece okunma!I böyle bir iıtihamı hi
çe indirmeie kifidlr. 

Filvaki bis halyanm ıarkta ve 
bilhaua Türkiyede mqru ve llOl'

..ı inlDpftrun uıc:alı: muılilıane bir 

...Jıiyeli olabilecejinde açıkça ve u 
ralıatle urar etmittik. !hına illve e
delim ili bu nziyetin her aahada aa 
calı: ına'at neticeleri olalıilir. A vru
panm ve bilba11a F..........,. lııuma 
l41!vik Ye teahil etmekte .....C-ti 
Tardır. 

Biz gene 11.....ta ...,.Oottilf ki, ye
ni Kemali.t c;ı.,ı,11ri7wti -t• Hki 
0...-lı imp-• ..... chılildir ,,. 
her tilrli hulülü, nrz'ı yMi, niifuza 
.. bul edıoınea. 

Ei« lıiz tl-srafilı: ~
bahset~, bu nrf IMitia lt.ıy- .. 
-e*'n.ioo .,. hattıa Glov-ı.. F
ci•ta'nın. 

" Bütün ltaJ,.a ..ın.tiain millı 
hudutları cla.bilioule, :r..-aa lıın-
lıin oı......ı.tı ....... ı.Jaadutv-
.L.ir" ıimdiye ..... yapbldarı -
paianda için ı..ı.. ıttik. 

Halı.uı.i ~ gerek ltendi -
:ıılıi dahilinde, gerek müatemlekele
rİndr yiiz binlerce ltalyana kapıa. 
rmı açmıflır. Çekinmeden ilave
e<lebiliriz ki, hu da ltal:ı-- mıı'>ue
ntinin lelıinedlr. 

Eier ltalya d r.aJı: hayati
yeti içinde ııene aılolıyoraa, icap e
deni ~ olaa fra._ :..,, 
~ık.~ Hatta yana IJ.sıe ı.-.ıis.i 
ne Afrikada bir miiaUımlelıe manda
sı verilae bile, lta.lya lııuruuu de
mografik bir makoatla kullanamaz. 
Soranz, Sudanda, T-ganyikada, Ni 
geriadıı ne kadar lnl"liz wır? Konp 
da ,. ....._ IWçiWı. SeaeııaWe .,. 
ye Cameroua'A - kMar f,.._z 
var7 Hakikaı tudur ki ltalyarun ya
ron Afrikada ... .; ....Uai oba hile.bel 
ltalyMlaki aıalm tevellüdabll Bdayi
~İni taialıf .,.ı.,_, ltalya, zmıamdar 
lanrun aöyled.iji gibi, bütün e .. litla
rmı besleyemi,_.. ,1-cm • • w li
zım olan d-ıırafik ıoıalı~leri 
ba~ıa aahalarda arunalıdw. 

Bu -ktada mifuau az, biat .,,.,,.. 
ziaj .... , memleluıtlerin fedalııirlı
tına aiincaat edilmea.i taWiclir. E
ğer hiıı: Türkiy..ı- bahsetti i..ı., 
ani Tirlı:iyenln lııöyla bir ....ı,.
hulunllf'lnd.....ı.r. H- de T~ 
yi l ıalyaya lıağlıy-. ıarnimi cloştJuk 
rııhıtıılwn da v..... Dijer ı..faa 
aöyle.Aiimiz gi1ıi, Tlldıiya arbk •
-nlı İmparatorluiu d-iUA. Ka.u. 
adam ftiilclir .ıc....Liııi Myaİ ...... 
.. etten kurtardı&. G...p prm ·Fı ;.. 
derı illıoım alıy.ır. Biaiıııı • • ı-

IDJZl ı.thik '""-· Bütiia • 1 
.. . 

falcat ~ z + Ytibt ...... i-
le biı A ...... ,. 1 M • li aLhL .._ 

ııune kadv seaç cilmftriy... aiya
Iİ, meri ve >ctlmai nokta! -·
dan ıı.namlle muvaffak oldu. "abt 
ikli•adi aalıada kencliıine büyük biı· 
va•İfe terettüp ediyor .Zira Oaman
h İmparatorluiunun ataleti ,;izün
den, topnkl--. alta i•letilecek,ti
caretit unayi ve ziruti cezri surette 
"' gani:r.e edilecek Türkiye ııibi çok 
az memleket kalmıtllr. Dünyanın en 
mıiııat ve :ıeDl(İn aahalan lıin -
... _, ... .ı İdisel•, pmdi ele öıı!. 
dirler .Binaenaleyh Türkiyenin ia
til<bali garpla fili teşriki meoaide
dir. 

Eier genç cümburiyet kapılarını 
ltalyan muhacırlanna g-. ıı:m. a
çara&, bu bidise içtimai yüloelişin
de 'Ye kmdi hayatiyetinde en mea'ut 
aeôcelar ... ııl:ilir. Diier bıraftaa da 
hal~ ihtiyaçlan ~ hir mik· 
,... .ı.t.ilinde tUmia ediılıoıİf ol... 
Biiylc lıôr tar» bal Avrupa 111aele
siaia lwyMi 1 ··y--e .ı.ı..~ 
kadar aJikadar ilıi tsaf İçİIMla nail 
o&.caldır. 

Measagt>l'O, Teınps'• 
ceııap •eriyor 

lataatı.lda ç .... ~u...uaero clei 
it hali..i" g-eei. 114. Graatli'llİll 
iıyia mecliam.ı. 9iylec!iii nubdııla 
..... aalattıiı .. a.-ı.ı.. - .... 
7aur mneleaindea bahaediyor. Ga
zete franoız miiatıem.lekit ınatbuab 
federaıyonu reiıi meb'uı M. Boa .. 
-.>l'nua neırettiii f&y&ru dikkat 
ID makaleyi mevzuu bahsediy .... 
~1111naileyh hu yurouula ya lnFlte
re'nin, ya Fra.naanın Filistin ve SUr
ye.le itfettilderi yuİ aruiden bir 
kıamından 1 talya lehine feraıat et
mekle güzel bir harakette bulun
mırı olaeakla..- ya:ıml!b. Fakat ay 
ni naeb' .. C oua ••Y• Togo'aua 
balyaya terki ihtimali etrafmdaki 
Tardieu-Gnıadi müWcatından bah
•edilirlı:eft iıyan etmiıti. 
Diğer taraftan Temps gazete•İ de 

Jıalyan inld:afmm biri Afrik,.da 
Franoaya çevrilrnq amudi, diğeri 
Şarloa dojru v., Fnnaanm mozahe
ret etlebileceği ufki iki mihveri eldu 
iunclan bah•eani.şti , 

Messac«o diyor ki: 
" Fakat aevinmekte o kadar istical 

etmiyelim. Ayni ııazetenin ayni niıa
hasın.ta İtalyan metalibatmm n" ola 
bilecefinden lıehia hör yazı vardır. 
E~ Tiirlôye ile 1 tal ya iktıaadi aa
hada itiliftan v&rrn141ıına, FranlA
nm lıa itil&ffara muvafakat veya a
._.. w"-afehatjeie ne .....,., var
.ı.... IG.oe keruhine lıö,le hir şey 
--Sı aldnıa g~. Yek, eier 
Türk hükümetiain kewdi onzisi Ü· 
zaiıu!ellİ mutlak ı.aı.iıaiyeti.e ba
Wdar edecek her ı....i lııir baraket 
lcudedlliyoroa, Tllrlderle lbılyaala
"" pelı: iyi br1ılilderi hir _,evra 
tekrarlanacak d n e'rtir. Bia açıkça 
ve iltiMrla iliıı ~ ki, lr:alya ken 
di milli -'-- için, 
biç lıir ,._ Uet loir =-ı..ı.etin 
..w.a..ıclea Jriiriyetme tecaTiiz ede. 
_,._ ltalyan --eıesi, M. Grandi-
ııia >iylediği giW, -hl!S dciil, 
dünya inloiaafmm kacheau öhilin
'-clir." 

lzmir 'de sıcaktan bayılanlar 
1ZM1R, 9 (Milliyet) - altıcı sıcaklar clevam etmektedir. 

Bugüıı de üç kiti sıcaktan bayıhuytır. 

lzmir' de fırıncılı r ekmek /fa
lının tezgidini istediler 

IZMIR, 9 (Milliyet) - Buiday fiyatları yükseldiğinden ·h
rıncılar ekmek fiyatının tezyidi için belediyeye müracaat etmit
lerdir. Fiyatlann ini yükselmeai yüzünden buğday alıcıları te. 
reddüt içindedirler. Borsada butday fiyatı dokuz kuruttur. 

Rusya'nın istikrazı 1 Tevkif edilen 
MOSKOVA, 9 (A.A.) -1 Haydutlar 

Bet senelik plinm dördüncü se 
neııi münaaebetile hükümet 10 
ıenede ita edilmek üzere iki 
milyar 300 milyon rublelik bir 
ıatikraz akdine karar vermiştir. 
Bu istikraz iki nevi tahvil üze 
rinden yapılacaktır. Bu tatnili. 
lm bi.r kısmı faizsiz ve falcat pi 

BELGRA T, 9 A.A. - Bir bay· 
dut çeteaine meıuup olan 60 ıa· 
hıa Botchei'de lr.ain Movi'de tev• 
lr.if edilmiştir. Bu terirler, Tieza 
-hri kıyılarında birçok mesken· 
l&ri ,.kmı' ve yağma etmqlerdiT. 
Ayni zamanda 86 kişiyi ôldiirmüı 
Jerdir. 

Pre Malce 
Dün gitti 

( B a§J 1 inci sabifed~) 

talui talıarriya.ta ııevkedibmeli
dir. Esasen lise tahsili ile Darülfü 
nun tah•ili arasında da haşlıca 
fark buradadır. Lieeler hadiseleri 
öiretir; fakat Darülfünun tahsili 
iae bu hadiaelerin taharri usulkri 
ni tedria eder. Bu ..ı.epk te<ift. 
aatta müşahede ve tecrübeye çok 
ehenmıiyet verilmesinde ıar~ et
tim. T ecrühe:?e yaJıarz Tıp ve Fen 
fakültelerinde değil, Hukuk ve 
Edebiyat fakültelerinde de ehem
miyet verilmelidir. 

Darülj'ünun fikri bir ce-
rega11 uyandırmalıdır 
Raporumda tavsiye ettiğim bir 

meaele de Darülfünunun memle· 
kettelı.i nüfuz ve teairİllin artırıl· 
maaıdır. Bunun için.de aiatematik 
'bir tarzda talek bayatile ,..,ğul 
olma(.dır.T ehe için UCID paıaıi
y....ı.r, lokamalar .. e 'bil) -. 'bir 
....- tefkilitı ~e getia ,. 5 . 
Sazı caıeı.e pek --.ı.;ı ,...uı 
... lıifa 4,. talı ·ıı.n- ..,._ ..-.. 
,_.w, batta ban' m ... :ra
cak yerleri 'bile .. ı 1 jrm ôjı w 
elim. T aleheyi 1ıoı aüJki1 Taziyet
- lmrtarınalıdar. Dariilfiiııo-11a 
ark- d iri loir hm.da bir t..ı.ı.. 
yarda t...U ectileceiini ifittim. 

S--.. Darülfünunda bazı müaa 
bakalar tertip_ edilerek. talebeye 
mu.kifatlar tevzi edilmelidir. Bu 
mukifatlann tevzü de bazı nıenı 
simin. icrasnıa veajle te{lkil eba• 
lidir. 

Rir mezunin cenıigef 
teşkil l'dilml'li 

Bir de Darülfünunun eaki tale~Iİ 
taralmdan bir mezımin cemiyeti 
teşkil edilmelidir. Bu cemiyet ta• 
lebe'ye tevzi edilecek mukô.fatlar 
için muayyen bir para tahaia etme 
lidir. Cemiyet bilhasaa, D ~ rüJfü. 
nun ile memleketin mü.ıteTVer 
~ü.mreai ve fikir adamları arasın ... 
da bir rabıta tesisine hizmet etme 
IUlir. 
Lise tıe Orfa 1111: htep Jıo
caları t•e ilnıi hongreler 
Darülfünunun lise ve Orta mele 

tep muallimleri için ara sıra kurs
lar açarak hunlara tedria usul
lerini gö.termeeini heynelmilel il
ıni kanıırelet'm içtimaa davetini 
tavoiye ettim. B .. ko ... reler, bil
hassa ecnebi memleketlerden bu· 
ra'ya bazı profeaörJerİD getmeaini 
temin edecektir ki verilecek kon
feranılar!A Darülfünun fikriyat 
aahaaında hem dahilde hem laariç 
le bir ali.ka uyand.&rmıt olacakbr. 
Ben bilhaasa loviçre'den bu suret 
le bazı profuörlerin Türkiyeye 
selmelerini temine çalışacağım. ı, 
te size raporumua eaaslı aoktala· 
nnı ııöyledim. 

Mali m.iiteh&aua M. Rist'in ra
poruna hükumet neşret:meği mu· 
yafılr. görmedi. Raporum da aca
ba netreclilir mi, edilemez mi, bi
leıniyonım. 

Müderrislerimiz nasıl? 
Profeeör'e müderria&.eri heyeti 

umumiye itibarile iyi b.Jup hul· 
ınadıjnıı aorduk. Bize tu cevabı 
verdi: 

- Bana öyle hir aual aord\IR'Uz 
ki bu- aarih bir cevap ... ermeıı. 
kabil defildir. Ne diyeyim, ı.
memlekette olduiu gibi, burada 
da müderrielerin iyiai de olur, fe.. 
naaı da .... Maamafih yülnıek, ilmi 
kabııu,.ti olan bir çolr profeaörle 
re teaatlüf ettim. 

Müdt'rrisler ba11ka i11lttt 
meşgul olabilirler mi? 

Darülfünun müderrialeri ara• 
aında öteden beri munak"'!& ..._ 
%UU olan bir -le var •. _ Edehi
yat ve Fen falcültea.i müderrioleri 
Hukuk ve Tıp fakültesi müderria
lerinin hariçte batka işlerle me!· 
ııul e~alanna itiraz etmekte ve 
bir müderriıln bütün meaai8ini 
Darül fümına loaaretmeaini iate
mektedirler. Bu meselede, prof. 
Mal ehe' a ne fikir de olduiunu aor 
duk; M. Malche bize p.ı cevabı 
Yerdi: 

- Raporumda bu meoeleye le· 
maa ettim, falı:at müderrialer Jua.. 
riçte başka işle mefırul olahilirler 
veya olamazlar tarzında kat'i bir 
lıiillriııD nnnedim; çiinlOi be WP 

yankolu ~ diğeri ise aad~ se ftal 
nede yü:ade oa faizlidir. T alıvi. 

mr "'e idarei masli.lıat meıeleUclir. Şwa-
5 • muhakkakhr ki b.ir - • i-

li.t alel6mum 100 rubldiktir. 
Ve her biriıi on kısma kabili 
tefriktir. Piyanl<olu tahvilat i
çin her sene dört defa ketide ya 
pılacaktır. İkramiyeler 3000, 

1000, 500, 200 ve 100 rublelik. 
tir. 1 O sene zarfında her tahvi
l mutlak bir ıey isabet edecek 
tir. ---
Hitler, bu ayın 14ün
de nutuk söyleyecek 

ROMA, 9 A.A.. - Remıııi ceri
dede ç..._ bir ı..ran.._,... gö
re bazı .,, ..... alınan ,a.rü 
reaiml • . Bı d·a 
... ,&ı:a kimy •İ ttMldelerd- -
foafartlardaa " 15 aiı• at' ' 
resim kuarl44t.rnlıoufbr. 

Çeko o aJıya'da 
Koma-nı·m uö:-nuıL'Yiı. li' 

çiır ulolan ıey deruhte ı 
aiidiir. Hariçte kazanç yallan a
t.ip ed•celıc oluna ilmi tııodrik•••a 
li.yiltile .._,_ ede-. Fa.kat 
..ı..ıut bir meatl- çal.- ltir mii 
.ı-riaİ <l.e tedriıı YIUiif • halel 
., .. ..., ' ltir .-IUld• kı w•ea .. ,........ ~ ....... 
1-d• ....... ...,. .,........-ı-, büa-wna.--............... ele=n 

ÇiioolıÜ ..... llH1de kqı_.Ü ye 
•Prli bir ı - l ıMıin a 1 a7'0t Da 
rilfiiawıu biiMıiitüıa t•lo ' ui· 
- ..ı..ı.iyet •erilııııit o'- ki bu 
... Dariilfüma içiıa bir ,..,,acJo.. 

PRAGUE, 9 A.A.. - Hel:itclt Ayıoi zamanda lıalkr ,aı.-ı. bir 
( lalov a) 4a k-Ürıiotler tara- lıukukşonaa'ın veya hir tab.Din fil< 

BERLIN, 9 A.A. - Hitler, Al- fından ,...Jaa lıôr aan...J'İf -- rinden mahrum lnr J.-ı. ta doi
manyn dahiliye nazırı M. Van sında bir arbe.ı.e Z>ll>UT •ı.iftir. ru dıeiiWir. Be.ce Doınitliın- mü 
Cayl'in ta\ asa.ulu ne-ticesi olarak Nümayitçiler tarafıadaa aulaa -.ıAaı.i .. · 1ııııa.zı m eleler· 
bu ayın 14 ünde Berlin yalıiııinde tatlarla 6 jandarma yaralaamq- de iftiaari reyler vet'ehilmeli, bhbi 
Kocni .. ~~ter a':'~en telsiz _tele- ı Ur. Bunun üz-:rine ate~ açmağa konsülta:ııyonlar yapabilmeli, fa
fon evuan n ıudırc fonu ,unde mecbur olan ,.a.ndarmalar iı: u- kat bu busu1ta ifr.,ta varmamalı-
.., :t .. ı. ...... ı...: .... .... ~ ·-.-.... • 6\ .... 1 •• n,.• :.~ı • . '"''' .. -- ...... ) ....... ···----- -- ·-.... •· 

Encümen 
Dün toplandı · 

(Ba.'jJ 1 incı sahifede) 

bu qi evveli maıYDiyeti teşrii. 
ye noktai nazarındaıt tetkik et. 
siıı. Bir de cürmün. taal.IUk etti 
ği hususun vekilliğe ait veya o
m•n işlerinden hariç olup olma 
clığıaı meyd- çıkar .. n. Şayet 
ıwııele vek · ·" taalluk eder 
m11hiyette ise meclisi aliye bu 
yolda malfunat versiıı. 

Ondan sonra da meclisi ili 
göreceği lüzum üzerine keyfi. 
yeti ya divanı aliye tevdi eder' 
veya etmez. Bu sebeple enci\. 
menden rica ederim derhal vazi 
feye başlasmla.r. Meseleyi in
taç ets ialer ." 

lflultlelit encümt'ain kararı 
AN.iCARA 9 (Telefonla) -

Malıtdit. enciime:D beyeti -.ıu
miye içtim m• ıaii.teakıp derhal 
toplaaarak ~yi tetkik etti 
Ye b. g" .. havale pklmi de 
aiz••0 arneye nuııMiif gördii. 
Keyfiyeti bir mazt.b. i riya. 
set makamına arzeyledi. Mese 
le meclisin cumartesi inikadın
da yeniden müzakere olunacak 
tır. 

Yunan meclisi 
tatil yapıyor 

AT1NA, 9 (A.A.) - Meb. 
usan meclisi tatil olunmuttur. 
Lausanne konferansından son. 
ra tekrar faaliyete baflayacak. 
tu. Dün meclisin bir celsesi ea 
nasında Papanastaaiou fırkası, 
t~lcilıitı esasiye kanununun 
muhtemel bir tadil tetkikatın. 
da hazır bulunmamak üzere 
müzakere salonunu terketmiı
tir. - -
Lord Brenford öldü 

LONDRA. 9 A.A. - Sabık cla
hiliye nazın lord lkcntford, öldü . 

Bir klz kaçırma 
vak' ası 

Menemenden hildiriliyor: Burada 
yeni bir had;se olmuftur. Acem Ali 
Rıza oğlu Hüaaii, Acem Hüıeyİn 
Efendinin kızı Müzeyyene i4ık ol
•Uf ve - birçok defalw lıaJııum,. 
dan iıtt ;tir. 

HiiaeyUı Ef. lıer n..ı....e. bütiia 
urarlr iıt-ela-e nf- tazı Hüa
nüye ~•rnerait; MolLı O- oilu 
Hüaeyiae niı-'-fllr. Hü lıu 
ret '--r U..laa kar lraçamak ;... 
tani.ştir. Bir ıria .Müaen- ile -. 
wi.nin lıaia ı'' 'u iaıleıı latifaAle 
ed.,.. bet arbdatı ile, hıojdam .-.. 
ırerken Müzeyyeni otomobil il~ ı.
sunııtV. 

Jandarma kumandan Safa Bey ve 
Taharri Memudarmdıuı Mahmut E 
fendi Hiinıüyü '" Mllzeyyeni llç 
giln, üs ıece ....,..ıtlar, nihayet bir 
derenin lçiade, otlar araaı...ta bcl
auılardır. 

Hüanü jandarma kumandenını ıö 
ıtin.ce, tatkınhktan Müzeyyen H. ta 
rafından kaçınlclıtını ııöylemiftir. 
Müzqyen H Hüanii.yü. iatemecliiiz,.. 
den ailesine, Hüıınü de yaptıiı cÜ· 
rümden dolayı Adliyeye teılim edil
mİ!tİr. 

derek tedri• vazifeaini ilım&I ede· 
cek aureUe kazanç peıinde ııiden 
lere ihtaratta bulunulmalıdır. la
viçrede Darülfünun müderriıleri
nin hariçte hatka işle meşgul ol
n>amaaı arzu ediliyor, fakat bn 
prensiı> tamamen tathik eclilın.if 
değildir. Ameı·ikada büıbütün me 
nedildi, fakat tatbikatta mesele 
ihmale uiradı. 

Pref. Malche son aöz olarak .... 
di ki: 

- Memleketinizden pek sami
mi hialerle aynlıyorum. Buraya 
tekraı· ırelmek en büyük emelim
dir. Dün Darülfünunda tertip edi
len çay ziyafetinde bulundum; o
rada bilmünaaehe müderrialere 
kemdilerile bir meılekdaı •rfatile 
çaltftıfmu, Türkiyenin ancaı. 20 
- 30 aane ao- fikri bir iıt:ikba· 
le mll3laar olacaiını ıöyledim. Mi 
derrialerden ve ına tbua ttan sö,.. 
düiüm muavenete bilbaua müte
tekkirim." 

Rapor neşredilmelidir 
Darülfünun ıalabı meaeleai 

memleketimizin minevver zümre 
ai arumcla öt..&ea beri müaakata 
mevzwu te,.ıcil etmiıtir. Hüln'lme· 
tin Jı.. meaeleyi aalibiyettar bir 
mütehauıaa tetkik ettirmesi her 
vec;hile faydalı olmuıtur. 

~imdiye kadar vuku hulan 
münakqalar ve Darülfünun halr:
kmda yapılan tenkitlerin ne olere 
ceye it.adar doinı olduiunun anla 
şılma.aı için, bu raporun ne.Jri J&. 
2ı:ndır. Marif Vekal1'~İn.in.J111 roıl( 

Buğday fiyab 
Yükseliyor 

(Başı J inci sabifed•) 
Buğday fiatlerindeki aon tereffü 
de ekmek narhını hayli kabarta
caktır. 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

Gere11 ayın gagış vaziyeti 
Ziraat vdtaleti meteoroloji en• 

tiaıii.-..ün rapo ... na nazaran naem 
lekette ııeçen ayın yaiıt vaziyeti 
§Öyledir: 

işsizlere iş bulmak için 
·ııiyet tavass t ed·yor 

Bu Rneki 91ay11 ayının YaiJf 
miktiaın g°""n seneye nia'betle 
Tü~kiyenin her tarafında azdır. 
Bu azlık mmt.a.ka ıııamtaıka aç çok 
tehalüf ebnektedir. Eaaaen ııeçen 
aeneki yağı§ miktannm azlığı kar 
tısında bu sene daha fazla YaA· 
11ııılıi.a ınanız kalan cenubi prla 
Anadolu da kuraklık hal ye vaz.i.. 
yeti tıea.irabnı tamamile aö.atermit 
tir. Mayıs ayının ilk nısfı pek aey 
rek yerlerde ve cüz'i mikdartar
da YBiıt •ö~ iae de 1ıoa ayın 
yajq ,..1<9-u. doldııaraa slinhr 
ayıa 1:1 si iJe 25 i aruıad•ki •• 
lerdir. Y aln.ız f&rki Anadoluda ve 
Karadeniz aahilinde bu ayın yajı 
şı daha fazla ııünfere daiılnnt Ye 
ayın hidayetinden yirmi beıine loa 
dar -UU..lif güalerde -e.ı.lif 
faadalarJ. yağ,. olııw.ftur. Böyle 
olmakla beralter yine ııeçen ..,_ 
nin yağış yekünunu b11lmamıı ol· 
duiımu kaydebnek lazımdır . 

T ... eessur 
Telgrafları 

it arayanlarla İKi ...,...ı.r • 
raarnda ta•aHuta ba§ladrfnms 
pnden Mri, gerek it aray...ı.. 
elan s...ı..e işçi arı,...lardan pelı 
çok melr.taplar almaktayız. a. 
...... tuplar .... clı te8hil edecelr 

bir tanda ....,;ı • n "' •. 
" Mm;;,. .. •• il ,. 

,,_, ............ _ 1ıe1ıwa.-.. . . sı· .--. •. ~ 1 • 
ipizlerin ihti~ ı • 1 www ........ 
....ırıdarnrclaa iWi .-.... lıa
ııiıılir. 

Birçok ...._ www:L l ı r. l , 
ı.tti .. ili,oetler. 

1 1 ;, -
tircii, •-n,..i, ... .. iJ,i -

,v m aw, ~ 
t_..cilİ; ... ._ .. ...,. iv 
· · ı ifcileri ve .. tııı.ın y ........ 

O..un isöa 1ııiıı: it · +wl• ifçi ia
le7ftler -• tanuoıtta .._ 
luamak iat.7orua. 

Ger.ı. h••nlıınla, ..... -
llinııtin ... lııi 1 • o ...,.;ı .... ... 
ta-aaıtva ..... .,.._., .. ...,_ 
.W. olmMW ilılıyw=- O.-. i.. 
çia 

Ricamız .-hu': 
valiler' .... , h 1 • ....,.. 

ınii<l.iirleri; ................ ....... 

Bize yazınız 1 
ze lıiJcfirirfene Wze rmisacaat el 

miı ve adrcalerini bıralmııı 

ipizleri lııtndilerine lıöUiuc •· 
Bu aeetle..... .. ....... 
-- 1 1 ... wc .. f it ~ 
leeefirıi 1 1 1 5.. ;..o. bu 5 ..... 
• t +,ı kiwt e 
lwm de • evi t tia iter tar,afı111'1 

lıir coı. sibide itcileria clağıla 
aiifit w.....ıı.. .ı.n.ı.ıe etm.el 
- ,, ...... waiııt elacajn. 
. il •i ıırü 1 t ..ı.ipleri 
... it 1 1 • ilotiyasJoırmı 

Jıildiıiıı... iyede k.ayd-
b 13-
1 - Kim~ Y• aasıl i~çiye 

flniya.-mrz. Yal? 

2 - N-1 iı .istiyorsıınuz, 
elini:ıd• 1W AD'•t vardır, ne 
adın iic1et iu•rsimz, 1 tao
bul hıuiciae ~id•r misiniz, 
hurui bir prtımz var mı? 

ilim bildirini%. 
lıl ' -~ ....ı...ip ••Y• 

.... ~ talep --·-·· ibti J'9f '·ı • i w :la da hu ta-
- Pi ı iv. it iat.,.-ı.r 
.ı., İKi - -..ıar ela 

Meclis reisimizin ve 
başvekilin gön

derdiği telgraflar 
F enerhabçeye külübün yanmaar 6-

zerine her giia teeuür telırraflarr 
gelmektedir. Dün gelea telıınıflar: 

ya raialai, fwtıa idllft lwı rt i 
reialerii ticaret # M ler&" ._ a 

l a ' m "I t 1 1, Milliyıl 

: . it --ııt 

F enertıalıçe Spor kulübüne 

kadar idare i · ı..i hh - ' ' n 
y•lordeki iffi • ,., ' ....... 
mııhiy•t, ..,,.... •• a.. ... oicra 
va iı prt.llJll'l eeMıit ı R •) lıô-

wıia?a Erim!. 

Bu. -ıaı~.b!t~ Ye vatan
daşa yaprlacalc rn büyüle hiı 
mttt:ir. 

ANKARA, 9. A. A.- Kederinize 
iştirak Ye aiD teeelli ederim. Sporcw 
azim ve metanet ile az >:ame11da yeni 
b~r eaer meydana ııeleceimden eıni
nım. • • • 

Baı••kil 
iSMET iş VE l'l. Çi iSTEYENLER 

Fenerbahçe kulübü Riyasetine / 
ANKARA. 9. A. A.- Yanııınclan ' 

dolayı teesıürlerimi beyan aylerinıı 
efendim. 

B. M. M. Reiıi 
A. KAZIM 

Fenerbahçe Kalübüne 
ANKARA, 9. A. A. - KulübiUı 

ııeçirdiii hiiyük kazayı teeaaiirle ha 
ber aldım. Kulübün kıymetli ve çak 
terefli aaler hatıralariyle birlikte 
yanmuı cidden büyük bir aiyadır. 
Bu ziyaı el hirlifule candan çalrp
rak daha asri ve bv.etli hir tlll"Zd& 
telifi ede!Hlecefimiz dolayıaiyle mi
t.,.elliyim. 

KILlÇ ALI 
F enerhahce Kwlübii Kitilıi 

Um~iiiııe 
ISTANBUL, 9. A. A.- K:ulilp 

lıöııuıarnın ve o meyanda habrat ... 
-sainiz mükifa.tlarrıua ya~ 
çcık müteeHİr at- Federaayonumıa 
:111 yqane te.eJli eden F enerltahçe
rıiıa hepimizce müaellem olan gayret 
ve 82ll11İnin kaybedilenleri telifi .. 
deceijıinc elan cmwiyetinıizclir. 

Ara ..,.iyet n teaelli ııdeı loaııı hllr 
aıetleriıni tıeyit ederim efendim. 

Türk Atleti21n Federaayonu Reial 
• BURHANETTIN 

Fenerbahçe Kulübü Katibi 
Umunıiliğine 

lSTANBUL, 9. A. A.- Spor ha· 
yabıımda pek büyük varlıklar söa
teren ve kvcağıncla bir çok kıymetli 
uzuv yeti,tiren yuvaruzın elim aki
loetinden Mrntaka Merkez ve 1 dman 
J.eyetleriıniz de cidden miltesııirclir. 
Bu sebeple hasıl olan teeHüratmıza 
ittirak ettiklerini arz ve iblifa 8-6-
932 tarihli toplanmada karar venni' 
!erdir. 
Kuracaimız yeni yuvanın ela es

kİ•İ kadar verimli olmaaıru temenni 
ve lıilveaile derin aayııı)anmızı ıu· 

Tapr· 
Fabrikası 

On beş İşçi isteyor 
-T- falır1lraaı 15 teni

yeci iatiyor, ealittlerin dW'bıal ıail
r-tları. 

Mançuri 
Ve iD.giltere 

Avam kamarasında 
yeni istizahlar 

LONDRA, 9 (A.A.) - Man 

çurt meaele.i, gerek lnıiliz sne 
oafiini doğrudan doğruya alL 
kadu etmeai ve ge,-ek heyeti u 

mumiyeai itibarile Akvam ka

mu-da bir çak ımalls iradı 
na vesile tqkil etmittir. Bu .. 
aUere cevap veren ali.kadar na
zır, fngi.Jtereain T okio sefiri. 

ain Japon lıükfunetine müraca
at ederek ticaret emteasının 
Dairen limanı tarikile Mançuri 
ye ne gibi şerait altında girmek 
le olduğunu öğrenmeğe me
mur edilmit bulunduiunu söy. 
}emiştir. Sefir, ticaret emteaaı
run ancak Çin deniz gümrüğil 
memurlan tarafmdan verilen 
ruhsatla Mançuriye ıirmekte nan7. efendim. 

Birinci Reia olduğu ve İnııiliz emteasının 
ORHAN Çin memurlarının kontrölün-

Fenerhahçe Katibi Umumilifine den kaçarak reaim vermeksizin 
ISTANBUL,9, A. A.- Doat ve M • 

ı.anı.,. Fenerlilerin yurtlarının yan- gayri mqru surette ıırıçurıye 
masınr Galatasaraylılar heyecan ve giren ecnebi emteas&llDl rekabe 
teeuürle hal>er almıtlardır. Azim· tine maruz bulunmaclıfı lıuan· 
kir ve pyyur dostlarımızın maddi aunda keıbi emniyet etsneje ça 
mrarlannr en kıaa müddet zarfında lıtırcaktır, Diler bir noktai Da.. 

telafi edecelderine imanmru: vardır. zarda nuır, ahnan malGroata 
Mahvolan hatıralarrn -1ekat spGO' ...:..1-t.! 
culan kalbinde yafl)'an izleri bunla- göre hali hazmfa Muıçun-... 
nn maddi neticelerini eheamıiyetaiz vaziyetin bazı kimeelerin tek. 
laırakacalı: kadar biiyiiktiir. lif ettikleri veçbile oraya lbr 

Galataaaray, F-ı..bseııia u.ı.. talık ··ç komİa)'Oll.U iaam ie. 
rine candan iıtiralı: eder. En ..,,,;.ı tilzaııu edecek m · yette ohna. 
muhalıloet ve Hlimlamu 'bütün F• 
nerlilen: iblafına t.a•uaiıt ftyu.,. dıiım tatrih etmiftir, MllQIMl
nnıı rica ederim. ef-dlm. fıh Oaanııbai•da bir Yı nrlak 

Umıımi Katip Maaa kcıcıferaan akdi mesıleııi 
NAiM CEMiL mütemadiyen mevzuu bahsedil 

k mekt- bili kalmamaktadır. 
Maliye ve ilinin Bu m~le hakkında lngil~re 

telgrah hükGmeti henüz hiç bir resmi 

ı, iste enler 
Tecrübeli •e muktedir bir ma

kastar ticarethane ve müeııeıe

lercle iı aramakta, ehven ve mü

aait fiyat teklif ediyor 

Tahriren müracaat: Milliyet 

maloutar. 

1 
emlekette 

·Sıcaklar 

Metovroloji müea-
• • 

sesesımn 

verdiği malumat 
ANKARA, 9 (A.A.) - 11'-

tısat vekaleti meteoroloji enstı 

tüsünden aldığımız malumatJ 

ıöre suhunet Haziranın ilk h~f 
tası içinde kuvvetli bir surette 
yükaehniş "e her gün yüksel· 

mektedir; Son hafta içinde bet 
ıün bir evvelki güne niabetle 

iki 'H üç ve batta dört derece 
farkla yiikek bir subunete v t 

makhdır. Dün Türkiyede Ka· 

radeniz sahili ile Şarki Anado· 

lu müstesna olarak gölge le 
gündüz suhunetleri her taraft~ 

30 derecenin fevkinde idi. Arı· 
kara Ahimesut, Çankırı, Afyorı, 

Konya; Kastamoni ve Boluda 

33; Bordur, Eıkitehir 34, lzınil 
ve Göztepede 35, Uşak; Lüle

burgaz ve Diyarbekirde 36; E· 
dirne, Bursa ve Denizlide 371 
Balıkesir, Urfa, Dörtyolda 38, 
Antalyada 39; Manisada 40; J. 
daııada 41 dereceler kaydedil· 
miştir. Bütün Türkiyecle hna• 
Jll1l rutubet derecesi çok dütük 

tür. Sıcaklığın yüksekliği ve 

devamı vuku bulan tebahhur•· 

tın bulut t~kil etmesine mani 

oluyor, bir haftadan beri aero• 

tamamen açık geçmektedir. He 

yeti umumiyesi tiddetli bir su• 
rette yağmura muhtaç bir va• 
ziyettedir. Bu sıcaklara rağ• 
men Karsta ve Erzurumda dağ 
la.-da henii:ıı kar lekeleri mev• 

ANKARA, 9. A.. A.- Kulüp lıi- teklifte bulunmamıştır. J..ıv.>n cuttur. 
naeıua yanmaamdaa mütevellit t- kabinesinin teıebbüsü üzerine 
~nüze İftiralı. ed.8'.• ı-çlik a.zmt.. Cbangbai'da bu \.u&un "teal 
mn ve ~ı> ~etinm .ı~ mukem · lik lıususi mükilemeler cere an ! ğı bak!mıda bir sey söyleyebil· 
m~ tesııata vucut vere~egınden e- , kt d. D 1 1 . . h . k • c" b ··k·, J J • c• 
mn' olduiumı• arz ... vlerın1 etme e ır. ev et eı muı a ... me ı . ın u mu eme 



el 

Geçen cuma günkü 
atletizm yarışı 

UMUMi '' 1 KÜTOPHANE _ 
KOLLIYATINDAft L----------

RADYO 

Y anşın tekniğini bugün 
mufassalan yazıyoruz 

1 - Kilçük denizperiıi " /lın-

deraen". 
2 - Casus Çopılı " Alfotts 

Doda" 
3 - Dilenci •Gi de Mopasaa" 
4 - Müıtatil sandık "Eclgaı 

Alan Po•. 
5 -Kıtla hayatı "Jorj Kurtolin" 
s - Dinn "Alberı Samen". 

Hiç fÜphe J'ok ki ~ı~ulda ı rım mukav~met cle_oilen m~fe· 7 _ iki -vallı '"Leon F-,.;e" 
koca bir atletizm meYaımınde an- lerde, enerJ• ve azun oldugu ka- -~ 
cak bir iki defa yapılan atletizm dar, zeki ve tecrübenin de rolü 8 - Jorinda ile Jorindel. 
müsabakalanmn en miibimmi bu vardır. Yantı bilendı:, düıünerek "Grim kardetffr'" resimli 
ıene üçüncü senesini idrak eden koımak, netice üzerinde yarı yan 9 _ Helena Fon Sidov 
(Robert College) müsabakalan· ya müeuirdir. Nitekim cuma gü- "Felikı Halende.-'" reaimli' 
dır. O ırun,·· lıtnbulda me>'cut nii, yalnız koımayı ve kazanmayı 

10 - Meo"ut Prenı " Oacav Türk ve gayri Türk bütün atlet· düıünen Ziya ile, rakibini gözle-
ler bir arada en ciddi rekabet J'en, m ... feyi ve gicfit.i bilen Be- Wilde". 
kartıaında y;rı§111ak fırsatını bu- aimin yanı• bize bu huıusta güzel 11-12 Arkad"'ım"Maksım Gortô'" 
luyorlar. fstanbul klüplerinin en bir misal verdi. Derece pek o ka- resimli. 
ileri gelen atletleri ile, Robert dar iyi olmamakla beraber, Be- 13_14 Wilhelm Tefi "'Schiller" 
College'in muallim ve talebelerin •İm bize, bir (800) metrecinin bü 
den mürekkep atletleri, tahıi ,.. tün inceliklerini gôaterdi. Zi,.a, resimli. 
kilde çalışmıı ecnebi veya Türk her şeyden e,,.,eı mesafeyi iyi haz 15-16 insanlığın başlanrıçlan. 
atletlerin hepıi bu müsabakalara metmeii ve koıuıuna zeki.aı ile ••Reıimli" birinci kııım. 
hazD"lanırlar ve belki ,aenede bir de yardım etmelidir. Mesafenin 17-18 lnunlığın baflangıçları 
defa kartı karpya aelirler. Nite· üçüncüıü Sait, rakiplerinden hiç "Resimli" ikinci kısım 
kim, her mesafenin, en kuvvetli le aJ&i ıolmam•kla beraber, (Fi-
rakiplerini o gün sahada kartı nit) !erdeki nokıanı yüzünden lii. 19 - lnsanl<ğın baflaagıçlan. 
kartıya görebilir. Müsabakalarm zım l'•len vaziyeti alamadı. Ken- "Res.Unli"' ücüncü kısan 
tertibindeki intizam, mükemmeli diıinin bu huıuıtaki noksanını bi- ··0r. Rene Verneau". 
yet ve fevkaladelikler de nazarı lerek ,daha evvel harekete ıreçme ıo _ Mrinmaji "Hiki.ye" "Ra· 
dikkate alınrrsa, denebilir ki, apo ai ve yanfın Üzerinde müeuir- o) 
nın hakiki merakhlan, senede an maaı li.zı:mdı. Maamafih piıtin biadraot Tagore" 1913. 
c..k bir defa gii.n.I, t-U ve be- l'ayet a~r. ve kiic;~k olman en zi- Nobel mükafatını kazanmı1tır. 

Bugu··n1ru· program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 er& 

mofon, 19,5 alaturka saz. Ajans ha
berleri, ıaat ayan. 20,5 gramofon 
21 alaturka uz. 22 orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 19,40 cra
mofon, 20 musiki babiıleri, 20,45 
Koro. 

BELGRAD (429 m.J - 20 lisan 
deraleri. 20,S Milli SD"p tarkdarı, 
21,30 nakil, 23,SO akJAm konseri. 

ROMA (441 m.) - 21 Mubni
nin senfonisi, 22,30 lıkence isimli 
komedi, 23, 15 kon11•t'. 

PRAC (488 m.) - 20 halk kon· 
seri, 21 viyolonsel, 21 ,30 musalıabe 
ajans son haberleı-i, 23,20 cramofon. 

1 VİYANA (517 m.) - 19,15 mu
sahabe, ajana sramofon, konferaaı, 

ı 11, 10 Viyana ıarkıları, son dans 
havaları. 

PEŞTE (550 m.) - 20 küçük hi
kayeler, 20,5 müaahabe, 20,45 aalon 
orkestrası, 21.30 konser, Elizabetin 
hikiiyesi, sonra Çigan orkestrası . 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,15 
haber, eran1ofon, 23 Moniu:lk:uaun 

1 revüleri, 23 dan s havaları. 
1 

~_I' 3 üncü kolordu 
il anlan 

latanbul ve Beyoğlu, Oakü- 1 
dar c:ibetlerinde bulunan kıta- 1 

at ve müeaaesatile hastahaneler 
Ye mekteplerin erzak yem ve 
ekmek nakliyatlan münakasası 
kapalı zarfla yapılacaktır. lha. 
lesi 16-6-932 çarıamba günü 
saat 11 de komisyonumuzda ya 
pılacakbr. Taliplerin ıartname 
sini almak üzere her gün ve 
münakanya ittirak edecekle. 
rin de teminat -..e teklif mektup 
larile vakti. muayyeninde ko 
misyonumuza müracaatları. 

(320) (2122) 

lar ilanlan 1 

Bedava Bir Otomobil 
veya 

Bunun Bedelini Nakden 
Kazanmak isterseniz 

yakın FORD acenta•ına 

tafsilat i•teyiniz. 

• 
SAFiYE Hanım 

ÇIFJ'LİK PARKINDAKİ 
Saz hevetine bugünden itibaren iştirak etlccekt"r Askeri fabrika- ı 

,--
56250 adet atq tuğlası 

1 
Yukarıdaki malzemenin mü a·· .. k T 

teahbit nam ve hesabına s.1- uyu ayyare Piyangosu 
932 tarihinde saat 14 te kapalı 1 

zarfla münakaaası yapılacak. 12 ci TERTiP S ci KEŞİDE 
tır. Taliplerin tartname için 11 Haziran 1932 dedı"r. 
her gün, münakasaya iıtirak 

yecanlı bir ıpor bayramma nail J'&de Saıdm aleyhine olmuttur de Namındaki kitaplar çıknuştır. 
olurlar. nilebilir. ÇOCUK EDEB1Y ATİ 

BERLtN (1635 m.) - 20 konfe. 
rans, iıçinin hakkı, 21 Va1inglon· 
dan nakil, 21,15 Stutprttan nak-
len hafif ıüvari isi:-:"'h opera. ı 

;.:; :: :.:.;nı:::ı:'.:~==; 
1 

BOyU itramiye 5 0000 Ura~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirallk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk 
müklfat vardır. 

l !lll••m:••••••••lll!ll S. Ahmet 2 inci S. Hukuk mah- 1 
kemesinclen: Mehmet Lebip Bey j Oç ıeneden beri (~?berte Col- .. (1500) metrt;de de gÜzel bir 1 

fege) aahalllWl bu m~akumı mucadeleye tahıt olduk. (4.22) Netriyatından ba111Tmış 
gittikçe artan bir mükemmeliyet gibi o saha için gayet mükemmel bulunan kitaplar 
ve intizamla hazırlayan komite, bir derece elre eden Karancopu- l _ Kanada çayD"larında "Mau 

D C i ' T fi.. ile Em.ine Münire Hanım ve aairer. eıaı ev k nin fayian mutasarrıf oldukları . 
muhterik mektep arsaıile miitte· • 

' mili.tmm bilmüzayede furuhtu bu ıefer de, her huauata elinden lo~. ile Petı:ol>'.'lya~ia'in sondaki t rice Farney " Resimli. 
ııelen fedaki.rhiı yapmıf. Sahada mucadelelen bıze yıne (adım) ve 
yabancı olarak bir fert görülmÜ· (Stil )in muvaffakıyete ne derece : 2 - La Fontenin dalgınlılrları 
yor. HakMnler vazifelerini müd- ye kadar yardım ettiğini göıterdi. ' '"Maurice Famey" Reaimli. 
rik ve atletizmle metgul olmuı Petropolyadis, mükemmel nefsine 3- Siberya içerilerinde "Çarl 
ıimalar.. Çizgiler mükemmel.. kınlmaz azmine bir de. adımları Güyon" Resimli. 
Bir radyo hoparlö..Ü yantlann ne nın genitlitini ili.ve e~elidir. 4 _ Deniz'in dibinde " P. De 
ticelerini seyircilere ili.n ediyor.. Karancopuloa cerek ıtil, ııerek 
Tribünlerde numaralı -•kiler.. mesafeaindeki tefeVTUku ile bize mouHon ve H.Peller" Te-

Valhiııl lntizamaızlıfa, anl&flD&• ııüzel bir kotu ııöaterdi. Kendisi- simli. 
mazhia aebep olacak her ..,. dü- ni, Beıimin en iyi halefi olarak 3 _ Harikulade bir ~oculı. 
tüniilmüt ve ona göre tedbir alm kabul edebiliriz. "Maurice FarneT' mimli.. 
mıı. Tam aaat ikide evveli. öade Atmalarda Veyai ber zamanki 
hak-ler ..., arkada müsabıklar vaizyetinl muhafaza ediyor. Ma- 6 - Burun ağacı "Grim hİra· 
olmak üzere resmiııeç.it baıladı. amafih bu, kendisi için k&fi deiil derler'' resimli Sahteki .. · 
lıtikliol marı ıa,.akta dinlendi ve dlr. Boyu, lr.uveti, ciiueai itibarile çalılar arHmda "Grim bi-
aahanın ortaaındaki direğe Tilrk daha 90k faala teYler ümit ettiği- nderis'' resimli iplikçi pe 
bayrafı merasimle çekildi. Bütün miz Veyal llyle zannecli,.oraz ki, riler" Grim biraderl«'' ...,.. 
bu merasimden ooara da tam mu hiç bir zaman (fona) unu bulma 
ayyen aaatte müıabakalar batla• mrıtrr. O.un gibi bir alıcı, çok, ıimli K4!di lriirtdü krz"Grim 
dı. Bir Amerikan müenesesiade pek çok antreneman J'apmak ıar biraderler" reairnli. 

Zührevi ve idrar yolu 

hastalıklarr ;müteba11uı: 
Sirl«•c.İ Muradiye caddesi, No 35. 

SATILIK ve KlRALIK 
HANE 

suretile ıuyuun izaleıine karar ve 
-- ---- --------- rl 

rilen lıtanbulda Divan yolunda 
Mimar Hayrettin mahalleıinde D H O 
kain 1/69 atik ve 67;69 cedit nu- c: r. R H O R U N 1 ::1 
maralı caddeye .ıazır iki kapm • z•h 1 "d il d vih · 
ön ve arka taraflar duvar ile çev : u rev ve 1 rar yo arı te a anesı 
rilmit ve derununda J'&nll'ın be.kıy · Beyoilu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 
yeıi duvar ile bir adet bodrumu 
muhteYİ ve Doframacı sokağına 
dahi kapm mevcut •e müıtemili.· 
tı olarak Karababa ookaiı ile 
Doğramacı aokaima nazır ku
men ki.rııir kı-en ahtaP ve iki 
kattan ibaret -..e müteaddit oda 
ve salonu müıtemil au ve elekti
rilc tertibatını mulııe..i ve elyevın 
men•cat fabrikası olarak iıtimal 
edilmekte olan mahalli mezkür 
otu.z ııün müddetle müzayedeye 
vazedilmit ve 12 tanmuz 932 aa• 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Görülen lü:ı:uma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muhtelif 
yük V'Bgonu H. P. dan Filyon nakledilecektir. 

lıbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan tirketlerle pazar· 
lık yapılacaktır. 

latanbulun bir köıeıinde gayrimÜ tile çok kıymetli neticeler elde e 7 - Altın dağın kralı '"Grim 
<:ait bir saha üzerinde her türltl debilir. Sahaya likayt ve dalgm biraderler" reaimli Altın 
mütkülü y-erek azimle me:Yda• bakıtlarla değil, lıırçm ve asabi 
na ııetirilen bu mükemmel Pl"OC· bir romla çıkmak lazımdır. Naili, sakallı de.. "Resimli" Kral 

Beıiktatta Kılıç Alide Almı 
Kadın sokağında 12 No. hane (6 
oda mutbah, bahçe, lıu:ru ve tu · 

lumba11, terkos ve elektriği haYı) 

satılık ve kiralıktır. Görmek iste
fenler yanındaki haneden veya 
1>ekçiden anahtarı alabilirler. Gö
rüımek için de Milliyet matbaası
na Nihat ve Nuri Beylere miira

:aat edebilirler. l 
lı günü aaat on bette ihaleıi mu
kan-er bulunmuf olduğundan ta

••••••••••••ı.. lip olanların mahalli mezkUrun 

Pazarlık, 18 Vl/932 tarihine müsadlf cumarteai günü saaı 
10 da Haydarpaıa majiazasmda vuku bulacaktır. Talip olanla. 
rın ıeraiti anlamak iiztıTe mağaza müdürlüğüne her gün müra. 
caat edilecekleri. Ve pazarlık gününde de pazarlığa iıtirakleri 
ilin olunur. (2495) 

ramın bir dakika aksamadan de· diskte elde ettiği derece ile, biz- Ktıu: rMimli. 1 
"ana ettiiini gördükçe koca bir at ce VGyaiden daha kıymetli bir it Her kitap 10 kuruştur. 
letizm mevaimini uykuda ve ata- gönnüttür. Her cihetçe Nailiden Bütün kitapçılardan isteyiniL 
lette geçiren te4kili.tımızın haline fazla olan Veyıinin diski daha REKLA-M MATBAASI 
acı••m•k elden aehai,,.... Onun beş altı metre öte,,e .. öndennesi 
için, lataabıdun atletizm mevaiımi lazımdır. lıtanbul, Ankara caddesi 

ni de, mayıa ve haziran olarak iki Cirit maalesef memleketimiz- l•••R•qİıiııit•Eiiıfiıiııı•diııiı. ııiiHııiıaniiiiııiıNıİoiİ.ıİIİİJİİ. -
aydan ibarettir diye kabul etme- de en geri kalmıt. ber zaman en 
ie mecbur olunuyor. fena neticeyi vermit bir lalllll· 

Bu seneki müsabakalarda na- dır. Sudiden sonra l'elen bütün •· 
2an dikkati celbedecek dereceler tıcılar, maaleaef çok gayrimüata· 
maalesef pek azdır .. 100 metrede kar dereceler elde ettiler. Bu mü
Semilı her zaman.ki tefeYVUkunu sabaka için en ziyade kabiliyetli 
muhafaza edi,.or. Yanında kendi •e müstait gördüğÜmiiz Selim de, 
ıine yanıın tehlikeli olduiunu ilı hernedenıe bizi hiç le tatmin e
saı edecek bir rakip bulunmama· demedi. Maamafih bunda, biraz 
•ı, kronometrelere teıir edi,.or. da, ayni zamanda ilci Üç miiaaba
Kendi a,.annda ıriir'atçilerle he- ka yapmasının dahli olduğun.u 
men hemen hiç yantmak fınatnu zannediyoruz. Filcriınizce Selim, 
bulamayan Semih ber zamanki .... çenlerde elde ettiii iiç admı re 
(11 1 /5) leri ile iktifa etti. Semi- konından aonra, J'alnız ye tama
lae biraz rekip olaca(rnı ümit et- mile ciritle uir...,..... ve bir ilıti
tiği.miz (Ne,.çe.f) maleaef yarı yol saı gibi yalnız ciride çalıtmaaı 
da yarıt ıterketti. (200 m.) hiç çok muvafıktır. Bu suretle, bize 
şüpheıiz ki ,memleekt namına en belki SO me-in feYlanda yeni 
ziyade ümide kapılacaimuz bir hir rekor hediJ'e edebilir. 

ORIENTMARE 
Emtia muhammillerine ili.n 

Rekabet saikaıile bazı ali.ka
darlann çıkardıkları ııayri hak.i
ki f&Yİalar hili.fuıa olarak. "FE
DELT A" ltalyaa vapurunun Trab 
zon, Samsun, lneholu ve lıtanbul 
limanlarmdan doğru Napoli ve 
ManilJ'a için efJ'aJ'I ticariye ka
bul ve tahmil edeceğini mnhte
rem emtia muliammillerinia eu.za .. 
n ittili.ma arzolunur. 

Müdiriyet 

ORIENTMARE 
"FEDEL TA" vapura au.reti 

kat'iyede 16 Haziran perfelllbe 
giinil ( Napoli, Banelo-, Manil
ya Ye Cinene) ye hareket ede
cektir. 

S Temmuza doiru ltalyaclaa 
beklenen "FOLCORE" •ap11n1 
( Napoli, Baraelona, Manil,.a ..., 
CO..-..) l~ Karadeniz limaala· 
nadan emtia taJ.miJ ed-ktir. 

Fazla tafı.ilit için C.lata'da 
F..-lr:,,aa hanıada Orieatmare •a 
pur ac.ıtalıima müracaat. Tele
fon: Beyoflu 2274 

noluanlığmclan ibarettir. T-fik 
için, ( 6.80) i, antreneman11z ola
rak aşmak hiç te cüç bir it defil. 
dir -

lstanbul 8 inci iaasından: Bir 
deynin temini İotifa11 için Kadd<ö
yiinde, Kıubalı derf Hasan P&J& 
mahallesinde, Ahmet Raıim Bey •<>-
kak, 48 numaralı hanede tahtı bacza 

ı alınan 1 lıoltuk, ikı nepe. bir u
ma saat bir masa bir taban baluı ..., 
Avrupa seccadesi 20-6-932 tarihinde 
saat 9 dan 12 ye kadar panıya çev
rileceğiaden taliplerin mezkür pn
de ve mahalde hazır bulunmalan İ· 
li.n olunur. 

lıtanbul asliye birinci hukuk nah 
kemesinden: Müddei Gala tada Omer 
abit harunda 22 No lu yazıhanede 
T üccanlan Hacı Adil Bey vekili 
Şevki Beyin müddaaleyh Galatada 
Tophane caddesinde eski ııalbane 
ittisalinde 168 No lu fırında mükim 
Y ah,.a efendi aleyhine İkame .,,lecli
ği alacak da.,..mdan dota,.ı mümai
leyh Yahya efendinin ikametsi.hı · 
bazıraımm meçhaliyeti haaebile na
mına taıtir kılman daveti,.enin H. 
U. M. K. nun 141 İnci maddesi mii
cibince bir buçuk ay müddetle ila
nen teblitine lıarar verilmit oldu
iundan mümaile,.h aıulıak......,;n 

muallak bulu.adutu 18-7-932 tari

hine müsadil P<11'1"11lbe pnü -
14 te bizzat gelmediii •e,,a bir Tekil 
•öndemıediil taktirde hakkmda 
muamelei gtJ'&biyede bulunulac:aiı 
teblii m•kımma w.. olmak Üzere 
ilin olunur. 

yarıı oldu. Dereeesi ,sahanm bu Hiç fÜphe J'Oktur ki, cünün en 
yarıta kat'iyyen müsait olmama11 ıerfli müsabıkı, bize (1.86) cibi 
yüzünden fena olmakla berakr, fevkalade bir rekor kazandıran 
Mehmet Aliain yanında iki genç Haydardır. lnnirden J'mıİ &Ydet 
atletin ciizel bir yarqma phit ol eden, ve orada cihadın (1.85) 
duk. Turhan ve Sadık, ikinçilik lik rekon111a tahit olan Her Ab
ve üçüncülük dereceleaini paylat- raham da, Ha,.dan11 bu muvaffa 
malı: İçİll, finale kadar yiikaelıl.ik- ~ f&bit olmuı ve bndiaiai 
ten oonra, halcik imücaclele ,,_ .. ilha- ve hararetle tebrit etmİf 
maia mUYaffak oldular. Sadık, tir. Bir kaç u•andan Mri ..,. ... 
Turbana -•aran dan aiır, fa· tazun ..., düqün bir ıekilde çalı 
kat daha muntasam •e temiz k<>- fail Ha,.dar, bu ıuretle, memleke 
,.yor. Turhan, çok seri a.ı-lan- tin en iyi atla,,.cıaı oldajunu İa· 
na, ı.o,,........ ve (fule) !erinin ,.ar bat etti.. Topuiundan rahatsız o
dımını t..U. edemıyor. Kendi.ine lan Seclaclm balunm••••r ikiad
acleta, kot•·-• bilmiyor diyebi· lik (1.80) ile Polyuı'ta mücadele 
leceiiz .. Biraz adım açmak .... aİ2ce blmaoma sebep oldu. Ma
( Stil) temin etmek tar!He (24") amafilı, biri lzmirde ve üçü de la 
den ataiı k0fllla11 pek ali. kabil- tanbulda olmak üzere (1.86 - Ticaret İtleri Um•ını 
clir. Mehmet Ali mutat kolf'laun- 1.80) araamda dol...,. dört atle- Bütün müıabakalan bu ..-et-
dan oonra, rahatça neticeyi kazan le malik olmak Türkiye atletizmi le ııözden ııeçirdikten oonra, çok Müdürlüğünde .. ~ 
dı. Neyçef'in 100 metreden son- İçin ço.lr: giizel bir mufavvakı,.et- mühim bir noktayı dütünmek Ji,. 30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun 
ra aahadaa çekilmesi, bizi belki tir. z-dır: Atletizmin istikbali de- hüküırJerine göre Türkiyede it yap 
günlerden beri beklediğimiz bir Haydar, o ııiin bize aınkla yülı: mek, yeni yetişen ye yeni J'etite- maj'a izinli bulunan ecnebi firketle
yarıt heyecanından mahrum etti. sek atlamada da yeni bir rekor cek ola ngenç ve tecrübesiz ço- rinde lnıagiliz tabiiyetli (Şenkero Li 
(400) metrede de beklenen neti- kazandıracak İken, hakemlerin cpklardır. Bunlan, her fırsatta mitet - Scbenkerı Limitet) tiri.eti 
ce hi11I oldu ve mesafenin en ku• ufak bir l.ataaı bana mani oldu. 
vetli adamı niaebeten fena bir da Maamaf"ıh (3.14) metroyu yirmi keadilerinden bir kaç ımıf yuka- bıı kere müracaatla fİrketin Tirkiye 

kıymeti mubammineıi olan 25000 
liranm yüzde onu niabetlnde pey 
akçeaiıai hi.mllen Sul taaahmet 
Sulb 2 inci Hukuk mahkemeaine 
932 f33 n-ra ile milracaatlan 
ilin olunur. 

lıtanbul 4 ilncü icra memurlllfun 
dan: htanbu! Limon iıktleıi aolca
tmda eski ve J'enİ 80 numanılı dük 
lı:i.nm biuedarlarmdaa olup Beyojj
lunda Pangaltıda Altm Bakkalda 77 
numaralı aparbmanda mükim iken. 
elyevm ikametgüıı Meçhul olan Ta
n&§ veledi lıtiratiyadi efendiye: 
Madam Pinelopiden istikraz ..,,ıedi

tiniz 1500 liraya mukabil birinci 
derecede İpotek irae ettiğiniz Limon 
iıkelesi 10kaiında eaki ve J'enİ 80 
numaralı dükki.ndaki hiuenizin mü
maile,,ha itbu ipoteii Nikolaya tem 
lik etmit ve Nikolada Kir,,ako Te
berik oilu efendiJ'e temlik etmit ol 
makta mütemellik miimaileyb Kir
yako Teberik oğlu efendi itbu İpo
tek bedelinin tahıili znnnında aez
kür gayri menkulünüzün ,.ü.ue on 
Ücreti yeki.Jet ve faiz ile paraya çev 
rilmesi talebi,.le •aki mürac:aatı Ü· 

zerine tarafına& l'Önılerilen CMI-. 
emrine verilen müaaddak mıotnolıat
ta ikametııa!unızm meçlıuliyeti loil
dirilmit olduiunclaa İfbu lıorna te
ınamıaa ••ya bir kıamına ve iicreti 
Yekitet ile faize lrarıı bir paa iti
runm nrsa ilU tarihinden itiMren 
25 gÜn içinde bizzat veya bir Tekili 
kanuni cöndererek denneyan ıataı .. 
niz ve itbu müddetin bitammdaa 
4S gÜn içinde borcunuzun tecliJ'esİ· 
ne bir sureti tesviye pıtennadiii

niz taktirde ili.na mepte olmak üze
re yetmİf ııün 10nraıla takibe aeliı
hiyet gehnit bulunduiuna dair olan 
iıbu ödeme emri 931-941 doıya Dil• 

marasiyle tarafınıza iline" teblii c.
lunur. 

Askeri Liseler İçin 
Muallim Aranıyor 

Aşağıda yazılı askeri Iİle •e orta mektepleri için hizalarında 
gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni do. 
recedeki mektepler için müseccel muallimi olmak ve yahuı 
branıına nazaran sallhiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asrari 15, uami 20 saat derı okutmak. 

C) - Talip olanlarm muvaz.zah adreslerini havi istidalarilt 
Fit • Tercimei hallerini haziran 932 nihayetine kadar askeri li. 
aeler müfettiıliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden billhara ders senesi zarfında istifa 
etmiyaceklerine dair Noterden musaddak bir taahhüt senedi alı
nacaktır. 

Münhal muallimlikler 
Kuleli lisesi için : T arib, Coirafya, Riyaziye, Fizik, F ranaa:• 

ca; Almanca. Ücret: 84. 98 lira. • 
Buraa liseııi. içi». : Tarih, Cofnfya, Riyaziye, Kimya, Fransız 

cıa; Almanca. Ücret; 91 • 108 lira. 
Maltepe 1İle9i içia : Tarih, cofrafya, riyaziye, Almaaca. 

Ücret: 84 • 91 lira 
E.ninc:aa orta melı:telıi igİDı Tlrlııçe, Tariı., Cofrafya, Riya. 

ziye, Fizik; Fransızca. Ometı 108 llra. 

l.tanbul Ticaret Bonanndan ı 
Bors&DllZ mübayaacılanoclan olup ahiren Boraa ile alikasr 

kalmayan Hacı Sefümade Hüae>ia Fikri Beyle Borsadaki mu. 

amelitından dolayı bir ihtillfı olanlarm on ıiin zarfında Borsa. 
ya müracaatları. (2563~ 

1 Evkaf müdirlyeti ilanlan 1 
Kilo rece ile yantı kazandı. Geçenler• otuz santim yukandan atan Hay- ndaki atletlerle yanttırmak onla ..ekili bulunan Mösyö Moriı Leomr 

de, ayni derece ile Besimi Kadıkö darın, ilk fıra.ita (3.40) tan at· ra kazanç yerine zarar verir. Bu Fridman'ın vukuu vefati dolayiıile Oıküdar hukuk hi.kimliibıden: 
yünde mağuüp eden Ziya ise, bu ınaa ıve niabeten zayıf olan bu re genç ve taze vücudlere kudretle- yerine firket ıı.amma Y&pacaiı itler- Göztepede Ebru sol<ajında aalıin >
sefer ancak üçwı-cülükle iktifa korumuzu düzeltmesi bir emrivi. ri haricinde mücadele tahmil et-

k U - den dopcak dualarda bütün mah- ken umumi sefer berlikte askere P.. 
etti. Batka -felerde lüzumsuz ki olaca tır. zun ve uç adım at mek oalan pek çabuk yıpratır ve 

60000 latiranca Evkaf ormanlan hudutlu pmar mevkiinden bir 
sene müddetle. 

250000 htiranca Evkaf onnanlan Kal.boyu pınar mevkiinden 
bir sene müddetle. ümitlerle vücudünü yoracaima lamada favulsuz atlayan bir atle kemelerde dava eden. edilen ve ü- dip ıimdiye kadar avdet el_,-• 

kendini yalnız bir mesafeye daha te beniiz malik deiiliz. Tevfik, çürütür. Onun için, böyle bırinci çüncü taht• ıdatlarile hazır bu n- veli oğlu Hasanm gaipliiine karar 
sağlam ve taze bir şekilde sakla- hiç ıiiphesiz büyük bir kabiliyet amıf atletlere mü .. bakalar hazır mak üzre Möıyö Vitali Avigdor'u talebile biraderi Ahmet efendi tara
ca idi, birincilik için de tanaı ola- olmamakla beraber, altı atlayıı· tanırken, gençlere ve yenilere vekil tayin eylediğini bildirmit ve fmda ikame olunan davanın c.,..... 
bilirdi. Ragıp genç ve tecriibeıiz tan üçünü, dördünü faYUI J'apa- mahıua ta bir kaç müaabaka ter-

d ·ı·k -b · ek 1 li.zımgelen vesikay< venniıtir. yan eden mulıalı:emeıinde ııaibi; ....:icudünden umulmaz bir gayret cak ka ar acemı ı ve tecru eaız tip etm ve on ara kendi arala 
le giizel bir ikincilik elde etti. Bu tik röıteriyor. Vaziyetinin ciddi rmda, mücadele etmek fır .. tını Keyfiyet kanuni hükümlere mu- mümaileyh hakkında malümab olan 

' genç kendiaine çok ııüzel bir me· ve muntazam bir tekilde çalııma vermek lazımdır. Bu auretle ümit vafık prülmüt olmakla ilan olunur. l lann malüma.tlarmı bildirmek üzre 
aafe intihap etmi,tir, daha munta sına mani olması da bunda müeo- ıiz yarıılarla kaybolan hevesleri- bir ıene müddetle ili.n edilmeıine 
zam ve bilgili çallflllak aayesinde air olmakla beraber, uzun atlama ni de mütehamil galibiyet Ye za.. ZAYl H . karar -rnu"t ve 0 ıuretle , . .,_ eclil-

d b . d k · f " ·ti il ı • ol - 6 azıran Pazartesi ~ünü ·~ ıan müstakbelin şampiyonl1t.rından o- a ıraz a o umanın ve nazan- er umı er e taze emlf uruz ve • 
labilir. yenin de daloa.lli olduğunu bilme- ,.avaı yav&f sahadan uzaklatan Sirkeci-Küçük ~ saat 7,5 tre eliği halde müddeti mezküre ;ar. 

Ballda meYkileri yazıh 80000 kilo kömürle 250,000 kilo kö. 
müriin müzayedesi ııeticesiade haddi liyikını bulmadığından bir 
hafta müddetle temdit edilerek 18 Haziran 932 tarihine musa
dif c'!,°1arteai ıünö ihale ed~~~~en talip olanların yevmt 
mezkürda latanbul EYkaf Mudınyetınde Orman ve Ara:ıi idare. 
sine müracaat eylemeleri ilin olunur, (2556) 

Gaziayıntap Ce 
Müddeiumumiliğinden: 

(800) metre, genç ve azimle, ti lazımdır. Bot zamanlarında o- eakilerin yerine yetitmit ve hazır ninde içinde para ve Nebile namına fında bir ırüna malumat veren olma 
pişkin ve tecrübeli bir zeki.run kuyacağı faideli bir kaç kitap o- -lanınıt yenilerini koyabiliriz. Col- bir tatbik mühürü ve evrakı saire bu dığından tekrar iki ay müddetle i
inucadelesi oldu. Daha ziyade az- na, hiç olmazsa dört bet favul !ege miiaabakalannm mulıterem lunarı kırmızı b" el çanta1J unutul- li.nına karar verilmit olmakla mü-
mine, gençliğine güvenerek k0tan yaparak enerjiaini beyhude yere ihzar komitesinden •elecek aene muştur. Bulanın Borsa Hanı '---ı- maileyh hakkında malumatı olanla- 1 Haziran 932 tarihinde ihalesi mukarrer Gaziantep hap'ıshı 
Ziya, Beaimm bilerek, düıünerek aarfetmemeaini temin edebilir. U- için böyle bir yorgunluk İ•temek, -• 
tanzim ettiıı:"i koıuıuna mag"lu"p ol zun atlamada favul yapmak an- bilmem biraz fa:zla inaafsı%lık mı aında Albayrak çay depoouna birak- rm mezkür müddet zarfında mah-ı nesinin bir senelik ekmek konturatosuna talip zuhur etmed"ıg"'n 

__ d_._ş_u_n_u_b_i_lm_e .... k._ıa ... z.•m_d_ır_k_i,:...:..y_a_- _t_re_n_e_m_•_n_11_:ı:_Iı_k_d_e_g_· ;_ı, __ n_a.za•n·'·y·e-•d•ır•?•. _____________ ıı_ğ_ı _ıak_d_i.rd_e_m_em_n_u_n_e-dil_ec_ek_ıi_r. ___ kem- -ey_e_b_ildinneleri ilin olunur. den hir hafta müddetle temdit kılındığı ilan olunur. (~) 
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Tahta kuruları kanımızı içerler. Gündüzün 
pis kertlklenle saklı kala. bu hafarat gece
leyln sessizce çıkarak uykunuzu bozmağa ve 
kanınızı içmeğe gelirler. Çok defalar gündü
zün gizlendiklerl kirli mahallerden hastalık 

lohumları ... ırlar. Kandinizi bu kan eıııen 
murdar haşarattan koruyunuz t 

Sinek , ılvrisinek ve bilcümle haşaratı 

sür'atle ve lıat'I surıtte öldürmek için en 
emin vuıta, bUtUn dünJaca tanınmış olan 
FLIT'tir. San renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

şayet mühürlü teneke Qzerlnd• bu resim 

mevcut deQllse aldıQınız. mal FLiT deQlldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve SÜREKAsl lsıanbul -Galata Vorvocta. han 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Alınıyor 
1 - 1932 - 1933 ders ıenesi için lstanbul'da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Askeri liselerile Bursa' da bulunan Bursp, Askeri Lise 
sine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. / 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü; orta mektep
lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400; 500, Orta mektepler kısmına da 200; 300 talebe alı
nabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükUınete ait olduğu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir mikdar maaş ta verilir. 
4- Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter. 

fi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
zabit olurlar. 

S - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
lan yerlerde 1 Temmuz 932 de hatlar. Ve Ağustos 932 tarihinde 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe almmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lunduklan yerlerin Askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için Iizım olan tartları muhtevi kayıt 
ve kabul şartnameleri ve muhtıraları bütün Askerlik ıubelerinde 
mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkur tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Ankara'da ISTANBUL PALAS, 

Lozan~!~~in~!!.~~~~~l~~~d~~!~~~'.· }{er 1 
odallncla •ıcak ve soğuk su, telefon tesisatı, banyolu odaları, istirahat 
.,.ıonları, f nkalade yeni mefru,at, nezareti kiınileyi haiz taraça, hususi 

• ••••••ve reımi ziyafetler kabul edilir. •••••• • 
, 

EYİ BİR VALİDE 
Evladının ;ihhaıini düşünen, her 

-hangi bir rahatsızlık sebebile zaif 
duşduğünü gören. bu münasebet
le kansıı. kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına IAlif lezzelli ve mil
keınnıel bir kuvvet ilılcı olan 

enoferratos 
\•ermeJidjr . Her cc~••ede bulunur. 

Y eşilköy Hav Maki
nist Mekt bi 

müdürlüğünden: 
Kayseri tayyare tamirhanesi için aşağıdaki evsafı haiz işçi. 

ler ve memurlar Y e§ilköy makinist mektebinde bir Amerikalı 
ve bir Türk mühendisinin iştirak edeceği bir heyetle imtihan 
edilerek muvaffak olanlar hizalarında gösterilen yevmiyelerle 
ıstihdam edilecektir. 

TALİP OLANLAR 
Türk olmak, Polis vesikası, aıhhat vesikası, Askerlik vesi. 

kası, tahsil derecesi. 
İki sene hizmet edeceğine dair, kadro tatbikatı veya ihtiya

cın zevali sebebile ve yahut başka bir sebepten hizmtine niha. 
yet verildiği zaman hiç bir hak istemiyeceğine dair vesika (ka. 
tibi adillikten tasdikli) İtbu vesaiki haiz bir istida ile Yeşil. 
köy makinist mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Matluba uygun vesaiki haiz olanlar mektep müdiriyetin. 
den bir vesika alacaklar ve 12 Haziran 932 saat 14 te Yeşil
ı<öyde mektebe müracaatla imtihanları yapılacaktır. 

İyi ve tecrübeli işçilere ihtiyaç olduğundan ancak bu ikti
darı haiz olanlar müracaat etmelıdirler. Çünkü Kayseride bir 
ay çalıştırılacaklar ve imtihanda muvaffak olmalarına rağmen 
ümit edilen işçilik kudretini göstermiyenler iade edilecekler
dir. 

Tesviyeci- Çelik Tayyare parçaları veya ona mümasil in
ce çelik işlerinde tecrübe görmüş olacaktır. 

Tesviyeci - Çelik kalıp, model, aliit yapabilecek iktidarda 
Makinist - Torna, freze ve Oniversel taşluma idare edebi. 

lecek iktidarda. 
Kaynakçı - Asetilen fabrika ve .. tamirhanelerinde tecrü

be görmüş olacaktır .. 
Marangoz - Tahta kalıp veya ince mobilyacılık ıınıfında 

uzun müddet tecrübe görmüş olacak. 
Bunlar aylık ücretleri iktidarına göre 90 - 150 liradır. 
Depo memurları - lngilizce bilir, fenni malzemeden anlar 

olacaktır. Ücreti 75 : 100 ücretli. 
2 • Şasör - lngilizce bilir gençlerden olacaktır. 50 lira. 
1 • Makine ressamı • İngilizce okuma bilmelidir. 100 • 150 

Lira. 
2 - T ekniş • İmal olunmuş parçaları muayene edecektir. 

Fenni tahsil görmü' olmalıdır. İngilizce bilecektir. 100 • 150 
lira ücret. (2499) 

KAPPS 
Aln.an kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, İıtiklil cadde

si 390, lsveç sefareti lcar§mnda. 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 
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Darıca ve Eskihisar'da 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento 
Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi,, 

Ve Zeytin Burnunda 

"Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirke 
MamQlab olanı 

''Süper Aslan, 
'' Stiperaiman ,. ın iatimallle atideki fevaidi temin etmiı olurauıı 

Seri tasallup 
Yüksek mukavemetler 
' 

Tahta kaplamada büyük tasanuf 
Vakit kazanmak 

İstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

7 Ton Dizel yağlama yağı: Açık münakasası: 11-6-932 cu. 
martesi günü saat 14 te . 

21 Ton Tarbin yağlama yağı: Pazarlıkla münakasaaı: 11..6-
932 cumartesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda mikdarı yazılı mal
zemenin yapılan münakasalarında verilen fiatlar haddi layikın. 
da görülmediğinden dolayı yeniden münakasalarının yukarıda 
yazılı tarihte icrası talik edilmiş olduğundan daha mutedil fiatla 
mezkur malzemeyi vermeğe talip olanlar muvakkat teminatla. 
rını İstanbul Defterdarlığı muhasebesine yatırarak alacakları 
makbuz ile birlikte yevmi münakasada Kasımpaşada Deniz Le
vazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (2504) 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

Zonguld 
Beledfyesinden: 

Zonguldakta yapılac 
ton arme iskele Haziranı 
minci gününden itibaren 
bir gün müddetle mün 
vazolunmuıtur. Münakas 
muz aymm on birinci paz 
ııünü saat on beşte Zong 
Belediye encümeni huzu 
kapalı zarf usulile İcra 
caktır. Münakasaya dahil 
cakların iıbu münakasa 
evrakı lstanbul vilayeti B 
ye reisliği fen müdürlüğ" 
ve Zonguldak belediye rİ 
tinden bedeli mukabilinde 
bilecekleri ilin olunur. (2 

Ecnebi memleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a koınıner~iJ 
1TALYANA 
Sermayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çeki 
satar 

Liret, frank, 1 ngiliz lira11 • 
dolan frank olarak satılan bu 
ter aayeıinde nereye gitaen.İz 

raD1%ı kemali emniyetle taııt 
her zaman iıterıeniz düny 
her tarahnda, §ehirde, oteli 
vapurlarda trenlerde bu çe 
en küçük tediyat için nakit 
kamında kolaylıkla istimal 
bilirainiz. Travellera çekleri 
kiki aahibinden b&fka kimı 
kullanamayacağı bir ıekilde 
tip ve ihtas edilmi§tir. 

SATILIK ÜÇ EV 
Üsküdar' da İmrahor' da 
ğirmen sokağında biri 1 
odalı ve iki taraflı, bahç 
li, diğeri altında bir dil 
kanı ve 7 odalı ve diğ 

5 odalı ve bahçeli ele 
trik, hava gazi, ıu tesisa 
ve kuyulu üç hane satılıkti° 

Gezmek isteyenler içer' 
dekilere ve talip o!anl-' 
mezkör mahalde mukiı' 
Abukat Tahsin Beye ııı:

racaat etmelidirler. ~ 

i LAN J 
Sahip bulunduğum ve A11~ 

1 zioni Cenerali hayat sigorta ,· 
tarafından tanzim edilen 559218 ,ı 
merolu hayat poliçmnı zayi ~ 
Y eniıi tanzim edil te old~ 
dan eokiıinin hiç bir hükmü k~ 
dığı ilan olunur. Poliça ıahibl 
Soryano. 

Emniyet sandığı müdirliğinden 
- Gideviçyan Kirkor Ef. ve Mm. Maryam Gideviçyanın (5077) 

hesap numaralı borç senedile istikraz eyledikleri meblağ muka
bilinde Sandığımız namına merhun bulunan Galatada Bereketza 
de mahallesinde Yüksekkaldırım sokağında eski ve yeni 64 No lı 
ve 120 artın arsa üzerinde kargir dahili ahıap dört katta üıtün. 
de on iki oda (odaların biri sofadan müfrez ve üçü ufaktır) üç 
çatı odası iki sofa bir mutfak: bir kuyu, bir sarnıç, ve on üç arım 
aydınlığı ve altında bir dükkanı ve dükkanın altında bir bodru
mu havi odaların tamamı (bir ufak dükkan daha yapılmııtır) 
vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çı
karılarak bet bin lira bedel mukabilinde mÜ§leriıi Hüseyin Hüs 
nü Bey namına kat'i ihalesi yapılmıt ise de mumaileyh teferrüğ 
den imtina eylediğinden tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye 
çıkarılarak 4 Temmuz 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 buçukta kat'i ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğundan 
talip olanlann mezkur gün ve saatte Sandık idaresine müracaat 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

DİKKAT 
Fabrikatörler 

Mühendisler•_ı 
SANA Yl INŞAA Ti MOLTEtl~ 

F alırika bacalan inıaab ld"" 

duvarlan, her türlü Senayı o~ 
n yapm n tamirab: her ne.S tİ: 
ldnalar Temel yapm ve buhar 

kaplamaları. -·~ 
Adrea: Milaata Macar f'· 

F.ŞRAN~ 

Dr. A. KUTi~~ 
Cilt ve zührevi hastalıklar te.ı.J/'; 
neai Karaköy Börekçi fırını ı 
da 34. --·-··-----.. ·-


