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7 inci sone No. 2242 

NUSHASI 5 KURUSTUR 

Hakiki dostluk; açık l 
söylemeği, dürüst 

yürümeyi emreder •• az 
c 

. ,, . 

Rusya, bizde bolşevik propagan
dası yapıyor mu? 

Türkiye - Rusya araıında ticari münasebat -
Muahede maddelerinin tatbikatta aldıklan 
ıekiUer ve ticaret muahede~iz.. - ismet 

Pş.nın halk tarafından tasvip edilen beyanab 
Moakova ( Ba1mubarrimımden) -

Naayonaliat Türkiye'nin Bol
tevik Rusya ile olan dostluk 
münasebetleri artık bir an'ane 
oldu. Bu dostluk milli mücade. 
lemizin ilk günlerinden, her 
iki memleketin çok mütkül gün 
leriııclen hatlar ve o vakitten be 
ri devam eder. 

Muhakkak ki timdi Bolıe
vik Rusya'yı daha iyi tanıyo
ruz, binaenaleyh daha çok sevi. 
Yoruz. Buna rağmen bazı se
bepler ve vaziyetler yar ki, bi
zi müteessir ve mütehayyir et. 
mekten hali kalmiyor. Bunla
rın hülasası ıudur: 

1 - Rusya ile olan ticare
timiz, iyi yürümüyor; bugünkü 
YÜrüyü§ü Türkıye'nin aleyhine 
dir. 

. 2 - Türkiye'nin bazı yerle 
rınde Kommünial propagandası 
Yapdıyor. Halbukı milli Tür· 
kiye; Bolıevik sistemini mem
leketi için zararlı buluyor. 

Filhakika Rusya ile olan ti
Cllri işi.,rimızde nıhayetsiz zor
luklara uğrayoruz. Olan biten 
§eyler; mevcut ticaret muahe. 
desinin ruhuna, eaaalarına mu. 
gayirdir. Bu yüzden zarar gö
ren vatandaılarm sayıeı çok
tur. !:Suna sebep olarak iki 
memleketin iktıaadi rejımleri 
arasındaki farkı ileri sürüyor
lar. Bizce sebep ve vasıtalar 
ikınci derecede kalır. Türkiye 
ile dostluk yapmak mevzuu 
bahsolduğu zaman, eeuen bü
yük hacimde olmayan Türk -
Rua ticaretinin kolaylıkla tan· 
zim edilmiyoceğini dütürunek 
gayri tabii bi.r şey olur. 

intiba; Türkiye'nin çok lehin
dedir. Ticari münasebetleri 
mizin yürüyüşünde bir ak
salrlık olmasını, devleti idare 
edenlerin hiç biri istemiyor. 
Dostluğun ve iyi münasebatın 
esası, brribirine karşı tam bir 
emniyet ve itimat ile mütehas 
sis olmaktır. Hele ticaret işle
ri; her şeyden evvel emniyet 
ve itimad esasları dahilinde 
yürüyebilir. O halde işleri ka
rıştıran kimler... Anlaşılıyor 
ki ikinci ve üçüncü derecedeki 
alakadarların mes'uliyeti var .. 
Bunları sahneden çıkarınca, 
ışlerin düzelmesine hiç bir ma
ni kalmaz .. ) 

Baıvekilin bu sözleri; bütün 
ticaret mümessillerinin ve en 
ziyade salahiyet sahiplerinin 
hazır bulunduğu Ticaret odaaı 
azaaı üzerinde çok iyi tesir bı
rakmıı, onlar tarafından da 
tasvip edilmiıtir. Şüphe yok 
ki, Baıvekil, ayni noktalar üze
rinde daha salahiyettar zevat 
ile görüıerek iki memleketin 
her türlü münasebabnın daha 
normal bir cereyan almasını te 
mine çalııacaktır Bu münase
betle ıunu da kaydetmeliyim 
ki, Baıvekilin Moskova seya
hati; yalnız merasim ve teza. 
hürat çerçevesi dahilinde kala
cak değildir. Bu ziyaretler ne
ticesinde Nasyonalist Türkiye 
ile Bolıevik Rusya'nın rejimle
rile alakadar olmayan, harici 
politika noktai nazarından da 
yeni bir istikamet ifade etmİ:
yen ticari ve iktıaadi bazı inki
taflar beklenebilir. Şurası mu
hakkak ki, burada Türkiye için 
beslenen hisler, Türkiye'yi 
teıuiJ eden Paıaya karşı yapı. 
lan tezahürler çok 1amimidir. 

ı Jlayıs g~çit resminde llııuJ llitrarikr~ 

• 
Is~et Paşa 22 mayısta 

Italya'ya gidiyor! 
Başvekil Pş. Italya hükiimeti~in 

misafiri olacak ve 
bir hafta Roma' da kalacaklardır 

Ali ve Recep Bevlerin "iktısadi devlet 
planları:, komitesindeki tetkikleri 

Ba§vekil lamet Pt. Rusya'. 
dan avdetten, sonra İtalya Baş. 
vekili M. Muaolini'yi ziyaret i
çin Roma'ya gideceklerdir. ls. 
met P§. 22 mayıs pazar günü 
Loyd Triyestino kumpanyası
nın bir vapuru ile Brindizı' ye, 
oradan Roma'ya gicleıcekler, ve 
İtalya hükUmetinin misafiri ola 
rak bir hafta kalacaklardır. la
mel Pt. nin Tiryeati'yi ziyarnt 
etmeleri de muhtemeldir. Dün .... 
Ankara'dan 9ehrimize gelmiş ismet Paşa Moskova tiyatrosunda 
olan ltalya sefiri Baron Aloiıi, Çarlar• mahsus locada 
ismet Pı. Hz. ile görü9tükten 
aoM"a seyahat programı karar. 
latbnlacaktır. İsmet Pş. ya ga 
:ı:eteciler de refakat edecekler
dir. 
Tevfik Rüştü Beyin ga:ı:eteci

çikmiıtir" Tas Aianaı bildiri. 
yor: 7 Mayıs günü aktamı Tür. 
kiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rü9tü Beyfendi, Türkiye sefa
reti salonlannda kabul ettiği 
SoyYet ve ecnebi matbuat mü. 

Diğer taraftan buııünkü mil 
liyetçı ve cümhuriyetçi Türki. 
ye; memleketinin ıhtiyacma 
en ziyade uyan bir idare aiste.. 
ınıni bulmuıtur. Bunu deği,tir 
meyi asla düıünmüyor. }Söyle 
bir zaruret hıasetmemiıtir. O
nun için memleket dahilinde 
Bolşevik propagandası yapılma 
ıını hoı bir nazarla görmez. 
Esasen Türk - Rus 00.tluğu· 
nun esaslı şartlarından biri de 
her iki tarafın kartılıklı olarak, 
biribirlerinin rejimlerine karp 
saygı ile mütehassis olmaıı. 
dır. 

lere beyanatı 
MOSKOV A, 9 A.A. - "Ge Buna mukabil Rus komıulan- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

mız, Türkiyede dost ve komıu ==============""======..,..==---=== 
memleketin halkı ve Bolıevik 
idaresinin baımda bulunanlar 
hakkında ne derin muhabbet 
ve hürmet taııdıklannı elbette 
anlamıtlardır. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

---.. -···----.. ···--
M. Mac Donald'ın 

sıhhi vaziyeti 
LONDRA, 9. A. A. - Dün t.ı

veki.let dairesi wafmdan ntıtroln
nan ııhhi bülten, M. Mac Donald'm 
aağ ırözünün vaziyetinin fl'YanJ 
memnuniyet ıurette aalih bulmalıta 
olduğunu bildirmektedir. 

Halkın gıda maddeleri 
üzerinde derin 

bir hassasiyet var! 
Şehir meclisi bu itibarla dün de 
mühim münakaşalara sahne oldu 

Bütçe ve yeni 
Kanunlar 
Encümen varidat 

bütçesinin tet-
kikabnı ikmal etti 

• ANKARA 9 (Telefonla)
Bütçe encümeni 1932 IJGriJat 
bütçm iüutrinde tetkikatını 

ikmal etrnİftir. Encümen ııer
gi kanunlannın bütçeye yapa 

caiı teftri e1111elce tahmin et
mİf olduiımdan manal bütçe 
air.in tetkikine baflamak İçin 
bu lıi;yilaalann müakeruinin 
intacrna intüuır etmeie lüaı .. 
'örmemİftİJ'. Ancak hükümc
tin ha%1rladıiı bütçe projeııin 
den oaridat lrummdaki mu
hammenatı çok ihti;yatkıirıme ' 
6ÖrmÜf ile eü.s'i tadillerle ka
bul ctmİflİr. Encümen ;ycrnn 

manal bütçem• vergi kanun 
lıi;yilaalarmın müakcr..U.e 
btqla;yacdt<hr. lnhi.arlar büt
çeleri de raportörler llCUıta&İ
le tetkik ettirilmektedir. Bun
lardan Tu.a inhiaan bütçai 
müzakereri encümende de ik
mal edilerek heyeti umumiyc
ye ae11kolunmuftur. Encümen 
Tuz inhiııarındaki iki müralup 
likten 250 lira ücretli müra
kıpli vi ilga etmiftir. 

Yoiculara 
Kolaylık 

Bir komisyon bu işle 
kaçakçihğın 

menini telif edecek 
Dün Vilayette Vali mua-rini 

Fazlı Beyin riyaıetinde Polis 
müdürü Ali Rıza Bey ve jandar 
ma kumandanı, gümrük batmü
fetti9i, muhafaza müdürü Bey. 
!er bir içtim• aktetmi9lerdir. 

Komisyon 9unun için toplan· 
m19br: 

Vapurlar ile hariçten Ye dahil 
deıw ııelen yolcuların gerek ııüm 
rük ye gerek polis muamelesin. 
den kolaylık ııörmelerile bera
ber kaçakçılığın men'i huauaun-

Fazlı ve Ali Ri:r.a Beyler 

da zabıta ve gümrükçe ittihaz 
edilecek tedbirlerin müsmir ol
ması için kararlar Yermek. 

Dünkü içtima ih:ıart ohmıt, 
ve Fazlı B. yapılacak itin mahi 
yetini izah etmİ§tir. 

lçtimaa iıtirak eden rüeaa ııe 
lecek içtimaa kadar kendi dai. 
relerinde de tetkikatta buluna
rak esaslan hazırlıyacaklardır. 

Önümüzdeki hafta içindeki 
içtimaa Deniaı ticaret müdürü 
de davet edilmiıtir. 

Peru'da örfi idare 
UMA, 9. A. A.- Sür'atle bubnl 

mı§ olan bir İıyan tqebbüıü dola
yııile Perouda örf! idare ilin edil-
1Dİ4tir. 

Haile şeklini alan 
bir yangın 

SANTIAGO DE CHILI, 9.A.A. 
Valdi-.ia piıkopoıluk bina11 bir yan 
gın neticesinde harap olmuştur. Pis- ı 
kopoı ve diğer bazı phıiyetler a
levler içinde mahvolmuılardır. 

Londra-Cap 

Sahip ve tlaşmuh:;ırrir ı 

ii Meb' u MAHM T·== 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdiirll 

ETEM İZ'T.ET 

• 1 ' • 

ao..~..;....ı....__~--~-=="-~---~-~-.:.-=~~~~~ 

Fransız Reisicümhuruna suibst yapan adam tevlı:il cdildi~n sonra 
- Reisiciimhur intıiılıabına 8Iİıt yezılar ikinci eahifmıizdedir 

Netice anlaşıldı: Sol 
cenah intihabı kazand 
Tardieu'nün yeni meclisin içtima 

ına kadar iktidar 
mcvkiinde kalması muhtemeldi 

Pazar günkü intihap nasıl geçt 
Fransada pazar gilnkü intibabm 

neticeleri baklanda dün gelen telg
raflar, radikal ıoıy&liıtlerin büyük 
bir farkla intihabı kazanmq olduk
lanru göıtermektedir. Dün de yaz.. 
dığımız gibi. geçen pu.- intiha
bında sola doğru görülen meyıl, i
kinci devrede büıbütün tebarüz et
mittir. Bu vaziyet kar!ıaında ekı&
riyete iıtinat edemeyen T ardieu ka
binesinin yerini radibl soıyalistlere 
brrakmaaı liiznn gelmektedir. Ancak 
bu intihap nraımda franıız reiıi
cümhuruna vaki olan auikaıttan ıon 
ra, M. Tardieu,nün yeni reiıiciim
bura iıtifaıını vermesi teamülen i
cap etmektedir. Yeni reisicümhur 
başvekaleti tekrar kendiıine veraa 
bile, M. Tardieu yeni mccliıin hazi
randaki ilk içtimama ve nihayet 
mazbataların tedkikinden sonra 
hrblann nziyetlerini uacaldan za 

(Devamı 6 ıncı :tabi/ede) 
F"lı:uila intihabı bunaıı 

JI. Herriot 

Limon davasında 
.yeni bir safha 

Dün karar verilemedi, muhake
meye bugün devam edilecek 

Limon kralı Diyunandi Ya. 
nakaki Ef. nin muhakemesine 
dün 8 inci lhtisaa mahkemesin. 
de deYam edilmi!tir. Geçen cel
aede, makamı iddia auçlunun 6 
ay hapaini iıtenıit, müdafaa Ve 
kili Nazmi Nuri B. de 1IZUD mü 
dafaanamesinde ezcümle demit 
ti ki: 

- "Her ne kadar ilk tahkika 
tı yapan ııümrük müfettiıi, ma 
nifesto açık, diyoraa da, mani
festoya kapatmak, tüccara ait 
bir yazife değil, ııümrüğün da. 
bili bir muamelesidir. Gümrü· 
ğün dahili bir muamelesi yüzün 
den müekkilim nasıl me9'ul tu
tulabilir?" 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Limon kıralı mahkemede 



., 

işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

lı aray.,,larla itçi _y.,,lar a
rtısında tava11uta Mtladıj!mm 

.;ü.,den beri, cerek it arayanlar
lan geTelcsc İtçi anyanlarclan pek 
>ok mektuplar almaktayız. Ba 

tuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığıncbn bahsedilen itıizliğin, 

ıısizle.-in ihtiyaç sahalarma dağıl
na~ıklamıd .. n ileri celdi(ine ke
lidir. 

1 
Birçok kaza merlı:~erinde, 

•3tta TI!ayetlerde makineci. mo
·~rdi, te1V1yeci, tornacı, iyi bir 
iü!ger, marangoz, ilitı .ziraiye 
Lamİrcİaİ; eltklrilcçi şu v~ya bu 
ihtisas İfcileri ve u•talan yoktur. 

Onun için biz itıizlert., iı~i iı
teyenler arasında tavuıutta bu
Iunınak iıteyoruz. 

C.... htanbula, gerek mem
kctın he" köteıine ~amil olan bu 

tavasıutun daha müsmir ve fay
dalı olmaını İsteyonız.. Onun İ· 
çın 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nalıiye 

müdiiıieri; diier taraftan beledi
ye reisleri, fırka idcre heyetleri 
reisleri; ticaret müdü,..leri ye ali
kadar idare imirleri bulunciuldan 
yerl,,,.cleki itÇi ibtiyacna (tekil, 
mahiyet, evsaf, Yerilecek ücret 
ve İt tartlan tesbit edilerek) bi-

Bize yazınızı 
~• bildirirlerse bize müracaat el· 
mit Ye •dreslerini bı:rakmıt olar 
itsizleri kendilerine bildirece(iz 
Bu sur~tle hem iısiz kalan vı 
memf'Ieketin nereıinde İf bulabi 
leceğini bllmediği ıçin bunalar 
watandqlanmıaa hizmet etmit 
hem de mrmlol<etin her tarafını 
bir çok cüzide işçilerin dağılaraL 
müfit hizmetler duuhte etmeleri 
ae yardım etmiı olacağız. 

H uauıi mü~~sesat sah.ipleri d 
bu buıuıtaki ihtiyaçlarını biz 
bildirirl~rse memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

I - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı.;ınrz var? 

2 - Nasıl işi ·tiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, rıe 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir !$artınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta~ 
vaııutu yapacağız. lı İıteyenJeı 
de, isçi 'f'e memur arayanlar dı 

mektuplannı "l.tanbul, Milliye! 
gazetesi iı tavaNut ht.iroıu •t na 

mına cöndennelidirlert. 
Bu, memlekete ve vatan

da.şa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • istiyenler· • • 
ışçı iş ve 

iş lstiyenler ı ~~tik, ""'."'.'urluk,. tahsi1~1ı~ 

l lf1-İ yapabılır, 40 ı,... ~ ıstı-
368 - Milliyet iı büroau A.R. ".ıır, h ... türlü teminat göslenbi

rümüzü-. müracaat tahmil ve lır. . . 

kemmelce bilen bir ceeç it ars

yıw. T....-ya dahi cider. 

369 - Kaıımpaıa Yahya kiJa.. 
"lya mahallesi çıkmaz mektep so

kak No 27 Ahmet ef. tütün iıle.. 
rinden sandıkçılık ve elektrik it
leriaden ...,]ayıtlı 150 kuru, ye.
mıye istiyor, taşraya gider. 

No. ya tabri.._ müracaatları, 19 

Yllfmda lıir genç müe11eselerde 

memuriyet anyor, 

iıtiyor, İstanbul dahilinde olmak 

tartile • 
375 - Tekirdağ hiikUmet ko

naiı luırıısında 34 No lu yazıha

nede Mülkiye takavutlerinden İs 

370 - NifAntat Meşrutiyet mail Hakkı bey vastıaaile demirci 
mahallesi kevseor sokak No 28 A- ı ve makin ""atası. Bo•nalı Şahan 
ziz <:f. ya ında otomoloıil ve ..,... otlu Salih el. tesviyecilik, demir-
tör tamirati işlerinden anlayı,lı. 1 ·ı·k __ ı.· · tl'k · ı · b·ı· 

cı ı •e ınaaımı 1 ış en ı ır; 

lnırilizçe ve Almanca lisanları mi• . . 
k 1 b

.li 
50 1

. . . tafraya gıder, ıt arıyor. 
emme en ı r ıTa 1DAa.f ııb-

yor. T11fraya gider. 376 - Cağaloglu Mektep so-

371 - Sirkeci istaayona arka kak No 21 Al..- Ihsan bey, bir 
sokak No 8 Jak Betta türkçe,fran çok fabrikalarda ve imalat müeı
uzça bilir, hademelik, asansör ı seselerde makiniııtlik, tomacolık 
menwru n ayak i4leri yapabilir. usta ~rhjında bulunmuı ve bon 

372 - ~irkeci Nöbetbane cad- sel'Yİaleri hamil müktedir 
desi No. 20 Mois terzicilik bilir, 
tqraya dahi gid~r. 

373 - Küçük -· caddesi 
No 73 kunduracı Salih ef. vaaıta
•ile Hakkı ef. 21 yqın.dadır. orta,. 

tahsili cörmüı ve daktilo bilir, 

Türk efendi it arıyor. 
• 

377 - Betiktaı akaretler azi
zİye caddesi No 65 Mehmet Ce
malettin, kit.iplik, talıaildarlık,am 
bar -rlup cibi itlerde çalı
tHil• 45 lira ma&f istiyıır. 
• 

Beşiktaş takımı galip 

3Z 

HARDCl HABlERlbER 
Y . F . . .. ı DAl(-

1 Mançuride 
Muharebe 

Esrarengiz ccneral 
Mançuri 

kuvvetlerini püskürttü 
LONORA. 9. A. AJ - .Chang

haidan Times'e yazılıyor: 

enı ransız reısıcum-ı 1 t p s· t 
h k

. 
1 

k? sme ş. ıvas o 
uru ım o aca . d h k t tt• an are e e ı 

Avao reisi M. Lebrun ve esbak 
.. 

Jeneral Ma'nm kuvvetleri, K,har .. 
bin'in takriben 80 kilometre ıinw.- 1 

başvekil . Painleve reis.cii 
hurluğa namzetliklerini ~oydul&1r 

Başvekil fevkalade merasimle 
teşyi edilmiştir. Yarın Istanbuida~ 

Gruzia, 9 ( Telsizle, asbah saat 4 ) - İsmet Paşa saal 
dörtte Sıvutopoldan hareket etti. Başvekilin hareketincen 
evvel Karadeniz filosu kumandanı tarafından verilen fevkalide 

ziyafette nutuklar söylendi. Batvekil; Karadeniz filosu 
tarafından tefyi edildi. Bu teni merasimine bütün filo ve 

tayyareler iş~:r .ık ederek açık denize kadar teşyi ettiler 
Ayrıca beş tayyare, bet harp motörll daha ileriye kadar 

, tinde Hailin demiryolu üzerinde 
Chicho'ada yeni Mançuri devleti 
kuvvetlerini büyük bı· hezimete ui
ratmıılardır. 

Jeneral Ma'nın bu auretle ,arki 
Çin demiryolu,..un garp kısmını ke. 
sere'-< Tsit•'kar'a doğru ilerledi~ 
sövlenmektedir. 

TOKIO, q A .A.- Şanghaydaki 
14 Üncü fırkanın yakında Japonyaya 
davet edileceği z:tnnedilmektedir. _.....,..._ .. ____ _ 
Müthiş 
Bir tayfun 

Annam'ın ccnubunu 
adeta silip süpürdü 
HANOI . • • A. - lndo-Pacifi

que Ajansının bildirdiğine göre An
namın cenup kısmında müthiş bir 
tayfün hüküm sürmüş ve 100 kişi
nin ölümile Saigon dcmiryolu hattı. 
nın kilometrelerce mesafe dahilinde 
kesilmesine ıebep olmu,tur. 

PARIS. 9. A. A.- Müstemlek.1.t 
nezareti neırettiği tebliğde, Annam' 
ın cenubu11d.::ı hüküm süren tayfun 
Drean-Phanri-Phanrang mÜ•ellcai 
dahilinde müteaddit noktalardan Sai 
gon - Nhatrang demiryolu hattııu 
kilometrelerce me..,.feden keaıniı ol
duğunu bildirmektedir, Yollar ve bü 

1 lü;;ı. telıı-r..ı' münakalatı dunnu,tur. 
Yerlilerle meskün Cava köyü te

mamen aÜ9Ü:-Ülmüştür .Delit ıaba
' undaki birçok beton körüler uçmıı.t 

tur Dr•n köyü ortadan kaybolmuı 
tur. 

iki Fransız ve 65 yerli boğulmuı-
tur. · 

Lozan kot:f eransı 
hakkında 

LONDRA, 9 A. A. - Hü
kumetin Almaııya'ya verilen 
moratoryomun bir sene müd-
detle temdidini, ondan sonra 
tamirat borçları tediyatma da
ha az mikdarda olmak üzere 
devam edilmesini Lausanne 
konferanaın.a teklif edeceğine 
dair Londra gazetelerinden bi
rinde çıkan haber reami surette 
tekzip edil mittir. 

Suriye'de kuraklıktan 
mahsul mahvoldu 

Halepten yazılıyor: Bu sene bura-
da oldafu gibi Hama ve HUınus ci
varlarında mahsul hemen temamea 
denecek derecede mahvolmuttur. Ba 
mmtakalarda yağmursuzluk yüzün
den bu ane kadar Yetil ot dahi bit
menıittir. Diter taraftan aç kalaa 
urMn kendi karınlanıu ve hayvan-

' lannı doyurmalı: üzere Af"ğlara. ya

l ni Antakya Ye bavalisine doğru a
kın etmeğe bqlımutlardD'. Bütüa 
köylüler ~ndiıe içindedirler. Her tür 

J m zaptı rapttan _ari olan bu çapul-

! 
cu on binlerce Be4evinin köy cİVB!'
lanna yerleımesi - hem de tema
mı müıellah - ufak tefek tehlike
lerden değildir. Bunu nazarı dikka-
te alan hüküınet kuvvetleri artınl
makta, Jandanna ve Milisler artru-
lara kkuvvetli müfrezeler ile iaayi
şin teminime ve yağmalara mani ol .. 
maia çalışılmaktadır. 

.•.... ----
M. Doumer Pantheon'a gömülmüyor 

PARIS. 9. A. A. - Oüzel sanat- ıi"ini koymağı kabul etmiıtir. 
lar müdüriyetinde maarif nazınnm 
riyaseti altında aktedilen bir içtima- Prens de Galles de gelecek 
d
1
a müte•·eff~1 reiskaicüm.hd~run c~f'.'8kze LONDRA, 9. A. A. _ Prens de 

a ay!nın te!'rı at vaı ıne tev ı an Galle M D •· . .. ı, . oumer ın cenaze mera-
ve ylamaklnız !"b:k muhardıpleErl mustea- 1 siminde Kral beşinci George'u tem-
na o uzere Aaat 8 e yaee sa··, sil edecektir. 
rayından hareket ederek Notre Sara da b' h ft t t t ı . y 1r a a ma em u u a-
Dame'a ve '.llOnra Pantheon'a bitme· caktır 
sine ve bunun için baıhca caddeleri, · 
yani Faubourg Saint-Honore, Claude Farrere'in yarası 
Champs Elysee cadd::leri, Concorde 
meydanı, Rivoli caddelerini takip 
etmesine ve oradan Notre Damc'a 
,.e Notre ... Dame'dnn Panlbeon'a git 
mesine karar vermi.ıtir. 

Batvekil M. Tardieu, M. Dou
mer':in hatırasını tebcil icin bir nu-

PARIS, 9 .A. A.- M. Ooumer'e 1 
karşı yapılan suikast ecnasında yara 
lanan M. Claude Farrere'in omuzu ... 
nu delen kuraun dün çrkardmıştrr. 

Mümaileyh, birkaç gün müddetle 
bir seririyatta knlac1tktır. 

~uk İrat edecektir. . S · · · 
Bunu müteakip ,,.keri kıtaat ve ovyetlerın Parıs sefirınin bir 

bunları müteakip muhtelif cemiyet- mektubu 
ler heyeti murahhRsaları geçit res
mi yapacaklardır. Müteveffanın naa 
~ı gece Pere la Caiae'e naktoluna
caktır. 

PARJS, 9. A. A. - SovyetlPrin 
Pariı ~efiri M. Tardieu~)'e yazdığı 
bir mektupta M. Ooumer'in mf!ruz 
kaldığı cinayetten dolayı samimi ta .. 

gelmişlerdir. Yarııı be~te fstadbuldayız. MAHMUT 

Türk vatandaşlarına münhasır 
san 'atlar layihasında tadilat 
ANKA.P. ·\. 9 !Telefonla) - lktı&at encümeni Tiırk vatandatlarına 

münhoilsır lclicük sa.n'atlar hakkınd<\kİ kanun l&yihaıını heyeti umu· · 
ıniye~cn C!eri ıdrı1ıffır. Ancak varın tf')pJanarak IAyiha üzerinde bazı 
tadiller yapRcak ve diğer en.cümenlcrde yapılan iliYelerle genİ§le

yen lilyiha esasla.nnı kısmen tahdit edecektir. Lilyiha bu suretle tadil 
gÖrdükten fonr" tekrar heyeti umumiyeye sevkolunarak bir an evvel mü· 
;.z~kf'-re ve kanuniyet kesbedecektir . 

Harbiye mektebi mezunlarının 
Gazi Hazretlerine tazimatı 

M. Doumer Pantheon'a ziyctlerini iblağ ettikten •onra bu 

gömülmeyecek menfur cinayetin Sovyet hükümeti ANKARA 9. A. A.- Harbiye mektebi kumandan vekili Miralay Ce-
tarafından derin b;• •urette hi11edi- ·ı B R · .' ··ınh H ı · · • • 1 ... . . S R A J mı ey eısıcu ur az.ret erıne 1932 Harbıye mezunlarının hıısıyatla .. 

PARIS, 9. A. A. - Mme Dou- ecegını ve ovyel uaya.nın umumı 1 rı t .. 1 t'd k. t 1 af .. d .. 
mer'İn recası Uzer-İne müteveffa reİ· nefret biılerini tahrike seMp olaca.. na ercuman ° .::.n a 1 e 1 e gr 1 gon ermışhr 
sicümhurun naaşı Pantheon'da icra-. ğın, beyan eylemiştir . " Zabit vekilllkJerini tasdik buyurduğunuz 1932 Harbiye mezunları 
sı mutaa.avver merasimden sonra . 1 bugün Taksimdeki Cümhuriyct abidesine giderEk yarattığınız muazzam 
Ooumer ailesi kabrİ•tl\Dına defnedi- Suikastçının karısı ne dıyor: eserin timsali huzurunda Türk gençliğine emanet buyurulan vatan ve 
lecektir . . . PARIS, 9. A. A.- Mme Gor'lu- j cümhuriyetin muhafa:ıa11 uğrunda canlarını fedaya nır.ade olduklannı and 
Cb B.u makbe~e, P~rı~tekı ı;:,r:.:: ı loff, buraya gelınittir. Kendisi he- ;çerek teyit eylediler. Tazimlerime terdifen bu deruni ihti ... .ıannın 

.. aıse_~f ezarıhstanın • 1 v
1
e 

4
r ... ?'~ :zahıtai adliyeye ~evkedilmit ve zatr devletlerinde arzı buj;usundaki dileklerine ,-aııta olmakla keabi 

muteva anın arpte te ef o l\n og- f utıçvabına ba•lanılmı•tır f h ı • f d. 
l 

"d ,. ,. · a rey erım e en un. 
unun mezarı var >r. B · ti' d Mm G u ıı cvap esnaıın a e or- Harbiye Mektebi Kumandanı ve Miralay: 
Doumer' e yapılan son ıruloff, izdi•acı tarihi olan 1931 se-

hürmetler. nesi temmuzundanberi Gorgulofrun 

P ARiS, 9. A .A.- Halk, bucün 
saat 14 ten ve salı, çarıamba cünle
ri de saat 9 dan itibaren Elysee sa
rayında müteveffa M. Doumer'in 
-•ı önünden geçecektir 

Sabık muhariF. muharrirlerle harp 
malülleri muhafız ;i(eaiııi göre-
celdenlir . 

Prens <\e Galles, cenaze merasi
minde hazır bulunacaktır. 

Wersailles'da hazırhk 

ne cinnet ve hatta ne de fazla heye
can aliınetleri cöste.-ınemiı olduğu

nu beyanetmiıtir. Ancak Fr&ı>sada 
İcrayı tebabet etmek için mezuniyet 
istihsali makaadile vaki olan tqeb
büslerinin akamete mahküm olması 
kendisini şiddetle müteesiir etmekte 
idi. 

Mme. Gorguloff, siyaıetten nadi
ren bahsediyordu ve Monakodan ha
reketi eınaamda irtikap etmiı oldu-

VERSAILLES, 9. A. A. - Bü- iu menfur cinayete teşebbüs edece
tün bu sabah kongre salonu mobil- tine delô.let edebilecek hiçbir söz 
yelmnin yerleıtirilmesile ittigal e.. sarfetmemi,tir. 
dilmiJtir .Amelenin, bu ifleri lnı ak- Polis, Mme Gor.-uloff'un izdivaca 
f"ll'& kadar ikmal etmesi muhakkak- ııraamda drahmi olarak cetirmiş ve 
tır. V ersailles muhtelif otel Ye lo- Paris bankalanndan birine tevdi et
kantalarında siyaıet, diplomasi, ede miş olduğu 40,000 fran.-ı nereden 
biyat ve sanayi alemlerine mensup tedarik etınit olduğunu arasdınnak
birçok zevat salı ııünkü öğle yeme- I tadır. 
ği için sofralar angaje etmişlerdir. . . , _ 

. Bundan baıka Versailles §&tosu 

1 

~e. Gorguloff, Pans e alelade 
itfaiye alayı da tetkik olunmuştur. f"hıt sifatile celbedilıniıtir. Kendisi 
itfaiye tefkilitı müstahdemini Pa- ) müstantik nezdinde .-ötürülmüt ve 
ris'in eski itfaiye efradı meyanmdan orada da ifadesi ahnmıtt>r. Hekkm
ıeçilmiştir. Bunların beraberinde son dP biç bir müzakei'e isclar edilme
nümune levazim vardrr. Bir İfaret Ü miştir. 
zerine birkaç dakikada felr ket ma
hallinde yetişebilecek surette mücelı 
hezdirler . · 

Sao, Sain Marin onnanmın met .. 
halinde kiiıı bulunllJ> ve tazyiki bir 
arıza vukuunda itlctilecelc elektrikli 
bir tazvik makinesi ile arttırılacak 
olan ihtiyat depolanndan sevkolu

. nan sularla beslenen su kanalizaai
yonlan ile himaye altına alınınıtlır. 

Kongre salonuna yalnız kartı ha-
mil bulunan kimıeler kabul edile

•cektir. İnzibat tedbirleri gayet tid-
detli tatbi!< olunacaktır. · 

lki namzet 

1 ••••••• 

Lyon faciası 
L YON, 9. A. A.- Enkaz altında 

kalmı, olan ve bili yatamakta bu
lunan qhasın kurtulmasmılaô kat'i 
surette ümit kesilmit olduğu zanne
dildiği bir sırada yeniden bir takım 
tikayet eninleri iıitilaıiıtir. 

T ablis itine memur olan kimae
leor, hemen ite atılmıtJardır, Enkaz 
altından çıkarmak için hunwnah bir 
faaliyetle çalııılmalrtadır. 

CEMiL 
Reisicümhur Hz. bu telgrafa atideki cevabı göndermiılerdir: 
Cümhuriyet abidesine giderek Türk gençligine emanet olan vatan 

Ye cümhuriyetin muhafazası uğrunda canlarını feday" imade olduk
lannı and ederek teyit eyleyen cenç Harbiye mezunların1n aamim.i 
duygularından çok mütelıasais oldum. Memlekete büyük hizmetlerde 
bulunmalarını ve parlak bir istikbale mazhar olmalannı temenni e
derim. Haklanndaki derin muhabbetlerim.in ve ordu ve memleketimiz 
için yüksek ümitlerimin kendilerine tebliiini rica ederim efendim. 

Reisicümbur: CAZ! M. KEMAL 

Gazi Hz.nin Türk-Bulgar kar
deşlik cemiyeti reisine cevapları 

ANKARA, 9 A.A. -Türk - Bulgar kardeşlik cemiyetinin 
6 mayısta Yamada aktettiği içtima münaaebetiyle Reiıaicümhur 
Hazretlerine çekilen telgrafla Mü9arünileyh Hazretlerinin ceva
bı aıağıdadır: 

Komtu ve dost Türkiyenin Büyük Reisi Gazi Mmtafa 
Kemal Hazretlerine: 

Türk - Bulgar dostluğunu kuTVetlendirmek emeliyle Yama
da teşekkül eden Türk - Bulgar kardeflik cemiyetinin bugünkü 
içtim.ı Bulgar milletinin kıymetli dostu ve Türkiyenin büyük 
halaskinna arzı tazimat eyler. 

Reia: Doktor Bakırçieff 

Doktor Bakırçieff Türk - Bulgar kardeşlik cemiyeti reiai: 
Telgrafınıza ve hiasiyatıruza teşekkür ederim. Türk ve Bul

ğar dıntluğunu kuvvetlendirmek hususundaki meşkUr mesainiz
de azamt muvaffakiyetler dilerim. Selim ve muhabbetler. 

Reisicumh\lr: Gazi Kemal 

Tahdidi teslihat kon/eransında 
· murahhasımız tayyare 

gemilerinin ilgasını istedi •. 

BELGRAT, 9. A. A. - SkGplije takımı ile Betiktaı arıumda bugün 
yapılan müsabakada Türk talmu J..l galip ııelmiştir. 

Maalesef her türlü inzibati ted
birle.-e rağmen vaziyet çok tehlike
lidir.'' 

PARIS, 9 A.A. - M. Painleve 
yeni Reiaicümhur intihabatında nam 
zet gösterilmesine reımen muvafa
kat etmiıtir. 
PARlS, 9. A. A.- M. Lebrun ri

yaseti cümhur intihabına namzet1i-

Saat 2 de tahlisiyeciler. Mme Mat 
hieu'ü kurtarmak için gayretlerini 
tazif etmişlerdir. Betbaht kadının 
TÜcüdünün yukara kısmını tazyik 
etmekte olan bir taban kinııini dea
tere ile kesmek lazım •elmektedir. 
Biçarenin zevci deliçeaiae bir iztirap 

·içinde beklemektedir. 

CENEVRE, 8 A.A. - "Anadolu Ajanamm hususi mubabi- • 
ri bildiriyor: Bahriye .komisyonunda tayyare ıemilerinin taarru
zi mahiyeti olup olmadıkları müzakere edilirken Türk murahhası 
Necnıeddin Sadık Bey Türk heyetinin tayyare gemilerinin hassa 
ten taarruzi ve milli müdafaaya zararlı ve aivil ehaliye muzir ad
dettiğini ve her tarafta dehtet ve ölüm saçan bombardıman tay. 
yarelerini büyük denizleri afınp uzaklara tafıyan bu gemilerin H 

dece taarruza yaradığını izah ederek bunların ilgasını istedi. 

yette değildir. Almanyada Hit- ı aç kalmak tehlikesi yoktur. Sa karşı mal vermek siyaseti ki, 

l ler partisinin kaymı.şmaları, bir niyen sınai bir memleket olır.a- bunda muvaffak olacağında şüp 
taraftan; işsizliğin her yerde dıgımız için umumiyet itibarile hem iz yoktur. 

r 
L lktısadi ve mali hatta 

tevlit ettiği gaileler, diğer taraf bizde bir işsizlik meselesi mev- ı Bu itibarladir ki, vaziyetimi-
Ciban vazıyeti iktısadiyesi- binliie aevkediyor, birbirlerin. tan, büt,,ün devletleri düsiindürü cut değildir. Bizim için aç kal- zi Avrupanınkinden kat kat 

n~1sa1iha yüz tutabilmesi için den daha çok uzaklattırıyor. yor. mak tehlikesi olmadığını söyle. farklı görerek vatandatlarımıza 
birinci tart inaanlarm evveli Son Kreuger hadisesi ış. alemin Avrupanın bu hercümerç ha· mek bir az "egoiste" nazariye- ati hakkında tam bir itimat bea 
kendilerine, aonra da batkaları- de ne derecede büyük bir heye. ' li içinde bizim vaziyetimiz aca- dir; fakat, bununla, aç kalmak lemelerini, ve binaenaleyh inli 
na kartı itimat hissi beslemele- can tevlit ettiği her kesçe ma- ba nasıldır? tehlikesinde bulunan memleket zar vaziyetinde kalmayarak işe 
ridir; bunun iae başlıca amili aul lumdur. Sermayedarlar ve ufak• Memleketimizin vaziyeti ma !erle alakadar olmadığımızı an- atılmalarını tavsiye ediyoruz. 
bu sükundur; fakat öyle bir aul tasarruf sahipleri, 1929 senesin !iyesi fena olduğunu kabul et. !atmak istemiyoruz; bilakis, bu 
lıu ükun ki ayni zamanda bü- de Nevyork'da batlayıp o tarih- 1 mekle beraber, iktısaden terak- memleketler, mamulatı smaiye 
tün memleketlere ıamil olsun, ten beri aünyanın her tarafına I ki ve tekamül kabiliy,timiz Av !erinin bir kısmını bize gönder
ve bu memleketlerin hein dahili ·sirayet eden "Kracb" lar netice rupaya nazaran faik olduğunu mekle vaziyetlerini bir ·dereceye 
h:-nı de harici işlerinde müesses sinde, artık paralarını ' sağlam söylemekte tereddüt etmeyece- kadar ıslah edebilirler; şu şart-

• bulunsun. Halbuki ne görüyo. iılerd.e bile kullanmağa cesaret 1 ğiz. Bir kerj! arazimiz münbit. la ki onlar da, ayni kıymette 
ruz! Tam efkarı umumiye bir edemıyor, bu paraları aynen ve mahsuldardır, ve nüfusumu- mahsulatı ziraiyeyi, mesela in
az ümitlemr gibi olduğu bir sı- saklamağı tercih ediyorlar. Ma zun bir kaç mislini besliyebile- cir, üzüm, tütünü, bizden alsın
rad , gayri muntazar surette le li emniyetaizliğe inzimam eden cek kabiliyettedir; halbuki Av- lar. 
h ddüs eden yeni yeni vak'alar içtimai ve siyasi İshkraraızlık rupa nüfusu, toprağın besleyebi İste hükümetimiz neşrettiği 
bu umitleri aöndürmeklc kalma da Avrupa efkarı umumıyesine j ıecegi miktardan yüz m·lyon ti son karo.rn me ile bu gayeyi is

Esham ve Tahvilat 
Saracoğlu Şükrü B. f. nin ha· 

li lstanbulda bulunması hafta 
zarfında Borsada yine türlü lür 
lü tefsirlere mahal verdi. Bazı. 
!arı, çocuğunun hastalığı üzeri
ne burada bulunmak mecburiye 
tinde kaldığını; bazıları da, bu 
kadar bekledikten sonra aruk 

avdetini bekleyebileceğini söy- 25,30 lirada azcık sukut etmi9. 
liyorlar. Vaziyet henüz inkitaf !erdir. Keza mumeasil senetleri 
etmediği için Ünifiye hafta zar de 21,10 lira da ufak bir teden
fında yine hayli "ballote" oldu. ni kaydetmi~lerdir. 
Dün aabah umumi temayül aşa Bomonti yine yarım lira su. 
gıya doğru iken, Fransada, Ra. kut ederek 22,25 lirada kaldı. 
dical - socialistlerin muvaffaki- Tramvay aksiyonu muamelesi:r 
yeti haberi piyaaalara iyi bir te- 47 ~'2 liradır. Terkos 25,75 de 
sir icra edecek gibi ıörünmekte durgundur. 
dir; çünkü bu partinin reiıi M. 1 Batka esham ve tahvilat üzt 
Herriot, Almanya ile samimi rine ıayam kayıt bir muamele 
surette anlaşma taraftarı ola- olmadı. 
rak tanınmıştır. Kota harici Mısır Kredi Foa 

Geçen hafta 42 ~4 de bırak· siyelerinin fiati tonlardır: 
bğımız Unifiye dün akşam 45 . 1886 tertibi 172 lira 
'f4 kuruşta kaldı. 1903 ,. 93 ,, • 

İstikrazı ·dahili fiati muamele 1911 ,, 92 ,, 
siz 95 buçuk kuruştachr. Türk altını hafta zarfında 

Iş Bankalarına 9,20 liraya to. 965 kuruşa kadar çıkmıt iken 
lip vardor. clün akşam 943 kuru§ta kaldı. 

Anadolu aksiyonl.uı 15 lira-. 
da sabit, fakat obligasiyonlar K. H. yıp icsanlan daha ziyade bed· şu sırada itmina,1 verece· mahı. fazladır; hın enaleyh bizırn için tihdaf etmektedir; yanı, .mala İsmet Pa a Hz. nin, i'usyaJan 
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kib • 
1 ralını 

Ekonomi 

Yerli tiftiklerden ilk 
kumaş imalatı .•..... ' 

lecrübe muvaffakıyetle neticelendi 

Yunan 
Emlaki 

Sabıın durdurularak 
cemiyete devredilmesi 
tasavvurları da var 

Sanayi ve Maadin Bankası
nın Defterdar mensucat fabrika 
a~nda bir müddetten beri yerli 
t~ftiklerden kumaı yapılması i
çtn tecrübeler yapılmakta idi. 

.. ! erli tiftik ipliğinden yani 
biitun mevaddı ipticiaiyesi yerli 
olarak yapılan kumat fevkalade 
ıüzel olmuştur. Bu ilk kumaş
lar satııa çıkarılmıştır. Bilhas
•a tiftik pardesülükler lakoç ku 
maılarmdan daha iyi bulunmak 
tadır. 

ran ha.sebile her memlekette ta 
rap ıarfiyatı pc ziyade azalmış 
tır. En ziyade şarap sarfeden l_n 
gilterenin şara;:ı ithalatı son bır 
senede 50 000 hektolitre, Avus
turyada 170,000 hektolitre azal 
mıştır. 

Ankaradan ahiren avdet eden 
Gayrimübadiller heyetinin Mali
ye vekiLletile yaptığı temaalar .ne 
ticuinde çok muhım bazı netice 
fer aldığını hususi aurette istih
bar ettik. Bu neticelerden başlıca 
sı Yunan emlid:inirı müzayedele
rine bükUmetçe niliayet verilmesi 
ve kıymet tnL.dirinden wnra bu 
emlakin kiımilen Gayrimübadil
ler cemiyetince devralınması mer 
kezindedir. Maliye vekaletince 
Ankarada üç kitili' bir gayrimü
badiller bürosu teaisine müsaade 
edildiği malumdur. Yunan emla
kinin takdiri kıymet itlerini bu 
büro takip ve sür'atle intaca çalı 
tacaktır. Bu şekil kesbi kat'iyet 
ederıe mevcut tasav,·urlara göre 
Gayrimübadiller cemiyeti, devra
lacağı Yunan emlakini ya Emlio.k 
Banka5ının idare3jne verecek, ya 
hut teşkil edeceği bir tirket v~ıı 
taaile bunlan idare odecektır. 
Her iki surette de, bu emlakin 
takdir edilecek kıyııır.tleri niabe
tinde tahvilat çıkarılacak, bu tah 
viliıt bor.add tedavül edece:ı.tir. 
TahvilitR, yrıj enılXkin getirece 
ği icar bedell~ı · nden temin edil
mek aurctiJe f~iz de veriJecektir. 
Gayrimüba.Jiller, ellerinde mev
cut bonolar niabetinde tahvilat 
alacaklardır. Bu 1&yede, bonolar 
kıymetlenmis olacak, emlak tahvi 
!atını nakte tahvil etmek isteyen 
ler iae, onlan borıada .. tarak ar 
zularını elde edebileceklerdir. 
Ankaradan dönen heyet, bu neti 
celeri ayın yirmi.inden sonra top 
!anacak gayrimübadiller kongre
.inde izah edecekler ve bunları 
kesbi katiyet ettirebilmek Üzere 
.>alalıiyet istiyecekler. Heyet, kon 
grede bu aalahiyeti alırsa teşeb
büaatmı intaca çalıtacaktır. Dün 
bu huauata tafailat almak üzere 
görüıtüğümüz cemiyet erkanın· 
dan biri, benim bildiğim, Maliye 
Vekili Beyin heyete: "lsteraeniz 
emlaki:, aize devredeyim" dediği 
dir. Mesele kongrede göriitülecek 
tir!' demiştir. 

Döviz ödenmemek 
ıartile .. 

Düa, 10 tqrinievvel 931 ta
rihinden evvel ıelen mallar ve 
döviz ödememek ıartile ithal e
dilen qya için verilen ithal mü 
•aadeainin kaldınlacajiı hakkın
da deveran eden haberi yazmıı 
bk. Y aptıjımız tetkikata naza
h!l henüz bu huıuata kat'i bir 
tılıir aelmemittir. yalnız, bede 
li ödenmemek 9aıtile mal ithali 
tı ıa)'ri tabii bulunduğu için bu 
huaııata ok büyük teyakkuz 
ıöate~esi alikadarlara bildi. 
rilıniıtir. 

5 Numaralı kararname 
tatbikatı 

Cüınlıuriyet Merkez Banka. 
'' 5 numaralı Türk parasının 
kıymetini koruma kararnamesi
nin tatbikinin icap ettirdiği te§ 
kilatm hazırhklarile me,guldür 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
Ofi,e müracaatla şimdiye ka
dar muhtelif devletler arasınıla 
~tedilmit olan Clearing muka 
~elelerinin metnini ve daha bazı 
ınalumat istemiıtir. Ofis, bugü 
ne kadar aktedilen mukavelele
rin birer suretini ve Pariste ye
lli tt!§ekkül eden takas ofisinin 
tarzı mesaisine dair olan nizam 
llamenin bir suretini, ve döviz 
lakyidatı vazetmit olan memle 
ketlerin netrettikleri kanun ve 
kararların birer suretlerini Mer 
kez Bankasına göndermiştir. 

Şarap sarfiyatı 
azalıyor 

İktısadi buhran bazı sabalar 
da garip vaziyetler doğurmak
tadır. 
. Bir çok memleketlerin şarap 
••tibsal ve ihracatı buhrandan 
ıok müteessir olmuştur. Buh-
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Fransa ile Avusturya 
arasında Clearing 

Fransa hükumeti Avusturya 
ile Mayısta mevkii meriyete gi. 
ren bir Clearing mukavelesi ak
tetmittir. 

lrao 'ın bir senelik 
kontenjanı 

İran hükumeti 21 mart 932 
den 22 mart 933 e kadar olan 
müddet için ithalat kontenjan 
listesini tanzim etmiıtir. Ofis 
bu listeyi alakadarlara tebliğ i. 
çin Ticaret odalarına bildinnit· 
tir. 

l:ımir'den bir haftalık 
ihracat 

İzmir mıntakaaından aon haf 
ta zarfında ıu miktar ihracat 
yapılmıştır: 

5762 kilo afyon, 20,400 kilo 
hurda incir, 4457 kilo halı 40 
bin kilo pamuk, 427 bin kilo pa
lamut, 17,530 kilo tütün, 150, 
000 kilo incir. 

Romada bir aere-i 
ROMA. 9 (A.A.) - M. Mua

ıolini, dün F afİSt inkıliibının onun 
cu yıldönümünün tes'idinin :ık zi 
rai tezahürünü teıkil edecek olan 
bah•e ve ziraRt makineciliği ser
gi~a~in reımi kütadını icra ebnit 
tir. ............... ----
VH6·yette 

Matbuat 
Memurluğu 

lbrahim Bey bugün 
vazifesine başlıyor 
Kadınhan kaymakamlığından 

lıtanbııl vilayeti Matbuat memur 
!uğuna tayin edilen İbrahim Bey 
dün şehrimize gelmit ve Vali mu 
avini Fazlı B~yi ziyaret etmi,tir. 
İbrahim Bey bugün Matbuat işle 
rini vekaleten idare eden mektup 
çu O•man Beyden muamelab dev 
ralacakbr. lbrahim Bey lstanbul 
polio müdiriyeti sa.bık birinci fU· 
be müdürü idi. Kendisini tebrik 
eder ve işinde muvaffakıyet te
menni ederiz. 

Avni Bey tekaüt 
edildi 

latanbul vilayeti Nafia başmü 
hcndi.i Avni Bey tekaüde sevke· 
dilmiştir. Avni Beyin tekaütliiğü 
vili.yete bildirilmiftir. Mumaileyh 
33 senelik kıdemli ve iyi bir mÜ· 
hendu idi. 

Takas 
Tetkikatı 

Heyet Pari•'teki olillle 
tema•larda bulunuyor 

Gelen ma!Uınata nazaran t;ıkas 
mukaveleleri ekti için Avrupada tet 
kik seyahati yapmakta olan komis
yon Pariste bulunmaktadır. Heyet 
Pariste yeni teşekkül eden taka. o
fııi ile temasla bulunmaktadır. He. 
yet Pariaten Holanda ve oradan 
Romaya gidecektir. Heyetin bu ay 
nihayetinde avdet etme.ine iutizar 
edilmektedir. 

Gelen sefirler 
ltalya ııefiri Baron Aloisi ve 

Irak sefiri Emir Zeyyit Ankara
dan tehrimize gelmitlerdir. Bir 
müddetten beri mezunen Viya. 
nada bulunmakta olan Avusturya 
sefiri M. Auguste Kral dünkü 
kon\·ansiyonel trenile lstanbula 
gelnıiftir. M. Augu.te Kral teka
üde sevkedildiğinden hükümete 
veda .. <1 .. rek Viv na .,, ,.d .. t erle 

Halkevi neşriyat 
şubeıinde 

Halkevi kütüphane ve neıriyat 
§Ubeıi İ<iarc komitaaı dün aabık 
maarif mÜsletarı Mehmet Emin 
Beyin riyasetinde içtima etmiştir. 
İçtimada meıai programı üzerin· 
de tetkikat yapılmqtır. 

Halkevi kütüphanesi 
Halkevi kütüphanesi tamir e· 

dilıneğe ba~lanmıştır. Birkaç gü. 
ne kadar daha geniş olarak açı· 
lacakbr. Kütüphaneye yerli ve 
ecnebi birçok lcitap ve mecmua
lar alınmıttır. Yeni neşriyat için 
bazı projeler hazırla.,maktadır. 
Haziranda yeni bütç'? ile beraber 
mühim neıriyat yapılncaktır. Bir 
mecmua neşri de dü~ünülmekte
dir. 

Halkcvi umumi idare 
heyeti toplanıyor 

Halkevi umumi idare heyeti 
bugiin içtima edecektir. içtimada 
yeni sene faaliyet programı etra 
fmda göriiıJülecektir. 

Mitat Bey 
Muhtelit Mübadele komisyonu 

mütavirlerinden Mithat Bey An. 
karaya gitıni,tir. ____ .._ 

155 idam 
Talebi 

Adana mahkemesi kara
nn• cumartesiye verecek 

ADANA, 9 - Muhakemeleri 
biten 192 kişilik birinci kafile 
hakkında müddeiumumi iddiana
mes;ni okudu. iddianamede maz· 
nunlardan 155 kiti için idam ceza 
•• talep edilmekte, diğerleri için 
de aJır hapiı cezası iatenilmekte
dir. iddianamede beraat talebi 
yoktur. Mahkeme, cumarteai gii .. 
nü aktedecefri cebede bu mülıim 
dava hakkındaki karannı vere
cektir. 

N:sten Parise giden 
zabitlerimiz 

Nis müsabakalarından sonra 
Pariae gittikleri yazılan Binicilik 
mektebi müdürü Cevat Beyle 
Fransız binicilik muallimi ve a\i .. 
vari zabitlerimiz Cevat ve Ziya 
Beyler Marsilyadan ayın on üçün 
de hareket ve 20 mayısta §ehrimi 
ze avdet edeceklerdir. Heyet, Bi 
nicilik mektebi için Fransa.dan 
bir c: cin. h an müb 

• 

• 
1 rı em 

Mahkemelerde Tıbbiyeliler 
Bayramı Kib.rit kralının resmini 

ve intiharını 
neşreden gazeteler 

12 mayıs için fevkal
ade bir 

müsamere hazırlanıyor 

1 

Maarifte 

llkmektep 
Hocaian 

Önümüzdeki derı 
senesi içinde 

taıfiye yapılacak 
•••••••• 

Bu m ·· nasebetle dava edilen gaze
telerin muhakemesine başlandı!. 

Senelerden beri Tıp tarihi 
hakkında tetkikat yapmakta o
lan Tıp talebe cemiyeti, bun
dan üç sene evvel, Bursada 12 
mayıs 1339 tarihinde açılıuı Da 
rütbbbı Türklerde tababetin 
mebdei addederek o günü "Tıb 
biyeliler bayramı" naınile tesit 

Dün lıtanbul adliyesinde, muh vanın r'..iyetinden ııonra Son Posta etmeğe karar vermişti. 

Aldığımız malümata aöre ôıril 
miizdeki ders aeneai iptiduında 
İstanbul Maarif mıntakaaı dahi. 
!inde ilk mektep mnalliınleri ara 
aında bir tasfiye yapıJacaktır. Bu 
tasfiye muallim mektebinden me 
:ı:un olmayanlan, veya iki üç -
nelik muallim mektebinden ~ 
zun olanları üıtihdaf etmektedir. 
Bu suretle mektep mezunu olma 
yıp ehliyetname ile ilk mektep 
hocalığı edenler daha ziyade 11-
tanbul mülhak kaz ve köylerin 
de bulunmaktadır. Taafiye edile11 
!er içinde tekaüt müddetini biti· 
renler tekaüde aevkedilecekler 
dir. Taafiyeden sonra inhilal ed• 
cek yerlere bu aene muallim melı 
teplerinden me:ı:un olacak gen~ 
mualliml•r tayin edilecektir. Ma. 
arif idareaı taafiyeye tabi tutula. 
cak hocaları te&bit etmeie batla 
rDJfhr. 

tel;f ceza mahkemelerinde muhte gazeteoi aleyhine ayni meseleden 
lif matbuat davaları rüyet cdilmiı açılan davanın rüyetine batlan- Yapılan son ilmi tetkikat 
tir. ilk rüyet edilen dava Cümhu mıı, netriyat müdürü Selim Ragıp Türklerde tababetin daha evvd 
riyel gazeteainde Prens Ayazın Beye tebligat yapılanıadığı anla- başladığıııı gO.termittir. Fakat 
hadioei intihannı neşretmiş olan tılmıı, ıahibi Ali Ekrem Bey is- Bursa Darüttıbbindan evvel •· 
neşriyat müdürü Abidin Daver ticvap edilmif, mumaileyh dünya çılnw• miıesseaatı sıhbiyemizin 
Bey aleyhine ikinci ceza mahke- nın en tanınmıı adammın ölümü Y 

mesinde ikame edilen davadır. nı.i efkarı umumiyeye bildirmek ki,;.şat tarihleri malum olmadı
Mabkemede Abidin Daver Beyle I mecburiyetinde olduğunu, maaba fırıdan, gene ayni günde sekiz 
vekili Vasfi Ratit Bey hazır bu- za A~adolu Ajan.mın ve~diği bu asırlık Tıp tarihuıin mazisi te
~u~mufla~dır. Vasfi Ra,it Bey bu ı babe~ı ne'."e1?'~den evve! :'?arlo sit edik><:ektir. 
ıntıhar hadiaeıinin Avrupada vu lu AJans ule 13tı§are cttiğını, A-
ku bulduğunu, kanunun dairei şÜ janaın: "Bizim Yerdiğimiz haberi Bu •ene 12 mayısta tıbbiyeli 
~ulü _b~.ri~i'_'~e .. bulunduğ~nu, po f netretmel_<.~u_ç ~~şkil ~~ez" c~va ı l~r bayramının tesidi içın fevka 
lı• mudurlugunun bu kabı! vuku hını verdıgını ııoylemıştır. Manke !&de çalı§ılmaktadır Perıesnbe 
atla alakadar olmadığını söyle- me Selim Rarıp Beye tebligat ya a:unü fakültede yap;lacak olıuı 
môştir. Bunun üzerine mahkeme pılmak Üzere 12 Mayıs öğled..n 
"ecnebi ınemleketl<rde vaki olan sonraya talik edilmittir. mt:rasime lstanbulda bulunan 
intiharlann Türk matbuatmca bütün doktorlar ve alakadar ze-
yazılıp ya:zılmarnaaı ve müntehir Rakı yapan dört kişi vat davet edilmiılerdir. Merui 
lerin fotoğrafilerinin netredllip me taıradan ittirak etmek için 
edilmeme•i husuıunda ne yolda Kumkapıda oturan Pipina, An bir çok doktorlar da lstanbula 
müaaade edildiğinin veyahut mü na, Enrediki iamindeki kadınlar-
aaade edilmemesi eıbabının neye la Y orırinin, evlerinde gizlice ka· gelmiılerdir • 
müstenit olduğunun bildirilıneai çak rakı imal ettikleri anlaıılınıt. Merasime saat 14 de batla. 
için Polia miidürlüğüne tezkere taharriyat yapılmıı ve cümlesi nacak, bazı müderria ve talebe 
yazılınauna" karar vennif ve mu cürmü mefhut halinde yakalan-
hakemeyi l 4 mayıs cumartesi aa.· mı ti ardır. Dün dokuzuncu lhti- tarafından Tıp tarihine ve tıb
at 14 de talik etmiqir. •a• mahkeme.inde cereyan eden biyeliler bayramının maluadt 

muhakemeleri neticesinde maz- teaidine dair konferanslar veri. 
ikinci dava.. nunlann cürümleri aabit olmuı, lecektir. Talebe cemiyeti tara. 

cümleoi 9 ar ay hapae ve 18 li-lkinci rüyet edilen da•a kibrit 
kralı Grokerin hadiııei intihannı 
yazdığmdan müntehirin re.mini 
neşrettiğinden dolayı Vakit gaze 
teai sahibi Aaım ve ne4riyat mü
dürü Refik Ahmet Beyler aleyhi 
ne üçüncü ce:za mahkemeıinde i
kame edilen davadır. Mahkeme
de Refik Ahmet Bey hazır bulun 
muştur. Mahkeme Aıım Bey meb 
us olduğu için hakkmdaki muha 
kemenin tefrikine ve masuniyeti• 
ııin ref'i için i.;n alınmak Üz.ere 
müddeiumumiliğe tezkere tahriri 
ne ve Refik Ahmet Bey hakkında 
muhakemeye devama karar yer .. 
miş, Refik Ahmet Beye bu dava 
lıakkında ne aöyleyeceği ııorul
muştur. 

Refik Ahmet Bey, izin keyfi7e 
tinin intihar mahallinin en büyük 
zabıta memunmu alitkadar ettiği 
ni, yoksa gazetelerin intita-r etti· 
ği mahallin en büyiik zabıta me
murundan izin alınmak. z.a.nı?"eti 

kanuniyesi bulunmadığını, Kroke 
rin Avrupada intihar ettiğini, bu
nun için latanbul polis müdiriye
tinden izin almak zarureti olma 
dıg" ıru esasen Ankaradaki intihar , d • 
vak'a•r yazıl ıgı zn.man Ankara 
polis müdüriinden izin almıp İs
tanbul polis müdiirlüğ\inden izin 
almmadıfını, bundan dolayı taki 
bat yapılmadığını söylemit, yazı 
)an hadioenin alelade bir intihar 
vak'a" olmayıp bütün dünyayı a 
Jakadar eden mali, siyasi bir ha· 
diae olduğunu aöylemiı ve •ak'a
nın devletçe reamen tanınınış A
nadolu Ajan.ı tarafından verildi 
ğini i~et ederek bu haberin net 
rinden dolayı kendisine mes'uli
yet terettüp etmeyeceği kanaatin 
de bulunduğu s?yle~i .tir. Mahke 
me bunun üzenne ıddıa mak.aını 
na miitaleaıını 50nnuf, iddia ma .. 
kanıı da evrakı tet~ik ve ınütalea 
ede,:ej;ini aöylemıf, mnhakeme 
12 Mayo• perııembe ırünü aaat 14 
e talik otunmuftur. 

üçüncü dava , 

Öğleden oonra da üçüncü ce
za mahkemesinde aene ayni me
seleden dolayı Akflllll gazetesi aa 
bibi Necmeddin Sa~ık ve netriyat 

··dürü Eni• Tahaın Beyler aley 
mu - t edil hine açılan dava ruye ıniı-
tir Asını Bey hakkında olduğu 

·b· · Necmeddin Sadık Bey hak-
gı ı f 'ki 
kın:la da dav~~ ~e ~. ne ve ma 
suniyetinin ~f'ı ıçı~ ~~ın alınmak 
üzere müddeıuınumıhge tezkere 
tastirine karar verilmi~ Eniı Tah 
sin Bey ha~• '?uhake?'eye 
devam edilmıştır. Enıs T ah11n B. 
gazetesinde intişar eden haberin 
devletçe resmen tanınmıt Anado 
lu Ajansı tarafm~an verildiğini, 
re!ımi de Hava• aJansırun verdiği 
ni ve bu neşriyatın ıuç te~kil et
meyeceğini, yazıl11.n vak'arun ale 
iade b;r intihar vak' ası olmayıp 
bütün dünvayi alakadar eden ma 
Ji, ıiyasi bir hadiıe olduğunu ve 
dünyanın her yerinde akisler yap 
tığmı aöylem~ştir. . . • 

Enis Tahsın Beyın ıfadesınden 
aonra iddia makamına nıütaleau 
sorulmuş, iddia makamı evrakı 
mütalea edeceğini bildinniş, mu- 1 

hakeme 12 Mayıs per~mbe günü 1 
sabahına bırakılmıttır. 

Dördüncü dava 

ra para cezaaı venneğe mahküm fından Tıp tarihine dair netre
olınu•lar ve tevkif edihniılerdir. dilen broşürler davetlilere tevzi 

Metresinden hastalık 
alan adam 

İhsan isminde bir ıenç Ner
min isminde bir lozı aevmıt, bir 
müddet bu · la di.ışmüt kalk
mış, fakat tanıttıkları üç ay son 
ra bu kızdan Frengi aldığını 
anlanuş: 

- Sen benim hayatımı zehir 
ledin, diyerek kızı öldürmek is
temit ve tabancayla üç yerin
den yaralanmııtır. 

İhsan cereyan eden muhake. 
me neticesinde 5 sene hapse 
mahkum olınuş, fakat temyiız 
mahkemesi bu kararı nakzet. 
mittir. 

Bu davanın dün ı akzen ağır-
ceza mahkemesinde rüyedne 
ba,lanılmıştır. 

Nermine tebligat yapılamadı 
'ğı anlaşılmıı, naKza ittiba olun 
muş ve Nerminin aranılıp bu
lunmasına, muayene edilmeai· 
ne emrazı zütıreviye hastane. 
si~deki kayıtlarının çıkarılma&ı 
na, naklettiği hastalığın ıureti 
sirayetine, maznun üzerindeki 
tezahüratın bundan münbeais 
olup olmadığının tetkikine ka
rar verilmit, muhakeme 19 ha. 
zirana bırakılmıthr. 

Sahte şahadetname 
davası 

Mehmet Akif isminde bir 
genç Halıcıoğlu lisesinin mü. 
bürlenni taklıt ederek bir sahte 
ıehadetname elde etmit ve bu 
aahte şahadetnameyle hukuk 
fakültesıne girmiye muvaffak 
olmuı, fakat bilihare it anlll§ıl 
mış ve Mehmet Akif efendi ağır 
ceza mahkemesine aevkedilmiı
tir. 

Mahkemede Akif efendi ken
disine bu ıehadetnameyi Şükrü 
isminde bir zatin tedarik ettiıği 
ni söylemiştir. 

edilecektir. Konferansları müte 
akıp bir konser verilecektir. 

Yanan 
Depo 

Yangm mahallinde 
tetkikat yapılıyor 

Evvelki gece Bqiktatta Ha
cı Remzi ve Hamit Beylerin tü 
\Ün deposunun yandrğıru haber 
vermiştik. Bu yangına ait tah
kikata müddei umumilik vazi. 
yet etmittir. Yangın mahallin. 
de tetkikat yapılmaktadır. 

lsviçre ile ikamet 
muahedesi 

13 Knunuevvel 1930 da İsviç
re ile Ankarada aktedilmiş olan 
ikamet muahedeai müaaddak nüı 
balar 16 Nisanda teati edildiği 
için, o gÜ.nden itjbaren mevkii me 
riyete girmittir. 

Belediyede 

Kaçak etler 
Pangaltıda Feyziye mektebi 

mutemedi Süreyya efetıdi neız. 
dinde 29,5 kilo kaçak koyun &

ti, Şiılide Alfcınaun dükkanında 
7 ,5 kilo kaçak kuzu, Tophane
de Nikonun dükkanında 135 ki
lo kaçak öküz eti, Kasımpatada 
Necibin dükkinmda da 9 kilo 
kaçak öküz eti bulunmuıtur, 

Yeni bir sıhhiye 
otomobili alındı 

Belediye yeni bir ıblıiye oto 
ıııobili almııtır. Bu otomobil 
son aıri ve feDDİ vuaiti. haizdir. 

Tramvay depolanndan 
çıkanlan amele 

Tramvay 9irketi depo ame
leainden birkaç kiti Belediyeye 
müracaat ederek itten çıkanl. 
dıklarını söylemiılerdir. Bu a
mele kendilerinin kıdemli olduk 
!arını, ücretlerinin zam vakti 
geldiğini ve bunun için çıkarıla 
rak yerlerine az ücretli yeni a. 
mele alacaklannı iddia etmiıler 
dir. Belediye bu müracaatı naza 
n dikkata alarak tirket nezdin. 
de tahkikat yapmağa karar ver 
mittir. 

Mahkeme bu Şükrü Beyin 
celbine karar vermiı, fakat dün 
kü celsede bulunamadığı haberi 
alınmııtır. Dün Akif efendiyf!'.' 
Halıcıoğlu lisesinden me
zundur, diye ilmühaber veren 
mahalle heyeti ihtiyariyesi din. 
lenihniş, onlar da ayni sahte şe 
hadetnameyi eörerek ilmühabe 
ri mühürlediklerini, fakat feha. 
detnamenin aabte olduğunu bil 
mediklerini söylemişlerdir. Mu 
hakeme Şükrü efendinin aranı
lıp bulunması ve ihzan için baı 
ka güne kalmıştır. Ekmek ucuzluyor 

İstanbul Belediyesinden: Ma 
yıaın on birinci çartamba giı

lngiliz sefareti ateıeıniliteri nünden itibaren ekmek yedi ku 
an Ok.,li clünk•i ek ,._ . ruş otuz para francala on iki ku 

••••• 
lngiliz ateşemiliteri 

Ticaret mıektebinde 
ıslahat 

Yüluek iktıaat ve ticaret melo 
tehi müdürü Hüanü Bey burüıı 
Anbn.ya ıridecektir. Mumaileyh 
mclrtebin yeni 11lahat projesi hak 
kında vekaletle temas edecektir. 

Beıiktaş ve civannın 
topografya haritası 
Mühendi. mektebi üçüncü 11-

nıf talebeai bu hafta ııonunda Be 
tiktq ve cinrrnrn bir topoğrafya 
haritaamı almafa batlayacaklar
dır. Bu f1taliyel 20 gün aurecek
tir. 

Sayfiyelere 
Göç başladı ---

Bu ıene yakın ve 
daha ucuz 

semtler tercih ediliyor 
Dünkü nüshamızda, bu sena 

aayfiyelere göç edenlerin geçen 
aenelere nisbeten mahdut olduğu 
nu yazmıthk. Göç edilen yerkr, 
bu sene daha çok Çamlıca ve A
nadolu hattı güzergahıdır. Çamlı 
cada köy içinde 3 - 4 odalı bir .,. 
vin mevıim için ayda on, orı .i i li 
raya kiralanmaaı mümkün olmak 
tadır. Çamlıcada köy haricindeki 
köıklerin mevairnlik kiraları iae 
vaaati 150 • 200 lira araMDda<lır. 
Anadolu hath güzerııahmdeı, me 
sela Göztepede 4 odalı, bahçeli 
bir ev ayda 20 - 25 liraya kirala 
nabilmektedir. Göç eden ailelerin 
yol para3ıDJ da ev ki.ralanna zaın 
medince fU hesap çıkmaktadır: 
Çamlıcada: 10 • 12 lira, ev kirası 
Çamlıcadan Oaküdara ve oradan 
Köprüye ıridip gelme tramvay ve 
vapur Ücreti, cuma günleri hariç, 
26 giin hesabile 11 70 kuru,. Bu 
hesapla Çamlıcada fÔyle böyle 
bir eTde yaz• geçiren bir aile sahi 
bi ayda 22 • 24 lira ev kirau ve 
vesaiti nakliye parası aarfma mec 
burdur. Anadolu hatb gÜzerıa
hmda, mesela Göztepede ayda 
20 - 25 liraya bir ev tutan bir aile 
reiai de cumalar hariç, on lira o
tobüs veya tiren "e vapur ücreti 
ile çoluk çocuğunun ayda 30 - 35 
liraya ıayfiyede y&Jatabilmeklc· 
dir. Adalar ve Boğaziçi'nin yuka 
rı mmtakalannda ıayfiye masra .. 
fı iııe binnisbe daha yük.ektir. 
Büyükada'da orta bir evin mev
aimliii vaıati 180 • 200 liradan 
atağı değildir. Buna ayda, cuma 
lar haricinde 10 liradan fazla •a 
pur par .... in2imam etmektedir. 
Günde 3 ııaate yakın vapurla ıi· 
dip gelmek mecburiyetini d., dü
fÜıten bir çok aileler, bu aene lua 
men aa7fiyeye &itmekten vıuıeç
miıler, kıunen de daha acuz ve 
yakrn taraflara ıöç etmeyi tercib 
eylemitlerdir. Boğazın Beylerbe
yi, Çenaelköy ıibi taraflarında 
4 odalı evlerin kiralan vaaati 
14 - ıs liradır. Sanyerde aybiı 
15 liradan 40 liraya kadar mütte 
rek ve müstakil evler vardır. Fa• 
kat uzaklığı •e vapur parasrnua 
fazlalığı baaebile Boiazm yukan 
semtlerine raf\>et nisbeten mah
duttur. Bununla beraber Sarıyer 
aibi ııemtlen göç edenler .,. de. 
fildir. Bu ıene 1&yfiyelere giden 
!erin ııeçen .......den a:a olmaun
da başlıca bir kaç sebep söriil
mektedir: 

1 - Umumi paraaı.zlık. 
2 - Devairin- akfamlan •aat 

18 de tatil edilmesi, yüzünden 
memurların uzak aemtlere ıidip 
gelecek vakitleri dar olmau, 

3 - Ev oahiplerinin paraualıiı 
dütünmek jstem~yerek kiralan 
indinncmcleri, 

4 - Vesaiti nakliye Ü etteri .. 
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Zeytin dağı 

Falih Rıfkı'nın bu en ıon eseri, ı yapan fakat ayni zamanda tarih 
eserlerinin en ııüzelidir. Eğer mu- yazabilen bir millet olmağa bat· 
hanir, yalnıır edebi ölçülerle eıer lıyalon. 
vermeği itiyat edinmiş bir insan Kulağımıza §Öyle aözler çalın 
olsaydı, bu hükmümüzün arkasın- mqtır : "Dört sene yanında çaht 
elan, tuna benzer izah cümleleri bğı kumandanını teıhir etmek, 
ııetirmemiz lizım ıı;elirdi: "Çünkü ne dereceye kadar doğru bir ha
Zeytindatı, Falih Rıfkı'nın en zi- relı:ettir?'' Memleket çoeuğunun 
yade olpnluk ıı;öaterdifi kitaptır., bu •uale vereceği cevap, ancak 
"çünkii Flılib Rıfla'nm lisan ve fu olabilir: 
tekniiüıi. bu kitabm mevzuunda - Memleketten bqb velini

dereceıine ka-
Ti1rki1W iç/11 Harlı; Jı;in 

en verimli bir toprağı bulmuı ka- met tanımamak 
1

' dar ıı;eliımit ıı;ürüyoruz", "çünkü darl 
Falih Rıfkı kaleminin ıabsiyetini Falih Rıfkı, Zeytindağı'nda, 
en ziyade bu eoerde tamamlamıı- bir takım ıahıs ve ıahaiyetleri de 
hı" T. •· ğil -bir takım görüş ve dütünüt 

L K. t. it. 
s aJ'ltlf ·- ·-6 • f 111 14 -
ıı • ı•- ·-

Gelen evralı: pri orerilmu -
Müddeti geçen ntıııha!er 10 lı:u · 

ruıtur. Gazeft ""' -tbuya ait 
işler için müdiriyete mllrııeaat 

:dilir. Ga.etemis llinluuı mca'u· 
iyetini kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y efilköy aalı:wi rasat merke

zinden verilen babenı ıı;öre bu
t:Ün hava kıa..._ bulutlu olacak 
ve rüzıir ceneptan esecektir. 
9-5-932 tarihinde hava tazyiki 
753 milimetre idi, - fazla sıcak· 
lık 21, - az 13 santiıı;rat kayde
~ilmiıtir. 

Fakat Falih Rıfkı, yalnız edebi leri t"lhir ve tezyif ebniştir. Bu· 
'l ölçiilerle .,..,.. Teren inan değildir. nu na11I yapbğını ileriki yazılan· 

Falih Rıfkı'da §Öyle bir inkitaf mızda izah edeceğiz. Fakat bunu 
ıeyri görelıiliriz: Edebiyatçılık - niçin yaptığını, hemen söyliyebi
politibcdık _ inkılapçılık. Bir liriz: Çünkü bu görüt ve düıünüı 
de lıütün bu ietil.alelere ııüzergab lerin şakatatı henüz yaşamakta· 
n zemin vazifeei ııörmüt olan ııa· dır. Ve çünkü, bunların taıfiye· 
zetec:ilik. Falib Rıfkı'run bütün e- ıine çalışmak, her inkı lapçınm 
ıerlerinde. tesir ,.e cazibe motifle- borcudur. 
rinin huıuıiyetleri bu tenevvüden Düıünen muharrir, bütün mem 
ileri sdir. Zevkini, edebiyatçılığı- leketlerde ve bütün devirlerde kü 
na; kılıç hamleleri kadar seri ve çük tasalar, küçük kanaatler ve 
ini hamlelerini politikacılığıaa; da küçük duygularla kördüi;üm olan 

ları yıldrnnış olan bir mahluktur. 
yanın her zaman en ileri siperinde Muha.n-irin hakiyki eb'adını ikti
yer almasını inkılapçılığına; mu-
faual'dan sakınarak bütün ifadesi sap etmesi, iti bizde, yeni yeni 

ı başlıyor. Buna alış,mak ve bunu 
ne '1enıtantane" fotoirafıo kısa 

11 hot sörmek lazımdır. Ne yapa· 
yuzuhunu ve 1&4ırtrcı c.anhhğını ve lım? Kaleminden bir nevi kudret 

1 ~ rebilmeıini iıe gazeteci tarafına fıtkırmaıı, zatinde mündemiç ev-
borçludur. oaf dolayıaile mukadder olan mu 

1 

! Zeytindağı. onun en a-üzel ese- harririn, bu hakkmı, inkıli.ptan 
ridr .. Çünkü üzerinde hakim olan aonra da kullanmaması biraz 
bu saydıifmız dört kuvvet, ifade- T". k h • l"ğ" b" da 

ı 
. ur mu arrır ı ı ve ıraz - ~ 1 leşme ve tesır balommdan, bu eff!I" Türk inkılabı namına hazin ol-1. f FP.FKM ~~- biribiriyle :~:~.yan• etm~ler- ı maz mı idi?_ 

2 
_ 

Ne zaman açılacak 
lıtanbulda bir fey vardır 

ki; mutlaka Tiliyetin mi, bele· 
diyenin mi müaaadesile açılır, 
müıaadesile kapanır ... Tram

ok 1 
Zeytindağı'ndaki "enstantane" 

Zeytindağı, çok yakın ve ç 1 )erden en güzel üçü, d i·1i mera-
malüm bir dewin, tetkikin ilk net' •İme tahıis edilmittir. Falih Rıfkı 
ter darbelerini yemesidir. Şerbala- nın J;,u yazılarını ketke Voltaire 
rm tam yerinde açılmalanrun 11r· sağ olaa idi de, okuaa idi. Üç bü 
rı, üatat kaleminin maharetli tah- yük dinin her üçünün de naoıl 
rninlerinden ve kalemi idare ede- kızgın bir iyman halinde narblı 
nin daima ıı;ayeli tumimlerinden 

vay pencereleri .• Şu günlerde 1 ileri ıı;eliyor. Devirlerin tetkiki bi 
havalar ıamdıjiı halde pencere- raz 'M....ıı" faaliyetine benz•. Ce 
lerin kapalı ohqu arabaların sedin, bütün bakımlardan ve neaç 

içini tahammülü güç, kok•du ve höceyre değitikliklerine kadar 
ve rutubetli birer fırına çevir 

ve pazarlıklı bir ticaret iti haline 
aeldiiini Zeytindağı muharririnin 
lisanından dinlemeli idi. Mevzu 
kendiıini tabii ali.kadar edecelı:ti. 
Fakat Voltaire'i en ziyade, Falih 
Rıfkmın realiat tekniği şaıırta• 
caktı. Onun asrında, ne böyle bir 
ııörüş mehareti ne de böyle bir 
gösterme kudreti vardı. Grune
wa! 1'm, ihtiraslı elleri lmnddı
yan birer çiyan gibi göatermit o
lan fırçaoı bile modern realizmin 
didikleyici ve ciıimleri iliklerine 

di .. 
Belediye erkini ekseri ön 

sahanlıkta gittiğinden araba ı
çindekilerin ne çektiklerini ga· 
liba fark etmiyorlar •.• 

Müaaade etaeler de fU pen. 
cereler açılsa... Çünkü bunlar 
açılmazsa bizim ağzımız açıla
cak! .•• 

Masonlar aynlmış 

ince ve tam muayeneaine lüzum 
Yardır. Çevik bir elin kullandıit 
bet on netter darbesi, illetli nok· 
laların üzerinden geçeceğine pek 
ili bunların yanlarına da düterelıt 

aranılan aırrı ceaedin soğukluğun 
kadar teıhir edici tekniii yanm· 

da ııömülü bırakabilir. Fakat net da iptidai kalır. itte Falih Rıfkı, 
terli elin idaresi Falih Rıfkı'run- hassatan bu meraıim tablolann 
ki Ayarında bir dimağa merbut da, kaleminin bütün hoyratlıiını 
olursa, o zaman, Zeytindağı'nda kullarunıttır. Her sene tekrarla. 
olduğu gibi her yeni ıerhanın iki ıı;an ve ittirak eden kör gözlü 
taraflı maktaında aranılan ille· imanlılar için sonauz cotkunlulı: 
tin ana unsurlarını görebiliriz. kaynaiı olan i.yinleri: cehennem 

Vakıa maaonlar bütün içti- Bunun içindir ki, Falih Rıfkı· den çahnmıı boyalar ve mahşer· 
mai teşekküllerimizin itiyadı nın son eserinde, tetkiykin tesel- den ödünçlenmi, hareketlerle, 
hilifma olarak müttehit kal. sülü belki iddia olunamaz amma, ukba korkusunun vehim aynaoın 

1 d 1 d H tetkiykin vazıh ve kudretli" tema" d d • ·ı ·· dü~·· ·· ld • · ma arına cid en &a&ı ır ı.. er a egı , ıror aunu o ugu sı· 
~ :ı' sı ... ,ırtıcı bir gÜzelik arzedeı-. b" k d d f t "- f d · · 

hangi te&ekkülümüzü ele alır · - 1 ay e en ° 0 ••a a esesının 
> Devir bi:ı:lere o kadar yakındır pozitifinde göstermiştir. Fotoğraf 

sanız alınız... Ya tamamen dı. ki, Falih Rıfkı'nın eserini, birçok adeseai süzelik ve çirkinlik bakı 
~arı vurmuı, yahut için için farımız, benliğimizin dar ve ka· mından ne kadar az hatır ve gÖ· 
devam eden bir ikilik bebeme- fesli penceresinden görmü,üzdür. nül tanıua, Falib'in kalemi de; 
hal mevcuttur. Burada iıim Halbuki eser, o devrin tetkikine iıter namazın İstiğrakına teca· 

B 
ait henüz ilk veaikadrr. Kendimi- vüz eden usaka" iater nur hokka 

ta:;rih etmiyeceğim. ütün ce- zi, bu gibi vesikaları, memleketin bazlığı yçan papaz ve iıter söz 
miyetlerimize bakın! Bunu gö. açık havasında görmeğe daha yaflarile duvar atındırmağa çalı 
rursünüz... Eh masonlar da şimdiden alıştırmalıyız ki, tarih fan yahudi ııünahk&n hakkında 
bundan hariç kalmamıtlar .. u. , ................................................ ,_,,, realiıt sörüıün berrak adesesin· 

muma uymuşlar .... Ne diyebili- , Bet ki§i poker oynuyorlar... den başka bir vasıta kullanmak 
· 1 lçlerinde bir yahudi var ... Ve iıtememiştir. 

rız.. , Bu i,i, cesaretle yapmıttır. Çün 
Yalnız işittiğimize göre ma bu zat oyunda kaybediyor... kü naoıl fotoğraf alınırken göneıi 

sonluk yüksek insani hislere j Derken beş oyuncudan biri ö. arkaya almak lazımsa, bahisleri 
istinat eden bir müessese imiş .. I lüyor .• Tabii şa§ırıyorlar. Ve geçen ayinleri bu tarzda taıvir 
Bu ikilik münasebetile gaze. dörtten birisi soruyor: edebilmek için de, onların üzeri 

telerde İntişar eden yazılar bu 1 - Şimdi ne yapacağız.. :;,ee:~~~ı:;:!~1K"::~ 1bi;'1~~n~o~öü~ 

HİKAY~ '--1 _R_A_D_YO___.I ! 
Bugünkü program 

Yarın akşam 

ELHAMRA'da 
Sinemanın büyülı: 

muvaffakiyeti 

iki gurbet dostu 
ISTANBUL (1600 m . 5 k.) 18 - MARY GLORY 

Gramofon, 19,30 Hafız Bürhan B. ve FERNAND GRAVEY'in 
heyeti, 20,30 Opera, 21 Hafız Bür· temsili mubteıemi 

Ecnebi memlekette 
yatı ne sariptir. 

talebe ha 1 nm o adali ve maddi ıı;örünütü 
yoktu . 

ban Bey heyeti, 22 cazbant. 1 D Q Ş E S 
BELGRAT. (429,8 m.) -20 Çelıt o L A c AK s 1 N 

dersi, 21,30 Zağrepten nakil 23.50 insan memleket hasretini, 
kendisi ıibi gurbet ac111 çeken 
arkadatlan araaında unutur. 

Anna haftada iiç defa derse 
gidiyor. Kalan sünler oda11nda 
piyanoya çalıııyordu. 

çinıı;ene muıikiıi . ı (Tu ıerı:s Düchesse) 

BOKREŞ (394,2 m.) _ 21 Sen- ~~~İ~k:i~sa~a~t~lik~k~ah~k~a~h~a~ .,.~-Talebe mahalleleri, talebe 
panaiyonlan müıtakbel ve hakiki 
(Cemiyeti Akvam) ın temel tatı 
sayılabilir. Çünkü buralarda dün 
yanın her köıesinden selmit yet
mit iki millete mensup ıı;enç kız· 
lar ve delikanlılar doat olurlar. 

Musikiye dütkün bir kızdı. 
Şarklı olduğumuz için mi ne· 

dir, biribirimize çabuk alıımıt· 
tık. 

fonik konser, 22 konferanı, 22, 15 1 Yann akşam 
konsere devam, 23,45 bavadiı, 23 •-•M• E L E K'te 

Hemen her konuımamızda 
romen halk musikiai. 1 

memleketimizden bahseder, gur
bet acımızı gidermeğe çalııır· 
dık. Pariste (Quartier Latin) Çin 

ve Japondaıı, Rus ve lngilizden, Bir gün L.lk kenannda uzun 
Afrikalı ve Cenubi Amerikalıdan, bir gezintiden aonra pansiyona 
Şimal ve Cenupludan mürekkep dönerken dedim ki : 
çefit çeşit ırk ve milletlere men· - Biliyor muaun Anna, bir 
sup gençler i toplayan bir talebe hafta sonra bizim bayramımız ... 
yuvaoıdır. Arzm bef kıt'aoından Bu bayramı da memleketten u
ıelen körpe kafalılar orada kay· zak seçireceğim · 

- Ne gün? dedi. 
na,ırlar . C ı k · - e ece cumarteıı. 

Sonra İsviçrenin hemen her Uzak bir hayale dalmıf gibiy 
büyük ıehrinde dünya milletle· 1 di. Yeşil gözlerine kapanan kir· 
rinden birer nümune toplayan pikleri titredi. 
semtler, pansiyonlar vardır. Dedi ki: 

B d ıd ki - Ecnebi topraklarında bay. uralar a mensup o u arı 
ram ne gariptir. Kimae insanın 

ırklan ve milletleri belki etnoğ· halinden anlamaz. 
rafya aahifelerinde okuyan ııenç· _ Öyle! 
lcr kar•ı kartıya yemek yerler. · Yürüdük. Akşam yemekten 
Biribirler inin hisleri, dütünceleri sonra pansiyon arkadatları (An
ile alakadar olurlar. Arjantinli na) dan birkaç parça çalma11nı 
bir genç, Mrsulı bir arkada9ile rica ettikleri ha lde genç kız ka· 
can cıger olur. Efganlı bir bul etmedi. Yorgunluğundan 
delikanlı lıveçli bir kızla sevişir bahsederek erkence odasına çık· 
taı gibi oert ve soğuk bir İngiliz. tı · 
Oyuncak sibi zarif bir Çinli ile . Ve onu birkaç gün eOrme .. 
dost olur. Ne ırki tezatlar ne ' dım. 
milli ihtilaflar gurbet diyannd" Madam Frippon senç kızın 
bulutan bu gençlerin sevişmesine (Şam.!'el) de.. .bir arkadatında. 

. 1 kaldıgını aoylıyordu. Halbukı 

BUDAPEŞTE (550,S) - Fran
arzca derı, 20.30 hafif muıiki, 22 
konferans, 22,30 çingene muıikiıi, 

23,30 hafif musiki. 

PRAG (488,6 m.) - 20,0S hafif 
musiki, 20,40 Brunn'dan nakil.21,45 
konferans, 22 romen musikiıi kon
seri, 23 havadis 23,30 müzik. 

ROMA, (441.2 m . ) - 21,45 sa

lon muıikiıi, 22,30 komedi, 23 kon
seı·, 23,30 müzik. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,45 
Cavalleria rusticana operaıı, 22,30 
romen milli bayramı 
ihtifal, 23,30 havadiı, 
musikiıi. 

münaaebetile 
23,40 dans 

ViYANA <517,2 m.) - Senfonik 
orkestra. 22,40 havadis, 22,50 •arlu, 
23,25 akşam konseri. 

Eyüp sulh icra memurluğundan: 

Bir borcun temini zımnında uzun 

çarşıda mercan ağa mahallesinde 

babı sera•keri caddesinde atık 66 ve 

cedit 5 No. lu berveçhi mülkiyet ve 
manı o maz. b b ·· ·· b b 

en ayram gunu era er yemek darüssaade ağası. Merhum mercan a 
Bir zaman (Geneve) de he- yemek için ona bir gezinti teklif 

men bütün ecnebi talebenin tanı edecektim . ğo. vakfından olan 1 adet tütüncü 
drğı Frippon pansiyonunda idim. lstanbuldan yolladıkları teker gediğinden münkalip takriben 16 

Burada üç ay kadar kaldrm. arife günü. yeti,ti. Kendiıine bir metro murabbağı kiriir Tonostan 
Panıiyonda kız ve erkek bir kaç kere bahsettiğim bu teker· inta edilınit ııva ve badanaları tami 

Çok talebe vardı. den (Anna) ya verecektim. Fa· h bul d""k'"" bi 
kat senç kız ortada yoktu. re mu taç unan u ... nın n 

Doktor olmalı: iıtiyen bir Sırp 1 yüz elli iki •ehim olmak üzere • ta· 
lı. ( Pedagosie) okuyan bir Leh· N ibayet bayram geldi. Sabah 

d • (C mamını bin lira kıymet taktir edil-
li yükaek ticaret mektebine de- uyan ıgun zaman en eve) in 

her ıun·· ku"" bayatı ba•lam••t Z mit oldug" undan bin yüz elli iki te-vam eden bir Romen kızı, liaan • .., ı. a-
öğrenmeğe ııelmit bir ltalyan be· ten nezaketi, terbiyeyi bile vazİ· hinden 555 •ehnüne 48?. lira kıymet 

fe bilen bu memlekette sevinç k 1 ki 555 eh" h" · 
nim sibi İıtirahat için poıtu ser· ve tahassüı imkanı yoktu ki! onmut o ma a s ım ıuenın 
mit bir İnıriliz, bir de mııaikiye I Eyüp sulh mahkemesi icruından a-

ıtekıiz, net'eıiz giyindim, sa 
çalıtan bir Ruı kızı. lona inmeğe hazırlanıyordum. sık artınna ile satılacaktır. Satıı 

Gözleri karniye etrafındaki Birden kulağıma bir piyano aeai tartnameıi 25 may11 932 tarihinde 
yetil aazlann ııölgeleri aksetmit geldi. Ve bu seı yabancı değil· divanhaneye talik edilecektir. 11 Ha 
bir göle beıu:iyen İnce, karanfil di. Bu nağmeler bir elektrik ce· ziran 932 cumarteei saat 14 den 16 
dudaklı bir Ruı kızı. · reyanı aibi vücudüme yayıldı. 1 • ya kadar açık artınna ile satılaca-

Har&fO ! , Yanılmıyordum. Piyanoda bizlm 
Hem de uçin harato ! 

1
. ıu hürriyet şarkısı: ğındaR artınnaya ittirak için yüzde 

Ç k "k k ı 10 pey akçesi alınır müterakim ver· e ı ıamur aı ı, yuvarlak "Ey vatan ey ümmü mütfik 
omuzlu bir R ... kızı. şadü handan ol bugün!" gi ve belediye ve vakıf icaresi ve tel 

Panıiyonda herkeaten fazla 1 Şarkm çalınıyordu. laliyeıi borçluya ait olup ferayi mua 
bu kızla konuıuyordum. melesi mütteriye aittir. H"kları ta-

"Anna,, hasoao, ı"çlı", az oo"" ylı"· 
1 

Bir hamlede kapıyı açıp dııa-
f 1 d (A ) 1 po sicilleriyle sabit olmadıkça ipo-

yen bir kızdı. Hattl fsla.v rı ır a ım. ona nın ara ık 
ırkı· duran oda kapısına koıtum. telıtli alacaklılarla diğer alakadara-

----, .... - ........ ·-····--- Genç kız parmaklarını tiatlar nın ve irtifak hakkı sahiplerine ilin 
liği, Zeytindağı'ndaki bu yazıla- dan ayırmadan başını çevirdi: tarihinden itibaren 20 gün isinde ev 
rr, lezzetle okuyacaktır. Onlar- - .Bonne fete ıak nüıbitelerile bildirmeleri li. 
da, "mütaadcli" liyikliğln timdi- Hayret ve sevincun" den bı" r d k 
l"k ı b zan ır. A si halde hııkları tapo si-
l ya nız atlarına duran ileride fey söyliyemiyordum. 

ise yine en süzelleri diye kayde- cilleriyle sabit olmıyanlar satı' bede 
dilecek olan nümunelerini bula. Bayram sabahı bana bu •Ür· linin paylatmasından hariç kalırlar. 
Caktır. prizi hazırlayan An na : Al. k d a o. aranın icra ve iflis kanunun • - Batka alaturka parça bula 

· " " d d . ·t · d" d ş h 119 cu maddesi hükmüne göre ha-fmparatorluk batmıttır, ve, Irat. ma ım, ıye ı ızar e ıyor u. e 
maaı bizi biç bayıflandırmaımıştır. ri alt üst rttinı . Üç gündür de raket etmeleri ve daha fazla ma-
Çünkü Türklük kendine, ancak bu ekzeraiz yapıyorum. lürnat almak istiyenlerin 931 -27'/ 
zaruri taıfiye sayesinde kavu4muş- Hassas ve hatır§İnaa genç No. lu memuriyetimizde mevcut 
tur lmparatorluk"an bizJeri bir Rus krzırun bu çok ince sürprizi dosyaya müracaat etmeleri aa· n olu-

. · ' 1 hala gönlümdedir. uçurum ayırmaktadır. Fakat kötü 
ki 1 Gurbette bazan öyle dostlar 

zihniretin öylt'! uzun baca arı var- bulunur ki insan en yalunların- ı 
dır kı, değme uçurwnları pervasız. dan bulamadığı leoelliyi böyle 

nur. 

~. ''""? •. 

1 

So'lderece kuvvetli bir film 

Öldürdüğüm 
Kadın 

(La Femme que j'ai tuee) 

"Tehlikeli Yollar,, filminin 

mübdiası SiL VIA SIDNEY 

ve PHİLİPS HOLMES , 

tarafıncaıı 

Beyoğlunda Galatasarayda Daire
yi mahsusunda ifayi vazife eden lı
tanbul ikinci icra memurluğundan: 
Tamamına yediyüz elli lire kıymet 
takdir edilen Ayvan•arayda Korucu 
Mehmet Çelebi mahallesinde kalkan 
meydanı sokağında Rtık ve cedit 8 
numaralı bir be.p dükkan ile keza 
Ayvanıarayda Toklu lbrahim dede 
maballeıinde Rtik 3 cedit 5 numara
lı olup tamamına bin lira kır-t 
takdir edilen ma bahçe bir bap ha· 
nenin birinci açık arttmnalan 13-6-

932 tarihine müsadif pazartesi ıı;ü

nü aaat 14 ila 17 ye kadar dairede 
İcra kılınacaktır. Arttınnaya ittirak 
etmek isteyenlerin mezkür 1ıayri 

menk.Ulita takdir edilen kıymetin 

yüzde onu niıbetinde teminat akqe
si venneleri lazımdır. Hakları tapo 
sicilile ıabit olmayan İpotek alacak
lılarile diğer alakadarların, irtifak 
hakkı aahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa deir olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 

yirmi rün zarfında evrakı müsbite. 

lerile daireye bildinneleri li.zımdır. 

Aksi halde, hakları tapo sicilile sa· 

bit olmayanlar satı! bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Mütera
lcim vergi ile belediye resümları va
kıf icaresi müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat Rlnıak isteyenlerin 
20-5-932 tarihinden itibaren dairede 
açık bulundurulacak ol•n arttırma 
~artnamesile 929-1965 numaralı ev
rakına müracaatla mezkUr mahalle 
rin evsaf ve mesnbas ını havi takdiri 
kıymet raporunu görüp Rnlayabile
cekleri ilin olunur. 

AKTl MÜTEYEMMlN 
Ordu Mebusu Ahmet Ihsan Be-

yin torunu Hatice inci Hanun i.le 
eski şurayı devlet i~tinaf azasından 
meThum Cafer Ali Bey mahdumu 
Divanı Muhaı;ebat memurlarından 

Ragıp Cafer Beyin akitleri tarafeyn 
ailesi huzurile Y eşilköydeki hanele
rinde icra kdınmıl?hr Saadetler te
menni ederiz. 

baflıca kudret kaynağı olan inkılap-
ca atar gelir. Yeni Türk vatanının 1 bir sürprizle onlardan buluı· . 1 

tır ki, uçurumun ba•ını yorulm .. - Burhan CAHIT 
dan bekJiyecek ve imparatorluğu 1 lttih.acl• 1\ll.:illı. 
batırmıt olan görüt ve dütünütle TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ hislerle telif edilebilir şeyler ı Kaybettiği için bir türlü nizm., i,, pek revaçta olduğu hat 

olmadığına göre galiba buna partinin dağılmasına razı olamı ti bir nevi "civanmertlik. , telak· 
<la biraz su katmışız... yan yahudi cevap veriyor: ki edildiği inti:al devirlerinde 

Çelebi böyle olur bizde de _ Altılıları çıkarırız. halbuki, bu baait ameliye, herkes 

rin milli bünyeyi zehirlemelerine • Dr. C e ı al ·re vfi ~ 
mani olacaktır. 

Zeytindağı, uçurumun heri tara
fına dikebildiğimiz karakollardan 
bir tanesidir. Eserin kıymeti , bizce, 
asıl bu noktada sivrilmektediı-. Yok. 
sa "Edip Falih Rıfkı ., yeni bir şey 

Zühre vi v~ idrar yolu hastalıkları 
Harik ve Jıayat üzerine sigorta muarnl'lcsi 

icra eyleriz. 

d ten sadece samimi inkıli.pçı olma 
konser ediğin. (Bu fıkrayı yalnız poker bi. yı ister. Samimi inkılapçı olmak 

Şımdi ne yapalım?. !enler kavrayabilir.) bir ceaaret iti midir? Homurtu-

mütehaııısı: Sjrkeci Muradiye 
caddesi N o. 35. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havi d ir. 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
Her a-ün saat 14-19. 

1 lar dinmedikçe, evet. 
Size bir poker hikayesi: FELEK inkılap Türkiyeıinin layik genç 

değildir. iill••••••••••••li 111_ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmal<tadı r. 
Burhan ASAF lli!!!i! Tel: Beyoğlu : 4887 I___ _-:=__ 

-
ra da kendi aşkını anlayama. yalnız bulundukları bir sırayı J - Sait bütün giin evde ka· ı ra bilmem nasıl oldu, içime 
mıştı. kollayarak kardeşine sor:lu: lıyor, hiç bir yere çıkmıyor. bir gün şüphe girdi. Her hali-

Onu evlerinde bir bahar rüz - Sait, sen derslerine çalıı muş. Bilmem siz ne fikirdeai- ne daha fazla dikkat etmeğe 
girı kadar taze ve pik görmek mak üzere mektebe gitmiyor I niz? Bana bu pek doğm bir şey başladım. Zaten pek dikkat te 
istiyordu. Ve ancak bunun için musun? gibi gelmiyor. lazım değil ya! İnsanın adeta 

Milliyct'in Romanı: 6 

Yıldırım! Eve Düşen 
Na hit Sırn dir ki, onu istiyen birkaç kişi O biraz bozulmuş ve kurnaz ' - Niçin? gözüne bakıyor. Bir fey söyle 

hakkında uzun uzun tahkikat lığa kalkmıştı: . . 1 - . ~eçen seneler ders _çalıt· miyorsunuz baba! 
_ Şimdi geliyorum ağabey! re de turneye çıkarak Ankara.- yapmış, ve bu tahkikat netice· - Dersler çoktan kesıldı, 1 mak ıçın hep mektebe gıtmez Evet, Ahmet Şükrü Efen· 

Diye cevap verirdi. ya uğramıt olan Darülbedayie sinde esaslı kusurlarını öğrenin ağabey. miydi? di birtey söyleyemiyordu. Ken· 
Bu ses bazan da mutfaktan götürınüttü· Ve her sefer, Mu- ce her sefer daha büyük bir - Derslerin çoktan kesildi. - Belki evde daha rahat ı disile hiç bir zaman böyle bir 

mukabele eder: azzez ağır tuvaletler içinde memnuniyet duymuf, babası- ği malum. Fakat eskiden yine çalşıyordur. Bu sene de son akran gibi, münakatalar ede-
- Aman efendim, hemen türlü edalar ile yürüyen Hanım nın razı olup söz kesmesine mektebe gitmez miydin? Arka senesi. Ne kadar iyi çalışması rek konuıma-ş olan oğlunu 

de iftiranz hazır. Bu sabah kah efendilerden yüz kere ziyade imkan birakmamıştı. Ve yıne daşlarınla beraber sınıfta çalıı- mümkünse öyle çalışsın, değil sükfıt içinde dinlerken, Şayes-
vealtmızı size ben hazırladım, nıazan dikkati celbetmiş, bütün bunun içindir ki, Saidm genç mak idetindi. ı mi? te ile beş on gün evvel arala· 
Jerdi. batlar hep ona çevrilmiş, genç kızı bir sevda ve ihtiras hava· - Evet, lakin daha ziyade - Ben onun iyi çalışmak rında geçen sözleri hatırlıyor, 

Sonra da, iki elile tuttuğu kız biraz utangaç ilerlerken et. aile sarmasına, hatta kim bilir, laf atmak üzere giderdim. Hal- için evde kaldığını zannetmiyo. genç kadının: 
tepsiyi itinalarla taşıyarak, sa- raftan hep fıaıltılar yükselmit- belki de bir gün cür'etini ilerle buki bu sene son sene. Onun rum. "- Allah versin de biran 
bah ı§ığının tazeliği ortaamda ti. terek onu kollarına alıvermesi- için, yine alay geçerim diye - Ya niçin kalıyor? evvel gelin olup gitsin!., diyen 
bahardan taze, genç kız mey. Ve bu fıaıltıları duydukça, ne dayanamıyacak, razı olamı- mektebe gitmeğe cesaret etmi· - Muazzez için! sesi kulaklarında çınlıyordu. 
dana çıkardı. Muazzezin güzelliğinin uyandır yacakh. yorum, yalnız çalışmağı tercih Ses bir bıçak gibi keskin, ı ls~asyona yaklaşmı§lardı. Ah. 

Akşamlan onu bazan bahçe dığı alaka ve takdiri hissedip Saidin genç kızı sevdiğini ediyorum. ve artık serbest ıhtirazsız çık. 1 met Şükrü Efendi bu bahsi ka-
de gayet ciddi bir eda ile ro- gördükçe, Namığın kalbi ga. iae ona yaptığı yaltaklıklardan Bu izahatla kanaati hiç te mıftı. pamak istedi: 
man okur bulduğu zaman, oku rip bir hi11le dolmuttu. iftihar ' anlamış, sonra da, sabahları değişmeyen Namık artık cevap , - Sait çocuktur. Böyle bir 1 - Ben böyle bir şey fark 
duğu bu romanın anlatabileceği ve sevince, biraz da esefe ben· · gelip Şayesteye yardım eden vermemiş, meseleyi babasile şey hatırına bile gelmez. etmedim. Esasen de Muazzezi 
ve öğretebileceği şeyleri düşü- ziyen bir his. Emine kadından onun imtihan biran evvel halletmeğe içinden - Şimdi dünyada çocuk nasıl olsa yakında gelin edece-
nerek memnun olmuyor, lakin Fakat duyduğu bu şeyleri lara çalışmak üzere geçen sene karar vermişti. Ye ertesi sa- var mı baba? Hem zaten ÇO· ğiz. Saitle Muazzez evde zaten 
kumral b&Jını bir dikişin üzeri- tahlil etmiyor, mevcudiyetini !erdeki gibi mektebe gitmiye. 

1 
bah, artık gittikçe daha sıcakla cukluğu nerede? Yirmisinde, yalnız kalmıyorlar ki! Karın 

ne eğilmiş bulursa büyük bir aaran ve kaplıyan kudretin ma rek bütün günlerini evde geçir ı şan bir hava içinde adeta ter. koskoca bir oğlan! Muazzeze daima yanlarında. Hem ikisine 

ısırmıştı. Fakat ne cevap vere. 
bilirdi? Saitle Muazzez arasın. 
da bir izdivacı babası elbette 
münasip bulmaz, onu bu k a 
dar gençken hemen kendi ya· 
şında bir kızla evlendirmeği 
tabii istemezdi. Ancak bu iki 
kardeş çocuğu biribirlerini şid. 
detle sever ve isterlerse , evlen 
melerini şüphesiz büyük bir fe 
liket saymıyacak ve razı ola
caktı. Ve birden bire, Namık 
buna tahammül edemiyeceğini 
hissetti. 

Bununla beı-aber, Muazzezi 
sevdiğini hala bilmiyordu. Sev 
diğini bilseydi de kızı kollarına 
almağı, ona malik olmağı iste 
mek zaten hat ı rına gelmiyecek. 
ti . O kendis i için gökteki yıl. 
dızlar kadar uzaktı. Sade onun 
huzuruna, onun se sini duyma. 
ğa, onun gülüşünü dinlemeğe 
muhtaçtı. Ve onun gözlerinde 
sevginin ışığını görmeğe ve se· 
sinde sevginin zeİ.>unlugunu 
duymağa rızası yoktu. 

Onu, evleri.,de bir bahar 
rüzgarı kadar taze ve pik gör· haz duyuyordu. Kendisini bu hiyeti hakkında da hiç bir 1ÜP· 1 diğini öğrenince, zannı, şüphe !emeğe başlıyarak İstasyona gi baktıkça renkten renge gırı- de emniyetim vardır. 

_•o~ı e~nle~de b~rkaç ke~e. ~~~es !!!h:e~d~u!:ry~m~u~y~o'.:rd~u~. -"~~-~~ı~~~~-~~n~M~u~az::.-:ı ~le:ı2·i_k~a:t'!i~b~i~r_k~a~n~a!a~t_;~~e~k~l~in~i~a~l-~.Jd~e~n~Y.:.lO~-~Q~$;l;U~İn2,e'"ı~·liı;~k~Pı;/,n;:.lhı,ıa~h~•~ı~~v~:::;;§Jıi"~n~b~e;;,.se.ı,ı m=e~k~h:U__liiiiı~mcil;i;İıİ;· ıWıli&ı--ılı!i.-ıııılıııııİılıİ•• .. ••lıiıı•..lı••ııİlıtıiıı•lııiıı••••••••ııııl 

!Un 

tetı 
tıııi 

Sl>o 
lı.etj 
l~ı-· 

11\ı 

iae, 
IÖ:yf 
der 
ı.., 
'l>o 
tör 
0111 



lzmir - ista.nbul maçı 
için lzmir 

gazeteleri ne diyor? 
F ehmi'nin telgrafları lzmir' de 

bomba tesiri yapmış! 
latanbulda oynayan lzmir • Jı / huıuıi muhabiriııı.izdeaJ - fmıir . 

t&ııbul maçının tekli cereyanı Ü· muhteliti ;6 bin seyirci huzurunda 
'<erine lzmirli refiklerimiz alet lıtanbul mulıteliti ile karfdqtı. .. ı .. 
PÜkiİrüyorlar. Anadolu gazetesi tanbullular, Macarlara çıkardılılan 
(Çok ayıp) Mrlevhah yaz11mda mubtelitten daha kuvvetli bir muh
fllnlan yasıyor. t.ıitle çıkmıtlardı. Halbuki lıizim o-

lıtaııbul mubteliti lsıair muh- yunculanmıs ebikti. Birinci devr&
te~itini bi..,. lı:al"fl üçle matlup et de biz hakim oynadık... Onlar, lıu
ını,. Muhterem karii•, lzmir - lı nu "mütevazin" diye tarif ve taı.lr 
~~bul muhtelitlerinin Cuma sün edecekler .Fakat hakikat, bizim lıl
k~ ID&çlarma ait tafsilatı bugün kim oynadıtnıuzdD". Birinci haftay
ı u nüıhamızda okumuf olacak- mın sonlanna dofnı Solaçılc mev
ardrr. lzınir muhtelitiniıı 3-ı künden Naınılc çekildi, yerine Serai 

lllafliip olma11 dahi lzmir için bir geçti. Birinci devreyi beraberlikle 
ruv.affakıyet tetkil eder. Çün~ü bitirdik .. ikinci baftaynnda aajacık 
llıtıır muhtelitinin kerıı~n~a mıl- lsmail; ortaya güzel !>i" pa~ verdi. 

ı talı:ıın çıkanlm19tır. Butun bun Sait sıkı bir ıut çekti. Kalecı yaka-
&rı •l-d'l'k · Ort d · Ôyle "'":' 1 1 ıeçıyoru:ı:· .. a ~ ladı, fakat topu tutamıyarak ellerın-
I hır mesele var kı muteeHH' d d" .. d" 1 ·ı Hakk yetitti 0 ıtıaınak elden ıelmez. Bu bu- eo uıur u.. ımaı ~ 

•uata lzmir muhteliti kaptanı Al ve topu ağlara taktı. Dakıka 20 •.. 
1"Ylı Fehmi Beyden dün bir tel- Yin ehi.kim vaziyette~z. FaJ;<at lıu 
f'"f aldık. Gazetemize çekilen hakimiyetimiz bazmedıl~. Mub 

11 telırrafı ne,rediyoruz: telif kulüplere menaup kafileler; ta-

l 
· lmnnnız yabancı bir memleket ço-

Anadolu - :mur culdanndan müreldcep imi, cibi: 
. Altıbin .. yirci huzurunda maç ı 
~·• edildi. Birinci devrede hl· - YuhL .. Yuha. 
ıı.?' oynadık. BerabeN kaldık. Diye bağmnai• baıladılar ... Bir 

1 •• inci -betinci dakikada ilk go araljr oyuncularımızın üzerine tq, 
..._" dttık. Yirmiyedinci dakikaya demir parçalan ve aaire atılmağa ka ' 

...,:d:rın~~iınia. b~~lk buııb nucıbabzı.; dar ileri gidildi. Hem uaW, hem de 
ıcuı ve azı ya a . .. 

"1eırıleket evladı gibi yuhalarla müteeaairdik... Oyuncul•ınus; gor-
Ve OYııncularunızın üzerine taJ dükleri bu manzaradan inkiaara uğ
je de;ınir parçalan atarak anba· ramıılardı. lstanbul forvetlerinden 

F':. •!tiler. Fikret kaleci ve müda· Fikret, kalecimiz Fehmi ile müdafi 
llttıi ı,11 ~e ,kaıteoa tek_me attı, halk Lütfiye kasten tekme vurdu Ye yay-

L Çırlı:in bareketı alkııladı, ha· 1 bu ._._, h---L ti' '<e.., a . k 1 garacı ar, çınun areae ; 
d Jııı -.ıa-lelere maruz a 
ı. 1 ' Çok mütee11iriz. Oyunu ı · 3 - Bravo! 
o.ı-bettilt. Diye alkışladılar ve oyuncuları-

PEHMI mızı anbale ettiler. Oyunu id•e e
t ı lıte Fehmi Beyin telgrafı .. Bu den hakem bile ayni muamelelere 
ee ~rafı okuduktan sonra müte-
S "" olmamak elden gelmez. maruz kaldı. Fena bir intibala ayrı-
ı.."0ti•culuk bu mu dur, ıpor neza lıyoruz. Çok müteeasin:ı:. Yarın o
• e . tekme atmak oyuncularm ü radayız .. 3-1 mağlubuz. 
"'erıne taı ve demir yardırmak Hizmet _ lzmirin tefevvukundan 
~ deınektir? Eğer sporculuk bu delııetle korkanlar, bu neticeyi bir 
aö • 1.~emali ciddiyet ,,. kat'l,.etle ~eref telakki ederlerıe; çok feci bir 
d Y ll:Voruz, memleketimizden 
b erlıal sporculuju kaldırmaktan gaflette bulunmuı olurlar. Mağliibi
a •tka çare yoktur- lıtanbullu yet rekorları kırmakta yeği.ne bü
i~rcuJann buna neden lüzum nerver olan 1 stanbul mubteliti; Mil
o0•dliklerini hlll anlayamadık. li takım halinde ve Macarlara çıktı
. nla~ l>:minı geldikleri zam~ ğı tekilden daha kuvvetli olarak çık 
1 lllaglilp olaunlar, ••Iİp gelai.n nuf, fakat buna mukabil tam kuv
tİ; • daima el üetünde gezdirilm~ verinde olmıyan talommu:nn kartı

Sı>or.:ularnıımun t-uiirlerine 
~"'aıaile iftirak ederis. Muhtel!· 
111lİzin yann tehrimiade bulun· 
"'"'•ına intlsar edilmektedir.Genç 
J.•iırıi.. parlak aurette iatikbal e· 
ı. ıleceklerdlr. Bu çirkin hldiae 
ı -~kında kendilerinden daha faz 
" 1zahat alacafmuz tabiidir. 

k (Hizmet) ıazeteıi de (Tekrar 
Y 0nuıuruz) serlavhaıile ,unlan 
l azıyor: 
•tıı.nbuı 6 - (Kafileye iıtirak eden 

amda dokaan dakikanın 66 dakika
ımı mabkUmiyet içinde geçirdiğini 
görünce iti yuhaya, tat, demir yaf
murıana ve tekmeye dökmüıtür. Ta
kımımızın gerek seyirciler ve gerek 
Milli takım tarafından maruz kaldı
i• bu çirkin muamele bi.ze ıeref ve 
gurur verir, çünki nokaan kadrolu 
taknnnnwn kar111ında bile mağlu
biyet rekortınenlerinin düttükleri te 
ıa, ve herase delalet eder. Gün ge
lir, elbette tekrar konuıuruz. 

l\raenalln kalecisi bir Nevcaatel hücumunu tutarken 
(köıedeJd resim) Nevcaatel kaptanı İnıılltere 

k11paaını aldıktan sonra •• 

MiLLİYET SALI 10 MAl'. l.3 1932 

Mevsimin üçüncü mühim maçı .•. 
Enosis takımı en kuvvetli şekli, tam kadrosu ve 

seçilmiş atletlerile geliyor •. 

Cuma •• •• gunu bu münasebetle 
da resmi küşadı 

yeni Fener bahçe 
vapılacak tır 

stadının 

Mevıimin üçüncü büyük kartı 
laflDBll bu cuma gÜnÜ Kadıköyü
nün Fenerbahçe ıtadmda yapıla· 

caktır. ilk müaa· 
bekamız Macar 
( B) milli taknru 
ile olmuı ve yenil 
miıtik, ikinci ma
çnnız lzmirli kar 
deılerimizle oldu 
ve onları yendik. 
Bakalım bu maç 
ne olacak? Bu ge 
lecek takım biç 
ıüpheaiz ki Yuna 
niatanm en güzi .. 
de takımlarından 
biridir ve Yunan 
milletini temail e 
den Milli takana 
da hayli oyuncu 
vermektedir. Bu 
takım şehrimizde 
iki maç yapacak
tır. Biri Gala.tasa 
ray, diferi de F e 
nerbahçe ile .. Bu 
her iki taknnımız 
hiribirlerini tak
viye etmeden çı
kacaklar ve tama 
mile kendi kadro 
larile oynayacak
lıo.rdır ilk maç Fe 

200 cü E. nerbahçe ile ola-
Emiru caktır. Maçların i 

kiıi de Fener ıtadında yapılacak 
tır. Sırf 9ahıi gayretlerle meyda
na getirilen bu ıtadyum yalnız 
Türkiyede değil Balkanlarda bile 
ender görülebilen mükemmel bir 
halde inta edilmittir. Enoıis ku
lübünün maçlarını burada yap
mak üç noktai nazar Üzer.İne ta
karrür etmi,tir. Biri; miaafirleri
ınizle ve doıt Yunan milletinin 
gençlerile güzel ve modern bir 
saba üzerinde karıılaşmak ve 
tam ıpor çerçevesi içinde müaaba 
ka yapmaktır. ikinci noktai na-

200 metre bi.rincfal 
Patalaa 

zar edilen bu müaabakalar fU e· 
saı üzerine yapılacaktır: Saat 
ı,s ta atadın remıi kÜfadı yapıla
cak, bunu müteakıp Y unanh ve 
Türk ıpor.:ulan bir reami aeçit ya 
pacaklar. Resmi geçit te bittikten 
aonra atletizm baılayacaktır. Sa
at 4,6 a kadar atletizm devam e• 
dec:ek ve 4,5 kadar atletİ>:m de
Yam edecek ve 4,6 tan sonra Fe
nerbahçe ile Enoıiı futbol talnm 
lan karıılaıacaklardır. Gelecek o 
lan Yunan takımı içinde lıtanbul 
lularm çok iyi tanıdıktan bek 
Malbo vardrr. Bundan baıka Yu· 
naniatan muhtelitinde oynayan 
aağ haf, merkez muhacim, ve sol 
açık ta Enoaiatendir. Yunan mat
buab bu maçlar için çok hassaa 
davranmakta ve neticeleri çok bü 
yük bir ıabır11zhkla beklemekte
dirler. Kafileye 400 kiJilik bir ae 
yirci kütlesi ile bet tane gaze• 
teci refakat etmektedir. Fener· 
bahçe takımının naaıl çıkacağı 
benüs daha tesbit edilm~ bir te· 
kilde defildir. Ancak çok kuvvet 
li bir halde çıkmalan için son de 
rece çalıııyorlar. Bilhaaaa bir za 
manlar milli takımnnızın cöz be 
heği olan Ali.eddin bu son za
manlarda çok faııla çahııyor. Ala 
eddin cuma gÜnÜ oynadığı oyun
da atağı yukan iyi vaziyette ol
duju ıözüküyordu. Şayet Aliled· 
din hiçbirteY yapamasa bile tecrü 
besi dolayıaile hiç olmaza& iki o
yuncuyu üstüne çekebilir.. Binne 
tice ortada Zeki açık vaziyette 
bulunduğundan fıraatlardan İ.lti
fade edebilir. Fikret ve Muzaffer 
bugii.n en iyi ıekillerindedirler. 
Müdafaa hattında Reıat ve Cevat 
fTidir. Sadi bir müddetten beri an 
trenemanı bırakmıt bir vaziyette 
idise de o da bu maç için hazrr· 
!anmaktadır. Beklerin kimler ola 
c:aiı daha henüz tesbit edilmit 
değildir. Kaleci Hüaameddin du
racaktır. Mıntakarun verdiii hak 
sız boykot cezaıı yüzünden 

zar da ıudur; memleketimizde Macarlara kartı oynayamayan bu 
ıb·ı~ defda o~.aradk böy~e.1m~k'.""mBel ~~ çoeuk kudretini herhaldke ~u mHaç 
ır ata vucu e ıetın mı,tır. u- !arda kendini göıterece tir. er 

rayı sporcu halka tanıtmak.. .. O. balde bu cuma pnü lstanbul 
çüncü noktai nazar da; Kadıkö- ~ ıpor meraklıları herhangi bir hi 
yündeki Fener stadında mükem- ~ dise zuhur etmedifi takdirde çok 
mel bir pist vardır. Yunan atlet... enteresan ve çok zevkli bir spor 
lerile bizim atletler çarpıfacafm gÜnÜ ıeçireceklerdir. 
dan Kadıköy oaha11nı tercih et- Bu yazılaruruzı bitirirken, bize 
mek mecburiyetindeyiıt. Bu kartı Türkiyeye giizel ve aııri ~ir ıtad 
latm• atletlerimi>:in aaıl kıymet- 400 ve SOO ca hediye eden Fenerbahçelilere de 
lerini ve ne derecede olduklarını tefekkür etmek. ve. yeni ıa~alan 
görmek itibarile de çok mühim- Y. Correa dolayısile kendılerınl tebnk et· 
dir. Cuma gÜnÜ Kadıköyünde ib· mek bir vicdan borcu olur. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Eskişehirdeki lik vullü bir oyun ıistemi takip etti- daıı çok müaait terait altmda ça 
ler. Netekim idman Yurdu kale- hıtı. Bu netice göıteriyor ki yak 

maçları cİ.linin elinde bot topu kaleci dü latan Loa Anceleı olimpiyadmda 

ESKiŞEHiR, (Huıuıi) - Cu· 
ma günü lik maçlarına devam e
dildi. Saat üç buçukta Tayyare 
İdman yurdu ile Demirıpor birin 
ci takımları kartıl&§tı. Bu maç 
biraz ihenkaiz olmuf ve Demir
spor müdafilerinin li.kaydisinden 
İstifade eden tabur santrhafı Ke· 
mal Bey Demirspor kalesine ka
dar inerek ilk ve sonuncu golü at 
mağa muvaffak olmu9tur. ikinci 
devre Demirsporun hakimiyeti 
altında cereyan etmeıine rağ
men muhacimlerin fazla çekin
genliği gol çıkarmak fırsatını te
min edememiıtir. Oyun ı - O tay
yare tabur takımının ıalibiyetile 
neticelenmittir. ikinci maç Eıki
tehir idman Yurdu ile Tayyare 
mektebi birinci takımları arasın
da ve Niyazi Beyin hakemlifile 
batlamı9. Yurtlular rüzgar alb· 
na düımelerine rafmen daha be 
§İncİ dakikada seri akınile ilk col 
!erini, 38 inci dakikada da ikinci 
gollerini yaparak birinci devreyi 
bitirdiler. ikinci devre baıladıiı 
zaman mektepliler aaabi ve fa-

tiirülmek ıuretile kaleye attılar bu rekorlar çok defiteeektir. 
ve hakem de bunu gol olarak ka D 
bul etti. Buna raimen Yurtlular avet 
büyük bir gayretle Salahattin 
Beyin ayağile üçüncü gollerini de 
attılar ve oyun 1 - 3 idman Yur· 
dunun galibiyetile neticelendi. 

Cartonnet Avrupa 
rekorunu kırarken .. 
200 metre kurbağalama Avru 

pa ve dünya rekoru pertenıbe gü 
nü öğleden aonra Champerret -
Danton havuzunda Fransız Cor
tomet tarafından kırıldı. Bu mü
sabakayi atlet iki dakika 44 sani 
ye 3-5 de yapmııtır ki çok entere 
ıandır. Bununla dünya rekorunu 
eıale etmit oluyor. 100 metreyi 
geçerken kendine ait olan 100 
metre kurbağalama rekorunu da 
tekrar kınruf oldu. Ayni >:aman
da Avrupanın bu kateıori reko
runu da kırmıf oldu. Cartonmet 
aylardan beri çok ciddi çalı,ıyor 
du. Netekim bu devamlı çalıtma
sının mükifatını gördü. Bu aon 
ay zarfında C.rtonmet ve arka-

Galatasaray kulübü riyaıetin .. 
den: 

Galatasaray denizcilik fubeıi 
bafkaptanının iatifaıına binaen 
yeni baıkaptan intihabı için şube 
azasının Mayıııo 13 üncü cuma 
günü saat onda Bebekteki kulüp 
binasında hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Güreş heyetinden: 

13-5-932 tarihinde C. H. Fırka 
sı Beyoflu kaza merkezindeki 
mıntaka idman salonunda tecrü
beıiz güretÇiler araıında müsa
baka yapılacaktır. 

1 - Kulüpler; müsabıkların 
isim ve sicil numaralarını havi 
cetvelleri müMıbakadan evvel he 
yet" tevdi edeceklerdir. 

2 - Tartı 1 den bir buçuğa 
kadardır. Müsabaka tam aaat iki 
de baılayacaktır. 
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Poliste 

300 kuruş için bir 
borçlu öldürüldü 

Katil kahveci Kamil isminde biri
dir, yakalanıp adliyeye verilmiştir 

Beşiktaşta da bir cİiıayet oldu .. 
Kaaımpa9ada Camiiltebir ma

halleainde Mumhane caddesinde 
evvelki gece bir cinayet olmuf, 
kahveci Kilmil isminde bir adam 
Ahmet iaminde bir arabacıyı hı· 
çakla sol kaaıfından yaralayıp 

Katil kahveci 
Kamil 

Maktul arabacı 
Ahm~t 

öldürmüıtür. Katil yakalanmııtır. 
Cinayetin tahkikatına müddeiu
mumi muavini Muhiddin Bey vaz 
ıyet etmittir. Yapılan tahkikata 
nazaran cinayet 300 kuruşluk bir 
alacak yüzünden vukua gelmiı· 
tir: Kahveci Kimilin arabacı Ah 
metten 500 kurut alacağı varmıt 
Ahmet bu paranın 200 kuru,unu 
vermiı, 300 kuruıunu vermemiı, 
ve alacakl111na da vermeyeceği 
mealinde bir cevap vermif, bu ce 
vapla ba~layan münakata kavga 
ya, kavsa da cinayete müncer ol 
muıtur. 

Olen Ahmedin Keyfidededeki 
köyünde evli olup ailesi ve çoeu· 
ğu vardır. Cinayete müddeiumu
mi muavini Muhiddin Bey Yaz'ı· 
yet etmiıtir. Cinayete tabibi adli 
Hikmet Bey celm.İf, Ahmedi mu
ayene ederek defnine ruhsat ver 
m~tir. Dün defnedilmiıtir. 

Beşiktaşta da bir 
cinayet .. 

Son yinni dört aaat zarfında 
Betiktaıta da cene bir zavallmm 
ölümü ile neticelenen bir cinayet 
olmuttur. Bu cinayet te f(tyle ol
muıtur: 

Betiktafta Serencebey yokufun 
da Döngel sokağında 16 numara 
lı evde kiracı olarak ayrı ayn o-

Celile Hanımın konseri 
Cuma günü ltalyan Dante Ali

eri cemiyetinde güzel bir konaer 
verildi. Konaerde en ziyade Celi
le Hannn muvaffak oldu. Celile 
Hanım Kannin'ln Con Volete'i ile 
Skarlati'nin "Menekte" ıini Tooti 
nin Von-.ıi Moure'unda çok fazla 
muvaffak olmuıtur. Konaerin di
fer kısmını da piyaniıt Adinolfi 
ve talebesinin çaldıfı parçalar tef 
kil etmiıtir. 

Konaer bu aene yapılan muıi 
ki müıamerelerinin en mükem
mellerinden biri olmuıtur. 

Adana yeni arpa 
mahsulü 

ADANA, 8 - Arpa haaadı. 
~ baılanmıfbr. Sıcaklar gün
den güne artmaktadır. Bağcılar 
kimilen bağa çıkmışlardır. Buz 
ihtiyacı fazladır. Belediye ihti. 
kin meneylemek için piyasaya 
kalıbı yirmi kuru,tan buz çıka. 
rac:aktır. 

Ankara taksileri 

Ankara belediyesinin latan
bulda olduğu gibi taksiler için 
landon tipini kabul ettiği haber 
alınmıttır. 

dalarda aakeri mütekaitlerden 60 
yaılannda Şerafeddin Ef. SeJriM • 
fain bandırma vapurunda kama. 
rot Sabri Ef. ve marangoz Osman 
Ef. oturmaktadırlar. Bunlardan 
Osman Ef. ailevi bazı sebepten 
dolayı Sabri Efendiye kartı ada
vet beslemekte imiı. Dün ıaat 12 
raddelerinde Şerafeddin Ef. Sab 
ri Efendinin odasına giderek ko
nupnağa batlamqlardır. Oda ka· 

1 
p111 açık bulunmakta imi,. Bu ee 
nada Oaman Efendi, kendi oda-
aından kırma av tüfengi ile nitan 
alarak adavet bealediği Sabri Ef. 
ye alet açmıttır. Fakat çıkan aaç 
madan mürekkep domuz kurtun 
lan bu itle alakaaı olmayan ihti
yar Şerafeddin Efendiye iaabet 
etmiftir. 

Kurıunlar ihtiyarın sağ süre .. 
ğine ve muhtelif yerlerine iu.bet 
ebnİ§ ve hemen ölümüne ıebebi· 
yet vermittir. Katil marangoz Oa
man Efendi, kaçmış iae de yaka
lanmıt ve müddeiumumilik ite 
vaz'ıyet etmİflİr. Katlin ailevi ea 
baptan olduğu reımen kaydedil
mekte olup tahkikata devam olun 
maktadır. 

Maktul Şerafeddin Efendinin 
yaralarını fU ••kilde teıbit etm~ 
!erdir: 

1 - Elli aaçma aağ ayağı, elli 
aaçma da sol ayağı kırmııtır. 

2 - Meyli maktulün aai arka 
küreğinden girerek ıöiaünden 
çıkan ve keza hayalanna gİrea 
domıuz k:urıunları intaç etmiıtir. 

3 - Maktule üç defa ate• e· 
dilmittir. 

Adapazarından getiri
len yaralı öldü 

Bundan ıs ıün evvel Adapa· 
zanndan lıtanbula iki bacaflAİ 
dan klll'fUnla yaralanmıa Halim 
oğlu KB.mil isminde bir ~dam ıe 
tirilmit ve Cerrahpa9a haıtahane 
sine yatmlmııtır. Adapazannda 
üç ay evvel Ahmet oğlu lbrahim 
iıminde bir adam tarafından ya .. 
ralandığı anla9ılan bu adam dün 
Cerrahpafa haıtahaneıinde öl
müt ve keyfiyet Adapazanna bil 
dirilmiştir. 

Memlekette 

Urfa'da altan, gümüş 
URFA, 8.- Kahve, teker ve bü-

tün ithalat mallarının fiatı çok yük. 
selmiıtir. Buna karp henüz teaidi 
biç bir tedbir alınamanuıtır. Altının 
kıymeti de bir gÜn zarfında yük.. 
selmiftir. Giimüt para ,ünden CÜ· 
ne kıymetten dütüyor. 

T oros eteklerine inen 
tayyareciler 

ADANA, 8. - Toroslarda tayya
reıile kazaya uğrıyan milyoner Gu. 
ring ve refakatinde ıelen doktor 
Madam Marya Gorring•nin tedavile 
ri yapdmıştrr. Seyyahlar yann Al
manyaya hareekt edeceklerdir Tay
yareleri lamamite parçalanmıştır. 

Darülbedayi Urfa'da 
URFA, 8. - Darülbedayi temsil 

heyeti buraya gelerek temsillerine 
batladı. iktisadi darlığa rağmen 
temsiller çok rağbet görüyor. 

Urfa'da lokantacılar 
erev yapıyor 

.__ -·---;---=--.. --.... --,-...,.,...,,. •. _ - ·-~""'"'.:'"..,...T'..----

URFA, S. - Belediye tarafından 
konulan ağır tartları tatbik edeme. 
dikleri için bütün lokantacılar ve 
kebapçılar dükkanlarını kapamışlar 

dır. Yerli olmayanlar, yahut evi b 
lunamyanlar ekmek peynirden b . 
taka yiyecek bulamıyorlar. Bu vazi
yet herkeste l«sıür uyandınnı tır. • 

Mersindeki Ticaret 
mektebi 

MERSiN, 8.- Şehrimizde baht 
nan ve dört senedenberi deralere 
devam eden halk akııam ticaret mek 
tebi 15 mart 932 taTihinden itiba
ren halk ticaret m< ktebi namile mııa 
rif veki.leti kadrosuna geçmjttir, 

Yeni netriyat 

Resimli şark 
17 Numaralı mayıs nüıha11 

zengin yazılarla çıkmı,tır. Bir . -
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MiLLiYET SALI !O MAYIS 

Netice anlaşıldı: !Limon davasında 
sol cenah kazandı Yeni bir safha 

Halkın gıda madde eri üzerinde 
derin bir ha s s· yet var 

[Başı birinci sahifede] 

- kadar iktidar mevkiincle kala· 
bilecek demektir, 

Pazar aiinkü intihap hakkında 
dün gelen telırraflar ıunlarduı 

PARIS,9. A. A. - ilk intihap 
ırününde olduğu gibi dünki pazar 
ırünü de yağmur yağnıııtır. 

(Bqı 1 inci sahifed~) ( Ba~ı ı inci sahifede) 

Geçen celaede, karar veril- kım sözler aôylenıniş ohnasıdır. 

k " lik d"I d'" kil Buradaki müzakerelerimiz hari. 
me uzere ta e. ı en . un • ce aksediyor, dı,arıya ta,ıyor. 
celsede karar tefhım edılmemıt ı Vali tekerin havayici zaruriye. 
ve muhakeme riyasetin re'sen den olduğunu bilmiyor ve bôyle 
ittihaz ettiği bir karar ile başka aöylüy~>r diyenler bulunabilirdi. 
bir safhaya girmiştir. Bunun Bana ısnat olunan şeye mukab!'· 

• • 1 k d" kü' 1 d lede bulunmazsam fena mevkıe 

1932 

!ismet Pş. ltalyaya 
Gidiyor 

(Başi ı ınci salıifede) 

Bu fasıl:ilı aa~, bunlar baı· 
lamazdan evvel intihap dairelerinde 
bulunan müntahipleri oralarda kal
mak ·mecburiyetinde brrakmıttlT. 

netı~esı o ara un ce se e düşmüş olurJum. Herk<• gibi ben 
manıfesto merkez başmemuru de aöz sahibiyim. "Et, ekmek, aeb 
Salih B. celbedilmit ,.e kendisin ze olduğu gibi kah c de havayici 
den manifesto kapatmak tarzı zaruriyedendir. Afyon kuU~ n 

messillerine vaki olan beyana· 

tında, Türkiye siyaseti hariciye 

sinin ana hatlarını tebarüz ettir 

miş ve bilhassa Türk - Sovyet
.ınünaaebatile İsmet Paşa Haz. 

retlerinin Rusyadaki ikameti Ü

zerinde tevakkuf etmiştir. 

aôzleı-ine kııaca cevpp vermek ia 
terirn. Şunu •Öyleyeyim ki dile 
dolanılmıt bir şey yoktur. Muhid 
din Beyin tavıifine göre 
kendimi bu mccliate adeta dema 
roji yapan bir adam vaziyetinde 
görmeliyirn. Muhiddin Bey teker 
havr.yici zaruriyeden değildir, de 
m· ler, yahut dememişler. Tekzip 
etmedikleri için biz bunu bu su· 
retle kabul etmiıtik. Ben, geçen 
celsede ~adece tekerde değil, da
h birçok hakikat ve vakıalardan Tevfik Rüştü Beyefendi, ay
e , ekmek ve ticaret müdiriyelinin ni zamanda iki memleketin har 
yardnn ve teşriki mesai taleplerin ... . .. .. . • 
den. hayat pahalılığından, beledi j sı ve ıktısadı munasebetlennı 
yenin kanuni aalahiyetlerine te· takviye hususunda alınan müs-

Himayei etfalin yardımları 
Bilmukabele, birçok Parisliler me

deni vazifelerini ifa edebilmek için 
havanın acdmasına intizar etmeğe 
mecbur olmuıl::ırdır. 

hakkınd ·· rük" "d · e milldler için afyon dn havaylci a gum ı aresınc . ed 1 " d · N' 
b• . . zaruny en aayı rr. enıyor. ı 

tat ık edılegc en muamelenın hayet bu bir telakki meseleoiuir. 
tekli hakkında izahat alınmıt· Fakat, kahve veya fyonu ha-,ayi 
tır. Bunun üzerine makamı id. ci zaruriyeden ad~etmeğe kanun 
dia hadisenin daha ziyade ten- !arımız manidir. Ekmek, ye<li ku 

Himayei Etfal cemiyeti memleketin her tarafında gün geç~ 
tikçe faaliyetini artırmaktadır. 

mas eden bazı noksanlardan bah 1 b t b t db" 1 • ·· 1 
aettım. ugun gene ma e zı rea 

Bu resim Demirci kazasında alınmıştır. 
Birçok namzetlerin çekilmesi do. 

layı:ile bazı intihap daireleri ınebus
larmrn kimler olduğunu daha evvel
den biliyorlardı. 

· ! · · 1 t bul G ·· "ki · ~uşa satılmak icap ederken mese 
vırı ıç.1!1 .. -~ an . u

1
mru eni la yedi kuruı be, paraya aablma 

Baımuduru Seyfı~ . ıtanbu sın diyorlar. Cevdet Kerim Bey 
Gümrüğü Müdürü Anf, Galata arkadatımıza hatırlatmak iate
Gümrüğü müdürü Memduh B. rim ki: ekmek narhmı daimi en· 
lerle Galata gümrüğü manifes- cümen koyar. Kendileri de bu en 

· B .. dd 'k 1 e azı e ır en ve ezcum e 
derek ticBl'et müdiriyetinin Bele Sovyet Rusya tarafından 8 mil 
diye iktıaat müdiriyet.in~ 403 ve \ yon dolarlık uzun vadeli bir 

Himayei Etfal cemiyeti 23 nisan çocuk bayramında Demirci 
de bu fotografta görülen 84 çocuğa elbise giydirmif tir. 

821 No. lar altında ıkı tezkere 1 kr . " 
gönderdiğini haber vereceğim. edı açılmış oldugunu anlat-
Geçt>n celsede iktısat müdürü B. mıştır. 
havayici zaruriyenin mürakabeai 

Oralarda müntahipler, biraz ala· 
lrasızlık göstermişlerdir; fakat mÜ· 
eadelenin neticesi son rey nüslalarile 
taayyün edecek olan mahallelerde 
tehacüm hemen, hemen ilk devrede
irine müııavi idi. 

t d 'k" d" 1 n cümende azadırlar. osun an ı ı menıurun ın e -
y~lun~a ticare~ .müdürlü_ğünd~n J ktısadi devlet planları 
bır ~ura~aat vakı o!n'a~g.ını soy komi.syonunda 

Kraliçeler 
Patri hanede! 

Bu Hacı 
Mehmet te kim? 

Saat 18 de her tarafta rey topla
nılmasına nihayet verilmi, •e reyi• 
;n ta•nifine başlanılmıştır. Tasnif 
esnasında puslaları tasnif eden me
murların masaları etrafnıda pek çok 
müntahip hw bulunııyordu. 

Bundan ıonra kıımi intihabatın 
neticeleri ilan olunmuı ve intihaba
ta ait zabıt varakalarını hamil can· 
taların heledi)·o dairesine sevkine 
başlanılmı•bT . 

Belediye daireleri önünde halkm 
tehacümü fevkalicle idi. Ve halk 
malümu olan neticeler hakkında sa
lrinane mutalealar beyan ediyor ve 
intihap edilmiş olan diğer namzetle. 
rin isimlerini öfrenmek için ak~am 
gazetelerinin husoıi tabtlannı bekli
yordu. 

Sol cenah fırkalarının tavııiye et
mit vldııpnu cümhı.-riyet in:db:ltına 
her tarafta riayet edilmiştir. 

ikinci devrede yapılan intihabat, 
Fran•anın dahili siyasetinde mühim 
bir tebeddüle delalet etmektedir. 

Birinci intihabatta hükumet, 118 
muhalife kartı 132 mebuı elde el
miı olduğu halde ikinci devrede ic
ra edilen intihabatm saat 23 de rna
liım ol!ln neticelerine nazaran hülcô
met 220, muhalefet ise 255 .-Ma
luk temin etmiıtir. ve peyderpey •
iman neticeler her tarafta aol cena
hın kazanmakta olduğunu ı:öaterınek 
tedir 

Eski mebudardaıı birçoğu bu de
fa mağlup olduklarından mebuaan 
medisindeki gruplarda derin tadilat 
yapılacaktır. 

Radikal sosyaliotlerle sosyalistle
rin mühim ka7ançlarından başka na 
zarı dikkati celbetmeai lazım gelen 
bir nokta daha vardJT ki komünist 
fırkasından ayrılıp ta sağ cenaha te
mayÜI etmiş olan ve ilk defa olarak 
intihabata i•tirak eden komünistle
rin muvrJfakiyetleridir 

Buna makabil resmi komünist fır. 
kasının düçar ol.Juğu hezimet te 
kayde sayandı,., bu fırka yalnız aza 
lık kaybetmekle kalmamıı, ayni za
manda en mal'uf ve halk nazarında 
en m~rgup olan Cachin, l'vfarty.Vail 
Jant Couturieı- ııibi reisleri ele mağ. 
lop olmuıtur. 

Kat'i ııeticeler. 

meıini iıtemittir. Talebi vaki 
riyaset makamınca kabul edile. 
rek dava bugün saat 10 a talik 
olunmuttur. 

--- .... ~ .. --
Bulgar muallimler 
Gittiler· 

On günden beri tehrimizde 

bulunmakta olan Bulgar tarih 
ve coğrafia muallimlerinden mü 
rekkep arup dün alqamki kon

vansiyonel tı-eni ile Edime'ye 
aitmitltrdir. Misafirler istas

yonda Bolu meb'usu Cemil, E· 

debiyat fakültesi reisi Muzaf. 

fer, Erkek muallim mektebi mü 

dürü Saffet, Galatasaray lisesi 
müdürü Fethi, Maarif umumi 
müfettiılerinden Reşat Nuri B. 
ler, Bulgar sefareti müsteşarı 
ve jeneral konsul M. Balamezof 
Erkek muallim mektebi talebe. 
sinden bir grup ve Bulgar kolo· 
nisi tarafından teşyi edilmiştir. 
Teşyi merasimi pek samimi ol. 
muş, misafirler gördükleri hüs· 
nü kabulden dolayı teşekkür et
mişlerdir. 

Misafirlere bir büket ile yol

luk yiyecek ve v.s. hediye edil
miştir. Bulgar muallimler İstik 
lal ve Bulgar milli marşların 

aöyl~itler ve müteaddit defa

lar Hurra! diye bağırmışlardır. 

Tren alkışlar arasında hareket 

etmiştir. Misafirler bir gün E
dirne'de kalacaklar ve oradan 
Sofya'ya avdet edeceklerdir. 

Bu gazete, Abace' da verilen re:,o;n 
hususi bir zevkle kayde sayan oldu
ğunu aöyleyet-ek, en m""'f muhtari
yetçilerden üçünün Strasbourg' <la 
müselles bir hezimete uğr1'dık4ırını 
zikreyliyor. 

Nazırlar Meclisinde 

PARIS, 9. A. A. _ Dahiliye ne- PARIS S A./I.. - Nazrrlnr meclisi 
..-reti. tqrii intihabatın iki devresin yeni ~isicümhur intihabatı ile mec· 
de istihsal edilen neticelere ait ati- liıin ekseriyetini tebdil eden teorii 
deki istatistiği venniıtir: intihabatırun ayni zamana tesadüf 
Muhafazakarlar S e\·velce 8 , etmesinden mütehaasil vaziyeti tet-
Demolcrat Cümhu- kik etmiştir. 
riyctçi ittihadi 76 ., 90 Naznlar meclisi, yarın ak""'1 bq 

Mü>tr.kil cümhuri vekil tarafından yeni reiıicümhura 
yetçiler 28 • 2

1
6
9 

kabinenin istifanemainin tevdiincien 
Halkçı Demokratlar 16 ., 
5olcenah Cümhuri- sonra mütariinil~yhtan müstafi na-
yetçiler 76 " 101 zırlan yeniden ifayi vazifeye memur 

Mlüsıakil Radikaller 61 " 90 etmesinin reca eclilmeoine karar ver-
Radikallcr • Sosya- · · 

ı mıştır. 
listler 156 ,. 09 

Müstakil sosyalistler M. Painleve, bu sabah meb'uılar-
Ciımhuriyetçi sos- dan ve ayan azasmdan birçok zeva-
• yaliatler 36 ., 32 bn teşebbüslan neticesinde nihayet 
Müttahit aosyaliıtler 129 ,. 112 riyaaeticüınhura re•men namzetliği. 
Komüniıt soaya- ni vaz'etmeği kabul etmiftir. 
liaıleı- tt ., 5 

Komünistler 12 ., 10 

Yekiın 602 

Yeni meclisin 605 meb'usu içinde 
'JIJ7 isi yenidir. Bunlarrn 28'i birin· 
ci devrede ve 179 u da dün intiha? 
olomnuılardır , 

Dünkü mııbale/et ekseriyeti 
aldı. 

PARIS., 9. A. A. - ilk devrede 
kafi surette istihsal olunan netice
ler. daha evvelce sol cenah fırkala
smın ruenfaatinc hafif bir temayijl 
göstcrınit idi. Dünkü intihap bu fır 
kalara miinakasıuı caiz olmryan bir 
mer temin etmiıtir. 

Sol cenaha doğru olan bu tema
yül, dür kü muhalefeti ckımyele çe 
wecek •ureıtc kııvvetleruni~tir. 
Fransız matbuatının mütaleası 

PARI S, 9. A .A.- Mali., gazete
si 200 dtn fnzl:ı y•ni mehı:s intihap 
edildiğini yaziycr ve bilhasia M, 
Mru-ty, Duclos. Cachin gibi kom:i
ai•tlerin h~m tlerini kavdediyQr, 

M. Tardieu ne yapacak? 

PARlS,. A .A.- M. Tardieu, tet 
rii intihaplar dola,...ile mebuaan 
mecliıi ekseriyetinde hasıl olan te. 
beddiilan kendiıini iktidar ....,..kii. 
nin mes'uliyetlerini üzerine almak i
çin zaruri olan nufuzdan nıalınım et 
mekte olduğu fikrindedir. 
Eğer yeni reisicümhur, kendisin· 

den mevkiinde kalmasını tolep ede
cek olursa M, Tardieu, bunu bir 
§arlile yani vazifesi ancak cari işle
rin idaresine münhuir kalması ?J'· 
tilo kabul edectktir. 

Mümaileyh, yeni meclisin 1 hazi
randaki içtimamdan evvel yarınki 
ekseriy<t tarafınclan itiraza maruz 
kalabilec k t"!"bbüslerde bulnnmak 
hakkmı kendisinde görmemektedir. 

Dün alqam bir en bire ortaya çık 
ınıt olan kabine buhranı, ancak hc
ziran ayının ikinci haftasmcla yani 
yeni m .bu<lann mazbatalarının ka
bulünden ve mebusan meclisi riya
ıet divanının kat'i surette intihap <'· 
dilm sinden vo i•oc "'4lamasından 
•onra hallolunabilecektir. 

Muhiddin Beye cevap .. 
Muhiddin Beyden sonra Cev· 

det Kerim Bey f1l mukabelede bu 
lundu: 

- Etem luet Beyin lıav,.yici 
zaruriye ve zabıtai beledi.Ye vazi 
feleri hakkındaki takrirl"ri .. zeri 
ne geçen celselerde cereya'\ eden 
müzakereler sonunda arko.dııtla· 
nmın hi.uiyatma terciima!' oldu· 
ğunu tahmin ettiğim beyanatıınm 
zabıtlarını Muhiddin Beyfendi ay 
nen okumakla beni uzun cevap 
vermek mecburiyetinde,, kurtar

lemıılerdı. Ben de tımdı dıyorum 
ki benim numaralarını bildirdi· 
ğim tezl<erelerle bu yardım isten 
~ fakat belediye iktıaat müdi· 
riy~ti bu yardımı yapmamıftır. 
Bunları söylemek, eğer dile dola 
malt İae o vakit vaziyet değifir." 

Bundan aonra havayici zaruri· 
ye meıeleainin hazırlanan iktıa&• 
di raporla beraber iktısat encüme 
ninin mütaleau abndıktan aonra 
yarınki celsede aôrütülmeai ka· 
b.ıl edildi. 

Bakırköye mektep 

MOSKOV A, 8 A.A. - "Ge 

çikmittir" Recep ve Ali Beye

fendilerin hatlarında bulunduk. 

lan Türk miaafirler gnıpu 7 ma 

yıs günü Sovyet Rusyanın iktı. 

udi devlet planları komi•yonu. 

nu ziyaret etmitlerdir. 

- ,..__..._ 

Patrik Fotyos Ef. nin 
elini öptüler 

Buglin aıdiyorlu 

dılar. Muhiddin Beyfendi h ... ı. ve Mütcakıben Muhiddin Bey, 
aalahiyetlerden bah•ettiler ve Bakırköyündeki ilk mektepler. 
kendilerinin de meselr.ler üzerin den birinin orta mektep haline 
de İstedikleri gibi söz söyleyebile konmasına dair olan Galip Bahti 
ceklerine iııaret ettiler. l!te. bende 1 yar Beyin takririne cevap verdi 
niz de ayni bak ve aalahıyetten ve buna muvafakat ettiğini söyle 
istifade ettim. Muhiddin Beyin; di. 

Misafirler burada komiıycın 
reisi M. Kouibichev ile muavin 

leri tarafından kar,ılanmıtlar
dır. Mıımaileyh Türk miıafirle 
re planlandırılmıt olan Sovyet 

milli iktısad•yatmın UllUlJDİ 
prensipleri hakkmda izahat ver 

mittir. 

Şehrimizde bulunmakta oMıı 

Romanya kraliçesi Marie ve ke

rimesi Yugoslavya kraliçeııi Ma 

rie Hazeratı dün Çarıı'da bir 

gezinti yapmıtlar ve bazı etY• 
ıatın almıtlardır. Dün lnııiliz 
sefiri Sir George Clark ve Lay

dy Clark tarafından kraliçeler 

terefine bir öğle ziyafeti veril

mesi mukarrer idiae de, Franıa 

reisicumhuru M. Paul Doumer' 
ın katli hasebile İngiltere'de 
bir hafta matem ilan edilmit ol 

duğundan, ziyafetten sarfı na· 

zar edilmittir. 

(Takririn müzak_,regj emaaında 
bazan \.izumsuz hauaıiyete şa
hit oluyoruz.) sözüne işaret ede· 
rek haHa olmazsam bilakis siz 
muahaze etmelisiniz şeklindeki 
muahazekar sözüne de Cevdet 
Keriı11 Bey, hauasiyet yalnız me 
murda, yalnız vazifcdarda değil, 
bütün vatandaşlarda aranacak 
ve tenmiye edilecek bir vasıftır. 
Yeler ki ha•saoiyet yerinde, lüzu 
munda ve icap ettiği ~ekil ve de
recede olıun cevabını verdi. 

Cevdet Kerim Bey bundan son 
ra beyanatın tU 5U!'etle devanı 
etti: 

Kahveyi Vali Dc)'irı de dediği 
gibi et ve ekmc!ı; derecesinde zrı
ruri havayiçtcn a<ldetmeyeceğimi 
talLdir buyunır unuz Y nlnız um\ı 
mi ihtiyaçattan bulı.:ı>an kahve. 
nin alabildiğine b'lhal nma•ı kar 
~:-~mdn t,..dbir düıııün ·· ımesi ve 
m&h•ut ol' ı·ak halka snttınlmuı 
nı da kabul etlemeyi:z:. Muhitld;.n 
Beyfer.di cn::ürncni daiınl azalığı 
mP. ifAret ederek gcçcnki beyana 
tınıda misal olarak aldığım ek· 
mek fiyatı mes~le•İnde {bunu da· 
imi encümen tesbit e!l:-r, binilen
aleyb bu me..,fede Cevdet Keı·im 
Beyi karfımda değil yanımda bu
lunım) dediler. Daimi encümen 
azalıiı b:r mesele hakkında heye 
ti umumiyeye mütalea beyan ve
ya herhangi bir habikati ifade et 
mek hakkını n•ln selbedemez. 

Arkadaşlarım bilirler ki iki 
aeneyi bulan meclisimizde muhte 
lif mevzular üzerine bir çok tak
rir verilmittir. Hemen hemen hiç 
birini.n makamcn tasviple kar,ı
landığını görmedik. Daima sinir· 
lendirici tesirler bırakıyor. Bun· 
lann birisi de mi herhangi bir ek 
aikliğimize tesadüf etmedi. 

Müzakeresi bitmiJ bir mesele 
ye Muhiddin Beyin niçin döndü· 
ğünü elan anlayamadım. Bundan 
sonrası için bir ricada bulunaca· 
ğım. Badema Muhiddin Beyin hu 
zunınu icap ettiren meaelelori, 
kendilerinin müzakerenin ortasm 
da,. gitmelerini İcap ettiren maze 
retleri olmadığı aünlerde yapa· 
hm ki mevzuun müzakere&İ bittik 
ten sonra riicu zarureti basıl ol
maam. Muhiddin Beyin burada 
bu mesele için ikimizi karşı karp 
ya bulundunnaana müt-.ıirim. 
Meıele heyeti aliyenicze eaaaen 
seçen celsede tenevvür etmit ol
duğu için bahsi uzatmayacağım. 
Yalnız ıunu ilave ederim ki bida 
yelle de ar:ııettiğim üzere benim, 
arkaclqlanmm kanaatlerine ve 
hislerine tercüman olduğunu zan 
nettiğim, belediye vezaifinin ve 
halk ihtiyaçlannın temin ve tat· 

Darülacezede ölen çocuklar Türk misafirler grupu, bunu 

Daha sonra Muhiddin Bey ge 1 müteakip Lenine, Marx ve En
se.nlerde vefat eden Dr.}~zet Ka gelı en•titülerini ziyaret etmiş 
mil Bey tarafmdan darülacezede • , .. . . . 
ki ölüm niıbeti hakkında verilmiş ve enstitü mudın M. Adoratzkı 
olan takrire cevap vererek bu se ta.rafmclan ıelamlanmıttır. 
nenin eylülünden nisan nihayeti .. 
ne kadar 130 çocuk aıaaında altı Diğer taraftan, Türk muhar
aı kız ve 8 i erkek olmak üzere rir ve Edebiyatçılarından bir 
14 çocuğun öldüğünü söyledi. 

grup başlarında Ruıen Etref ve 

Kraliçeler dün öğleden ıonra 
saat beşte F e .er Patrikanesini 

ziyaret etmişler ve patrik F oti. 

yos Ef. tarafından makamında 
kabul edilmitlErdir. Kraliçeler, 
patrikin elini öpmüıler ve pat· 
rik Ef. tarafından takdis edil. 
mitlerdir. Bu eımada Sensinot 
meclisi azalan da hazır bulun. 

mutlar ve kraliçelere takdim e
dilmiılerdir, Kraliçeler Patrika 

ne kilisesini ziyaret ettikten 

ıonra müfarekat etmitlerdir. 

Avni Bey soruyor .. 

Avni Bey (Adalar) Vefat e· 
den çocukların yqları hakkında 
bir kayıt var mı diye sordu. Mu
lıicdin Bey olmadığı cevabını ver 
di. 

Avni Bey bunun ü2erine: 
- Darülicezeye anneai tara· 

fır.dan atılan çocukları alıyoruz. 
Bir anne çocuğunu atabilmek j. 
çin ne hale gelmelidir? Bu ıslah 
edilmeli ve darülacezeye çocuk 
kabulü kolaylaıtmlmalıdu.. de
di. 

Şehitlerin çocuklacma para .. 

Müteakıben Şehit komiser Şa. 
kir Beyle taharri memuru Hakkı 
Beyin çocukları namına büyüdük 
ten sonra almalan ş1trtile Banka 
ya münasip bir para yetrnlmaıma 
dair bir takrir okundu ve bütçe 
encümenine havale edildi. 

Elektrik fiyatı .. 
EJ.,ktrik fiyatlarının tenziline 

1 dair verilen takrire fen heyeti 
müdürü Ziya Bey cevap vererek 
dedi ki: 

- Ben geçen sene bu mesele 
hakkında izahat verirken elek. 
trik ücretlerinin lngiliz lirasına 
tiıbi olduğunu söylemedim. Fiat
lar, amele ve kömür ücretlerile la 
viçre frangına tabi olduğunu aöy 
ledim." 

izahat kifi görüldü. 

Şinasinin kabri .. 

Şinasi merhumun kabri hak. 
kında verilen takrİT, bu huauata 
tetkikat yapılmak ve kabir üzerin 
de bina İn§& edilmitae tedabir a• 
lınmak üzere makama havale e
dilmeıi karar altına alındı. Bun
dan sonra Tatclelen suyunun aa. 
hile iaaleııi için 400,000 lira tahai 
sat talebine dair olan tezkere o
kundu •e Muhiddin Bey bu ....,.., 
le hakkında izahat verdi. 

Talep bütçe encümenine ha•a· 
le edilerek yarın toplanılmak Üze 
re celseye nihayet verildi. 

Yakup Kadri Beyler bulunduğu 

halde, inkılap müzesini ve ecne 

bilerle harai münasebet cemiye

tini ziyaret etmişlerdir. 

Cemiyet reislerinden profe

ıör Heitzman ile Türk misafir 

lerin vuku bulan müteaddit mü 

likatlan esnasında mumaileyh, 

Sovyetlerle Türkiye arasındaki 

hani münasebetler için hususi 

bir cemiyetin teşkili lüzumunu 

ileri sürmüş ve bu fikir Türk e

debiyatçıları tarafından hararet 

le karıılanmıştIT. 

Sanayicilerden mürekkep bir 

gnıp ta Lubertzi ziraat makine 

leri fabrikasını gezmittir. 

Öğleden ıonra Türk misafir
ler, Rusyaya muvasalat ve ika. 

metlerini gösteren ve kıımen 

sesli olan bir filmi seyretmitler 

ve aktamı da büyük tiyatroda 

verilen Otello operaımda hazır 

Kraliçeler Hazeratı bugünkü 
ekspresle Belgrad' a gidecekler
dir. Romanya kraliçesi Marie 
Hz. bir gün Belgrat'ta kaldık
tan sonra hemşiresi Grand Du
chesse Kiryl'i ziyaret için Viya 
na'ya gidecektir. 

Eli baltalı deli 
PENIREMONT, 9. A .A.- Bir 

amele, sefaletin tesiri ile bütün aile
ıi efradını balta ile öldürmeğe kı
yam etmiştir. Merkiım, altı y94rnda
ki çocuğunu öldürmüş, kansını ve 
diğer 3 çocuğunu ağır surette ya· 
ralamıştır. Bunların vaziyetleri teh
likelidir. 

bulwımuılardır. Katil, kendisini teslim etmittir. 

•
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Merhum · 
Muallim M.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 
(Ber~ert N. CASSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve Şikago'da bir matbaa 
tahrip edi'di 

mini noktaamde.n mühim e~la~a ŞIKAGO 9 A.A. _ Müsellah 3 

Bir habere göre, yüz 
ellilikler Kahirede kon 
gre aktedeceklermiı 

Bağdattan 8 tarihli "Yeni 
Gün" refiknmza bildiriliyor: 
Türkiye haricinde yaııyan Yüz 
ellilikler Mıaır, Suriye ve Yu
nauistanda Türkiye Cümhuriye 
ti aleyhinde çalıımakta ve bu 
çeıit mesaiden memmııı olan 
bazı aiyaa: makamatın yard1. 
mmdan istifade etmektedirler. 
Hususi bir menbadan alclığıınııı: 
malumataııöre Kahirede es!>ak 
şeyhialim Mustafa Sabrinin ri
yaseti altında ve Vehip pllfanın 
ittirakile hususi bir içtima ak. 
tolunmuş ve içtima neticeıinde 
Mısır haricinde bulunan Yüzelli 
liklerin de çağınlmaaı takarrür 
etmittir. 

Beruttaki maruf Türkleriq 

birine bu haberlerin mahiıyetini 
sordum, haberin sahih olduğu

nu ve Suriyedeki Yüzelliliklerin 
üç murahhas intihap ederek Mı 

sıra aönderdiklerini söyledi. 

Şehzade Hayrettin de bu mu· 

rahhaslar arasında bulunmakta 
dır. Ayni zamanda anlattığına 

ııöre bu kongrenin Kahirede ak 

tine çalııılmakta ve bazıMısırlı 

lar, Suriyeliler ve Hintliled de 

buna yardım etmektedirler. 

Gene haber aldığımıza göre 

ıon zamanlarda lıtanbulda Fa 

tih civarında ikamet eden ve ia 

minin Hacı Mehmet olduğu aöy 

!enen bir şahıs bir kaç gün ev

vel kongreye iştirak etmek dze 
re Kıı.hireye varmıttır. Bu ada
mın hüviyeti etrafında bir ta
kım şüpheler uyanmııtır. Bir 
şayiaya göre bu Hacı Mehmet, 
bir İngilizdir. Kendisi daha ev
vel büyük aiyaıi itlere kanımıt 
kiyafetini tebdil ederek Hicaza 
gidiyormut gibi Mıaıra uğramıt 
tır." 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizatın 
Cenubi Amerikayı anlatan ye· 

;ane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
)aulmı' kitapların en nefisi. 
?apyekute üzıerine ta~ibni§ 

.nüteaddit resimler . 

2 - F a.şiat Romı 
Kemalist Tirap 

ve 

Kaybolmu, 
Malredonya 
Fqiat ltal~ lnkıllpçı Ar· 

rıavutluktan ve bi:ııdeıı eonralrl 
Makedonyadan bahleden yegirıe 
türkçe kitap. .;...---
3 - Yeni Rusya temaa eden beyanatımı Mu!"ddı.n haydut bir matbaaya girerek mat. 

Bey aynen okumak su~etile hı~ baacılarm üzerine alet etmiılerdir. 
defa d

0
aha burada no~!'.". '!azan- ı Bunlar bütün ınakineleri tahrip et. 

~ tı;yıt f~aatmı verdıg~ ıçın k~n mitler ve Şikaııo'da çıkmıdda olan 
dıleı:m~ bilhassa tetekkur ederım 1 Yek Chikago Globojen ismindeki ga 
demı•br. zetenin bütün nüshalannı alıp ııö

Etem izzet Beyin 
mukabelesi 

türmü~lerdir. 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Rus inkı!Abmdan, bolteYikle-

ı !I 

;İn terbiye ve telkin metotların· 
Jan. Rua inkıl!bının bugünkü 
vaziyetinden babee<ien yeffi.ne 
türkçe kitap. '-----

Bundan sonra Etem izzet Bey 
aöz al aralı: dedi ki: 

- Cevdet Kerim Beyle Muhid 
din 8 y ar...,ındaki noktai nazar 
teatisine müdahale edecek deği. 
lim. Yalmz, Muhiddin Beyfendi 
bir aralık benim bazı feyleri dili 
me doladığımdan bah•ettiler. Bu 

Gazete bqmubarriri, bu turruza 
gazetesinde intişar etmiı olan bazı 
aiyui makalelerin sehelıiyet vermq 
olduğunu zannetmektedir. Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Mümııiley gazetenin götürülmüı 
olaıı nüshalarında bir haber bulun· 
duğunu ve bu haberin kaçalı:çılarla 
münasebeti bulunmakta olduğu ~a. 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
nedilen bir devlet mümessiline kartı Taşraya 
bir takım itıihamab ihtiva eylemek- • 
te bulunduihınıı ilave eyleıniıtir. ' ~ u ıu 

gön derilen kitaplar için posta ücreti alınmaz 

- ::c:::z en: =: : = r.eı=:.:•, 

Bu eserlerin hem aan'at, lıem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile herkesin Mm lezzet, hem 
ıstifade ile okuyacağı en iyi ki· 
taplar bunlardır. 

-...... ~ -
Hepsi Muallim Halit kütllpha-

1esindc bulunur. 
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Mulıabir mektubu 

Sinopta içtimai hayat 
günden 

güne inkişaf ediyor! 
Bu farkın husulünde bilhassa C. 
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SEYRISEF AIN 

TRABZON POST ASI 
( ANKARA ) 11 Mayıs 

çarşamba 18 de Galata 

rıhtımından kalkır. 

MERSiN POST ASI 
( lNEBOLU ) 13 Mayıs 

cuma 1 O ı:la idare rıhh· 
.,,. +., '·allcar. 

GaTJ'imübadlller 
Cemiyetindenı 

Ankara' dan avdet eden mu· 
rahhaalarımızın bilcümle Gayri 
mübadiller menafiine ait olarak 

' ' Mal!ye Vekaleti Celilesindeo le 
likki ettikleri hausatın müzake 
resi zımnında Cemiyete mukay
yet olan ve olmıyan umum Gay 
rimübadillerin ayın 23 üncü pa 
zarteai günü saat 14 te İstanbul 
Halkevinde bulunmaları rica o-
lunur. (1919) 

1 lstanbuı C4'1"9dly6sı ıltınuırı 1 
Eyiip Sulh icra memurluiundan: 1 

Bir borcun temini zımnında lıtan
bulda Ahı çelebi vakfından hariç 

~ba Caf ... de Ahı çelebi mahalle-, Topkapı mektebi bahçesinde mevcut ahsap enkazın 11-5-932 
sın de limon iskeles i sokağında 113 b ·· ·· d h 11" d · • ed · 1 1 • • 

. . Ç&rfam a gunu saat on a ma a ın e muzay e ı e satı acagı •· 
numara ıle murakkrun ve şehriye 40 lin olunur. (l 93S) 
akça icareyi müecceleli bir bap ku- ı 
ru yemitçi dükkanı mülkiyle deru- -----.-. --.--.--.----.--.-------------. 

d ·· 1 k" t- ·ı ah" Kadıkoy daıresınden: Sahipsız bır kuzu bulunmu~tur. Sahıbı nun a mus a ar uccar ı e ıs ve .. . 
ita11 olmayan harameyİn muhtere· muracaat etmedıği t kdirde satılacaktır. (1941) 
meyin gedik&tından ve tebriye 40 
akça icareyi müeccrleli nizamlı bir 
adet kuru yemitçi gediğini tama
mına dört bin lira kıymet taktir edil 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir erkek keçi bulunmuıtur. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. l 1938) 

H. Fırkası amil olmakta, feyizli 
bir mesai sistemi takip edilmektedir 

Laater Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEVANT Linye 

Hamburg, Brem, Anvers, lıtanbul 
,.e Bahrisiyab arasında azimet ve av-

lıtanbul mahkemei asliye 6 ıncı mit olduğundan nısıf hi11elerinin 
hukuk claireıinden: Fatma Hanıin kıymeti 2 bin lira olmak üzere mez 
tarafından Sultan Selimde Çırağı kür kuru Yemitçi dükkanı miilküyle 

Hamza mahallesinde Minare ııoka- kuru yemitçi gediğinin nıııflan. E-1----------------------------
ğında 14 No. lu hanede mükim Su- yüp sulh mahkeme.inin icrasından 
zidil hanım aleyhine ikame olunan açık artırma ile aatılacaktrr. Satıt 
tesçili talak davasına dair arzulıal şartnamesi 25 mayıs 932 tarihinden 
ıureti mümnileyhin mez.kür adres· divan haneye talik edilecektir. 11 
ten çıkıp başka bir mahalle gittiği Haziran 932 cumartesi günü saat 14 
ve halen nerede ikamet eylediği de den 16 ya kadar açık artırma ile 
meçhul bulunduğundan tebliğ edile- satılacaktır. Artırmaya iştirak için 
mediği mlİba?ir ve mahalle muhtarı yüzde 10 pey akca11 alınan mütera
tarafından Teril~n me4ruhattan anla- kim vergi ve tanzifat ve vakıf ica
şılmış olmakla 93?,.583 dosya nu- resi ve tollaliyesi h<ırçluya aittir. 

Fatih Belediye Müdiriyetinden: Başı bot olarak bulunup da
ireye teslim edilen bir adet erkek keçinin aahibi sekiz gün zarfın 
da müracaat etmediği takdirde satılacakbr. (1940) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Beyaz Ruslardan metruk Galıtada Arap camii Kalafat ye. 

rinde 74, 1/3, No. 1ı araanın 60 hissede 13,50 hissesi ıenevi 48 Iİ· 
ra muhammen icarla bir aene için aleni olarak 20 gün müddetle 
müzayedeye vazedilmi,tir. Talip olanların 17 mayıs 932 çarşam. 
ba günü saat onda Beyoğlu Kazası defteı·darlığına müracaatları 

det muntazam postalan 
Hamburg. Bren-. Stetin, Anven ve 
Roterdam' dan limanımıza muvasa

litı beklenen vapurlar 

MOREA vapuru limanımızda. 

CALfLEA vapuru 14 mayısa doğ 

ilan olunur. (1783) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
ru. meı·oıile 15 r,ün :zarfında cevap ıa.. Hakları tapo sicilleriyle .Aabrt olma-

MACEDONIA vapuru 16 nıayı•a yıhası vermediği veya tahkikat gü- dıkça ipotekli alacaklılarla diğer a. Beyaz Ruslardan metruk Galatada Arap camii Kalafat yerin 
· ·· ı~'-adaranın ve 1"rtı"fak h•k'-- sahiple de 82 No. lr arsanın 60 hissede on üç buçuk hissesi senevi 48 lira cloinı. nü olan 30 Mayıa 932 paz.,.te11 ıru· ""' "" 

· baı 20 - muhammen icarla bir sene irin aleni olarak 20 gun·· müddetle mü Burgu, Varn.a, Köstence, Kalas ve nü •aat 10 d._ I.tanbul asliye 6 m· rine ilan tarihinden ıh ·en gun d . . . : I 
lbrail için limanımızdan hareket cı hukuk mahkemesinde hazır bulun içinde evrakı müsbeteleriyle bildir- z~.Y~. eye vazedılmıftır. Talıp o anlarınd 17 mayıs 932 çar,amb~ 

edecek vapurlar: . madığı taktirde hllkkında ğıyaben meleri laz:ındır Ak•i h•lde haklarıı' f.unu
1 
saat onda Beyoğlu kazası Defter arlığına müracaatları t-

MACEDONIA vapuru 16-20 ma- j tahkikat icra olunacaiı malüm ol· tapo sici~l~riyle •ahit olmıyanlar s~- an ° unur. (1784) 
ynta tabınilde. ı mak Üzre keyfiyet H. O. Muhake-

1 

tış bedelının paylafınaıından harıç 
AKKA vapuru 28-30 Mayısta tah meleri K;ınununun l41 inci madde- kalırlar altkadaranın iera ve iflas ka Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

milde. si mücibin.;:e ılanen tebliğ olunur. 1 nunun llS unc~ ""'dd.,i mucibince Beyaz Ruslardan metruk Galatada Arap camii Kalafat ·ye. 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers . . haraket etmdcrı "e dPha fazla ma- rinde 76 No. lı dükkanın 418018064 biueai aenevi 30 lira mubam 
ve Roterdam limanları için hare- l•tanb~I Ma1ıkemei uliyc lk:n~~ lümat ıtlmrk :,ıiyenlerin !l3l·246 No men icar ile bir sene için aleni olarak 20 gün müddetle müzaye· 

ket edecek vapurlar. Hukuk daıresinden: Rusumat mudu lu. mernuriyctimizde mevcut dosya- 1 deye vazedilmiştir. Talip olanların 17 mayu 932 çar,amba günü 
NAUPLIA vapuru 7-8 mayısta riyeti umumiyetinden Kın•lı adada ı ya müracaatla" ilan olunur. saat onda Beyoğlu kazası defterdarlığına müracaatları ilan olu. 

S t b• zara tahmilde. . 3 numaralı h·:tccle "''kin ve Galatn- (1779) 
Karadenizin tirin Umanlanndan inop an ır man TESSALfA vapuru 11-12 may1$- ı da Havyar ha::ında 64 numaralı yazı _n_u_r_·--------------------------

) l en;• bir rağbet görülmüttür· ta tahmilde. hande tüccardım Mehmet Ziya bey Fatih ikinci •ulh hukuk mahk&- D d 1 d 
SiNOP (Hua. muharririmiadeD ..,.h b 1 de zikre şa• 1 ak ~- Beyog" lu Kazası efter ar ımn an: -Sinobun aakin ve .uude malaitia Köy ocası un arın CALILEA vapuru 14-17 Mayısta 1 aleyhine ikame eylediği ~ac .. uav.a nıesindaı: Un kapanında ibni M t- !>" 

de Yenilik ft ııeııçlik hareketleri ya~:ır~ibarladır ki salon her ak· tahmilde. 1 smdan dolayı ınum:>ileyhın gosterı- ta• m'lhallesinde ayazma çrkma~ı 
ınen..u tı.haolduğu zaman ilk bab şam dolmaktadır. Bilhasaa per- Yakında Londraya hareket len mahallerde bulunamadı!iı olbap· .okag:nda atik 

3 
cedit 

1 
No. lu iki 

ra ~.., ___ , ,-, Halk fırbsıdD'. _Fil •embe alqamlan Halk tarafından edecek vapurlar taki m<01ruhattan anlaşJmış ve müd 
·~ -• Y • ·ım k · ta4lık ve bir koridor ve on oda ,.e hakikat kqtan beri konserler, muoa büyÜk bir tehacüm gosterı .. '!. • THESSALIA vapuru 11-12 Ma- dei vekilinin talebi tayanı kabul go· 

mereler, konferaneı •• temailler ırer tedir. Memleketin başlıca buyuk yıata tabmilde. rülmüt ve nlba;>taki dava arzuhali dört he!~ ve üc •ofa ve bir tavan 
ıazeteleri dahi muntazaman gel· k l"k '--'- ara .. ve bir mutbalı ma tulunba ve ıtıek auretile hal'-- ..;;--

1 
__. ... va H lk b CALILEA vapuru 14-17 Mayıs· muha eme divanhaneaine '" l 1UUn ... •-""" ...,.... ' mekte olduğundan a u •aye-

!altığı ııilıi İnkılip hareketlerinin de de dünya hadisatı ile de haber· ta tahmilde. m14 olduğundan tarihi ilô.nd"" itiba altını~ kadar mcyvadar ağaç fidanı 
Yegane mlimesıili olmaktadır. dar edilmi9 olmaktadır. Fazla talsilat için Galatada Ova- ren bir ay zarfınd~ dnva arzuhaline ve bot kümesi havi ma bağçe ve ha-

E.a.; teldi müsait olınayaa Halk Geçen aktam 23 Nisan olmak kimyan hanında l.aster Silberma~~ kartı vecap vermek ü:rere keyfiyet 
fırı....•.-..nda k•nır·••rcla tadi· miinaaebetile gündüz yapıla!' te· 1 ve .Şürelcisı vapur acentalığına mu- gazete ile ilan olunur. 
!at Y•ıp~ ıı-;• lıir .. loel• ..,.__·· zahurattan batka gecede ayn~ 

1 

racaaL Telefon: Beyoğlu 641~4. 
- -. Fırka salonunda yapılan merasım 

ı....,,.,,.. lalır Mlıne riıal.. ı*il· çok fenali.de olmuıtur. M. erasi- • • • .,. •·ncu ... OICf,UI 
"'İttir. Be aalon mük-n==I .-t. me aaz heyeti tarafından ıdare e- Devredilecek ıhtıra >1 v "" 
te tefrit ed.ilmiıtir. Ayai sa•••· dilen ve orta mektep talebe~in~n beratı lllınları 
da sahae dahi gençlljiıo ııiMt...ıi· it~le teğanni edilen lıtikl~I " Güneı perdelerinde ve bunlara 
ii Yiiluek ihtimam aayaİlode mü mar91 ile bqlanmıtbr. Bunu mu- . • M .. d .. 

teakip Fırka reiıi Nizamettin B. dair iıl&hat'' h.ıddanda sınaı u ın 
kellef ,,., fnkalade bir tekil al- 23 n~ tarihi ehemmiyeti hak- yeti umumiyeainden istihsal edilmiı 
lllıştır. Buııün hiç korlmlad .. da. landa bir musahabe yapmıf ve olan 19 Haziran 1928 tarih ve 708 
llebiU.. ldı Halk Fırkaaı .U-u, Gaıdnin biiyük nutkundan inti- numaralı ihtira beratı bu kere fe
sn.o... - nezih ve her nm ia- hap ettiii parçalan olrumuttur. rai ve yahut icara .-eriteceğinden 
tirahats nMiemmen yeılae bir 1&• Banu müteakip orta mektebin mezkür ihtiray

1 
satın almak ve ya-

loııudar. genç Türkçe muallimi Hatim Ne· but İsticar etmek arzusunda bulu-
Burıuta bir nolrtaJ'& temas et• zihi n muallim Dilaver Beyler nan ttvatın lstanbul Bahçekapı Tat 

">eyi biU..- lüzwnha buluyo- tarafmdan ço,ğun ve heyecanlı H No. 43-48 de mü kim vekili H. w. 
l"Uın. Sinop Halk Fırkaaına, Hal· bir ifade ile bir kaç Milli tiir .,.. ls~ok efendiye müracaatlan. 
keyj ııubelerinin lriifadı için he- kunmuıtur. Daha sonra saz heye• 
11Üz emir -...rilmemit olma•na ti tarafından Milli havalardan 
rai"mea o, bu teıekkülü bata••· mürekkep bir fasıl musiki yapıl RIZAYI TARAFEYN 

K. U. eınrınae buıunan has
taneler ihtiyacı için ıüt ve yo
ğurt kapalı zarf usulile mü~
kaaaya konmuttur. ihalesi 21/ 
5, 932 cumartesi günü aaat 11 
komisyonumuzda yapılacaktır • 
Taliplerin şartnarneı;ini almak 
üzere her gün ve münakasaya· 
ittirak edeceklerin teminat ve 
teklifoa~elerile vakti muayyen 
de komisyonumuza müracatları 

(222) (1610) 
~ . :/. 

caı. Ye ,. ... tacak anaaın çoktan mıttrr. İLE KIYMETLİ Çatalca müstahkem mevki 

rici. yağlı boyalı ve hane derununda 

elektirik tertibatına hftVi ve heyeti 

umumiyeıi (50) lira icara müteham

mil iki kapulu ahtap bir bap hane-

nin satılmasına mahkemece karar ve 

rilmittir 1 - Ma bağçe hanenin 

kıymeti muhamminesi 4517 dört bin 

bq yüz on yedi liradrr halen ipotek 

ve hacze muallak muamele111i yok

tur 2 - Şartname herkesin göre

bileceği vaziyette 932~ No. lu dos

yadadır. 3 - Tapuda müteccel ve 

gayri müseccel hak sahipleri tarihi 

ilandan itibaı-eıı yirmi gün zarfında 

haklarını tesbit etmek Üzere mahke. 

meye müracaatlan lizımdrr. Aksi 

taktirde gayri müsrccel hak aahip

leri bedeli miizayedenia paylanna

sından hariç tutulacaklardır. 4 -
lemin etmİf bulunmaktadrr. Bu Daha -.-a memleketin çok 
meyanda Spor, Güzel aan'atlar· muhterem ihtiyar bir doktoru 23 
dan bilhaaaa muıiki n temsil be· Nisan çocuk bayramı münaaebeti
J'etJeri zikre f&Y&n bir mevcudi· le çocukların 11hhatleri ve nema
Yet halinde olup bütün bu sahibi ları üzerinde 11hhi bir muaababe 
ilatiau zevat halen Fırluuım ma· yapmıftrr. Daha sonra İsmail 
•evi otoriteai altında meaailerine Hakkı Bey tarafından monoloğ
deva.. etmektedirler. lar yapılmıt 9iddetle alkıtlanmıt· 

E Ş Y A S A T 1 Ş 1 ihtiyacı için mutfak ve çamaıır 
Geçen cuma günü Beyoğlunda 1- odunu ve hamam odunu aleni Müzayedeye İftirak edecek zevat 

mam sokağında 9 numerolu Y azıci münakasa ile alınacaktır. ihale yüzde yedi buçuk nitbetinde temi. 
yan apartnnanında müzayede ile sa- si 23. 5 932 pazartesi günü sa. nat •kçesini depo edecektir. 5 -
tılan Ali Haydar Mithat Beyin et· ; at 15 te kom~syo~umuzda yapı- Gayri menkulü mezkürun tarihi ilan 
yasmclan kalnuı olan kıymetli par- lacaktır. T alıplerın 'artnarnesi- · 

. lfalkm lriifat emrini mütea- trr. Son profram olarak saz beye 
lıip zate. ilaaari aafha11nı akma! ti alaturka bir kürdili faslı yap
ebnit olaa hu teıeldriillar derlıal mıt n ııeç vakla kadar tezahura rea.i faali7etlerine daha fWDlll· ta de..-am edilmiıtir. . 
1
11 

bir hararet vereceklerdir. Bun Onum· ;:•deki pe~-be ırecesi 
ar •raanda ok yükııolı: ihtUas - • ..,... 

:."_lıibi ...... at ~ulundllfu da aynca ise merkez mektebi yavrulan ta
... ,.- aa,.a. bir keyfiyettir. rafmdan yine Fırka salonunda 

h dan itibaren bir ay zarfında 12-6-çalar her gün öfleden sonra altıya ni almak uzere er gün ve mü-
kadar doğrudan doğruya apartmıan nakasaya iştirak edeceklerin de 
da perakende olarak satılmaktadır. vakti muayyende komisyonu-

muza müracaatları(246) (1770 
. o • 

ZA Yt AV KöPECl K. o. ve birinci fırka ihtiya. 

Poanter cinsinden beyu n koyu 1 cı için 59953 kilo bulgur kapalı 
L.L · d · ku ki ı zarf usulile münakaaaya kon. 

932. on iki haziran dokuz yüz otuz 

iki pazar saat 16 da Fatih ikinci 

sulh hukuk mahkemesinde birinci 

arttırması icra olunacak ve en çok 

arttıran za.tm üstünde bırakılacak-

Beyaz Ruslardan metrUk Galatada Arap camii Kalafat yerin 
de 78 No. lı deponun nİsıf hissesi senevi 30 lira muhammen icar 
ile bir sene için aleni olarak 20 ıı-ün müddetle müzayedeye vazedil 
miştir. Talip olanların 17 mayıs 932 çarşamba günü saat 10 da 
Beyoğlu defterdıırlığın müracaatları ilin olunur. (17Şl) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Emvali metrukeden Sarı Lutfi mahallesinin caddei kebirde 

402 ve 404 No. lı dükkanlarının nuıf hiaaesi senevi 200 lira mu
hammen icar ile ve bir.sene için aleni olarak 20 gün müddetle 
müzayedeye vazedilmittir. Talip olanların 17 mayıa 932 çarfam
ba günü aaat 10 da Beyoğlu kazası d~erdarlığma müracaatlan 
ilin olunur. (1780) 

Satılık Lokomotif Parçaları 
ve Kazanlar 

Eminönü Malmüdürlüiündeo: 
Bedeli muhammen Cinai 

Lira 
760 Buhar kazanı lokomotif parçalan ve saire 

35 Hurda kamyonet 
Sirkeci iataayonunda mevcut hurda buhar kazanı, lokomotif 

parçaları ve saire ile Zeytinbumunda mevzu ceaim kazanlar ve 
Sirkeci istasyonundaki hurda kamyonet yukarda yazılı muham
men bedeller üzerinden açık artbrma uıulile ayn ayrı satılacak
tır. ihalesi 30 Mayıs 932 pazartesi günü saat 11 de yapılacağın, 
dan ecnumı öğrenmek için Eminönü malmüdürlüğüne müracaat 
edilmesi. (1870) 

lLAN lLAN 

Konkordato talebinin naııan iti· 
itan alımı.sına karar ve iki ay miils 
let alan s..,11unda Ftıfel zada Bekir 
Sıtkı beyden aı-ğı olan esbabı 
-ttnbun tarihi ilindan ititı.ren 20 
ııün içinde alacaklannı Sam-da Bl 
rinci Notw dairesinde kaia Bekir 
Sıtla bey konkordato koıni..tiğine 

Şö"'- ... hıılUa 1'Prwlr la- çok zaııııin proğramlı müaaınere :i" ıelİfta den6ltilir ki: SiacJp hazırlanmaktadır. Sinopta J&yanı 
alı. F....._ cidd.n n la•kibten dikkat hareketlerden biri de içti· 

:;:.
11

rl11 bir merhale üzerinde me· ma i yardon faaliyetidir. Bu hu-

.....,.-e renııın e, ınce yru u, ye- lh lesi 23 '51932 
eli ...... .ıq· bir k.. • · . 1 ı muıtur. a pazar 

a7u 
1 

a" ope!' zayı 0 
• 1 lesi günü saat 16 da komiayonu Yenneğe mecburdur aksi bddirde rarııir olduiu ve talip olanlana 

ınaftur. ~ulan ~eya -'";""'t ·~ ı muzda yapılacaktır . Talipleri'& muamele feah ve farla fiatla zarar 25-5-1932 çarf&llllııa güai -t 1! ye 

zata bet lira miilcilat nnlecelırtir. şartnamesini almak üzere her ..., ziyan andan tazmin edileeelrtiı·. ı kadar tasfiye memurlarına tahn.-

Hali taafiyede bulunan Habib 
F reoko ve Şürekisı Şirlı:eti melsu
hasinin emvali me.-cudesinin pazar

lık suretile talebine aatılmuı teker
rür eylemİf n 5-5-1932 tarihine ka
dar müracaat edilmesi ilan edilmit
ti müracaat edenlerin telılifi haddi· 
lô.yilı:ini bulmadıtı anl•f1lmıt ol.ın
iundan son bir mühlet olmak üzen 
20 ıüa mü.ddetle tekrar ~ lıa-

tır. 6 - Ottünde bırakılan zat be

cleli müzayedeyi bet gün zarfmda müracaat etmeleri ve müddeti me2· 
lıüre wwwf •• .,.._t abnİyenle
rin konkonlato müzalı:ereaindea ba
riç bmılnlacakları ve alacaklılar top. 

lan mıya davet "" toplanmıya 
takaddüm eden on sün İçinde 

•esikalan tetkik edelıileceklerini ve 

.•• QIÜte.azin adımlarla f-li· Allta bilL-..;. Himavei etfalin J'•tiatı ..... anı etmektedir. Bu me ._ ' 
)"anda billaa.aa konferansla r inka ıösterdiği faaliyet cidden takdire 
il ga,..; kabil bir huAıaİyet enet layiktir. Batta Cemiyet reisi Vali 
~lıtedir. Bunlar on bet ıüade Aaaıi Beyefendinin refikalan Ş... 
ı~ l>lenıleketin ilim otoriteaini ref Hanımefendi ile genç mual~aı:ı: oalahiyettar zevata verdiril- !imlerin geceli ııündüzlü meıaile 

Ya"~~~ nlup halkın her aevi ibti- ri aayeainde bn bayram (73) muh 
S. \'-oıaa tekabül etmektedir. 
h "»diye kadar verilenlerden bil· taç yavru giydirilmit. ayakkabı 
it •saa doktorlara verdin1en 11hhi tedarik edilmittir. Bundan maada 
oııferaıularla (Fırkanın ali muhtaç ve kimsesiz çocuklara ye 

Pre1tıiplerj, inkdab11DJzın twnul dirilmek Üzere üçer, beşer lira 
:,e "~&mel;i. bugünün en ".!'~~ .!" para verilmittir. 
11 ~dı endışeleri, Türk . koylusu-

Alı:saray,. Yenilrapı, Çetıne sokak / gün ve münakas.aya İttirak ede-
1 

1. - ~elliJiye ve ib~e. pulu m6t~• müracaat eclilnıeei lüzumu ilin olu-
30 No Vasil. 1 ceklerin de temınat ve teklif ı nye aıt olacak; "erııı, ıcare ve saıre nur. . -------------! mektuplarile vakti -~uayyeode tekalifi hissedarlar hisseleri nisbetin .. Hııl! tasfiy_ed• Habib Freslr.o ve 

S A T 1 L 1 K p İ y A N O 1 komisyonumuza murac• ~tları . de vennekle mükellef olacaktır. Şe- ıurek.ô.11 tasfiye memurlan Galatacla 
. (248) (1772) raiti mcsrüde dairesinde talip olan- Hürriyet hanında A..-ukat lsak F• 

Mülammel Maundan bir Ameri- " * lann müracaatları ilin olunur. rera ve Galatada Çituıi Hanında mü 
kan piyanosu satılıktır. Görmek ve K. O. ve müeaseaatı ile 1 inci kim Avukat lsak Ha.zan Beyler. 

konkordato teklifini müzakere etmek 

için eshabt matlubun 6-6-932 tarihi 

ne müsaclif pazarteti günü ıaat 14 

te Belcir Sıtkı beyin Samsunda Kum.' almak isteyenlerin Nişantatında in- fırka ve Çatalca Mat Mv kıt'ala Beyoilu Tapu Bqmemurluiua.-
giliz mektebi yanındaki hanede Eğ- n için un ayrı ayrı şartnameler dan: Boğaziçinde Yeniköy Ayaniko. --------------1 panyalar gesidinde kain 8 numaralı 
li Beye müracaat etmeleri mercu- le ve kapalı zarfla al_ınacaktır. la mahallesi Ayanilı:ola sokağmda Betikt&t icra daire.inden: Borç-

1 k d tan dolayi mahcuz ve furubtu m.ıı-dur. Tel«on. B O. 4117. İhale tarih ve saat en atağıda 53 ve zarpane ao ağın a S..10 nu-
T 1. J karrer bulunan ŞiJli mecidiye kö---------------1 go··sterilmiştir. a ıp erin ıartna merolu üç bap hane 13 Şubat 281 

h "hl yu·· nde 1 No. lu bhvenin ief- U!, e teri almak üzere er gün ve tarı i müstesna vakıf senedi muci-lıtanbul 3 Üncü icra memurlu

binasmcla Razır bulunmaları ilan olu 

nur. Komi111er 
Avukat Musa Kazım 

ı.!'n b.aırünkü buhran ka,..ıaında
.,.1 "aıı:iyeti) üzerindekiler çok ta 
li .... ıu .di.kkatti. Bunlardan .. m_aada 
..; ""'.~dın ve Sinanın yıl donunıle· 
lı "'Uaıaııebetile geceleri yapılmıı 
Ilı "?'atlarından bahis nutuklar ve 

!1111••••••••••••1!, ğundan: Mahcuzolup ikinci artır
ma ıuretiylP füruhtu mukarrer bu
lunan Ankara caddesinde 121 nu• 
maralı Kütüphanede bulunan Rö
ne"1ns .......U-e kitapların 14-5-932 

DOKTOR 
m · • k d b mayis 932 tannine müsaclif pazarte--un .. akaıasına ı•tıra ecekle. ince Yako"i veledi Sarandi uhte-
m · d · ·· ·· t 13 raddelerinde açık 
r in de vakti ınuayyenın e temi- •İnde olup merkumun 30 tene evvel 11 gunu saa . • lıtanbul üçünciı İcra daiı·esinden: 

· "Sahabelerle yüksek tezahurat 
•cra edilml§tir. 1 

· IConaerler ve musiki faaliyeti- j 
<ıe gelince: 

da liaft~n;"' perı.embe a~arı~ 
; kllllkı heyetı, hazırladıgı bı
~r. otıserle halkın bedii zevkle· 

rı111 ta~. d" B d uuın etmekte ır. u meyan 
1! Milli Halk hevalanna dahi 
d~~'."' oldu~u kadar mevki nril
c '';; gibi alafranga muıiki ihtiya• 
1" 

1 
• ı-adyo ile Avrupa iataıyonl 

:,'!dan dinlettirilmek •uretile tc 111 edilmektedir. 
ın kl"~ı~I fnaliyeti bilhassa şaya· 

ayattır: 

.,._ l"emsillerde bilhassa inkılabın 
lnrniyeti göıterilınek a eai 

r .d 1 N ŞOK R O 
C ..nili ·hastalıklar mütehassıs 

:-ı ... gün öğleden ..,nra fttanbul 
fürbe Babıali Caddeıi No. IG 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahklan 

mütehaaaıaı 
Cumadan maada berııün öğleden 

sonra-saat (2,30 dan Se) kadar ı .. 
tanbulda Divanyolunda 118 numa• 
raJı huauai claireainde dalıili hasta· j 
lıklan muayene ve tedavi eder. T• ı 

tarihine müsadif camarteıi günü 
saat 10 da satılacağından talip o
lanlıınn mahallinde memuru- nı.ü-

racaatlan ilı\n olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, fstikliıl caddesi Bü

rük Parmak kapu, Afrika hanı· 

v. bitişik Apartunan No. 21.

Tel: Boyoğlu 2797. Saat: 14-18 

f 1 t 1 iJ ef t ·ı ı· ti H "ki" A--· ı artırma ile bilmüzayıde satılacagın-t ve tekli nıe t Up ar e ko- v a ı " ev a arı an ıya ve ~- · . mahal!" d bul 
na .. I A . .__ H ·ı.ı· dahi 10 dan talıp olanların ın e u-

Bir borcun ödenmesi için paraya 

çevrilıiıeıine karar verilmif olan iki 

ınolena İmzalı yağlı boya tablo altı 

m.ııyonumuıa muracata arı. . to ve nı ..... yı ve an ıya .. 
1 

• ., 
(250) ( 1 • N"k l'tlar nacak m-urine murac:aat an ııan 1774) une evve zevcı ı o ve ev a ı 

Saati Tarihi kıt'aları Distoklu Ayani Dirnitri Yakova ve 
15 5 25_5.932 K. O. Merkez Anikamn dahi 8 tene evvel vefatile 
ıs' 5 25.5-932 1 İnci fırka karde,i Anasto ile diğer müteveffi. 
ı1' 25.5.932 Çatalca Mst Mv ye kardeti Harikliya'nm v~ini 

Çarçamba günleri in1*al etınek, üzre idareye müra
caatta bulunınuflar İte de mezkW. 
mahallin tapuda kaydi mevcut olma 
dığından senetsiz tasarruf ahkamı 

tatbik olunmak üzre mahallen tablı:i
kat yapılacaktır. Mezkur mahal halı 
kında tasarruf iddeasında kim mev
cut İ•e ta•arruf vesikalarile 7 Hazi. 
ran 93~ tarihine kadar Beyoğlu Ta. 
pu baş memurluğuna 2012 numara-

olunur .. 

lstanbul 3 üncü icra memurlu

adet japonej kadro bir adet minya

tür iki adet yaldızlı kolena bir adet 

ğundan: Bir borcun ı-uı; istilaaı yağlı boya tablo bir k~uk masa 
için mahcuz ve paraya çevrilmesi marlıetörü bir adet apolon tablo bir 
mükarrer ve birinci artırmada kıy- · adet Çin iti tablo bir adet markiz 

meli muhanuninesini bulamıyan bir tablo birinci artırmada kıymeti mn
adet Pedal matbaa makinesi 14-5- hammineıiııi bulmadıitndan 14 Ma-
32 tarihine müsadif cumartesi sünü 
-t 12 den itibaren lıtanbulda An
kara caddesinde Reıit Ef. hanında 
Cemal Azmi matbaasında ikinci açık 
arttınna suretile ıatılacalrtrr. Talip· 
lerinin bulu-.:ak 

yıa 1932 cumartesi günü saat on uç 
te çaqıyı kebirde sandal bedcıtn
runda açık arhrma surctile ikinci ve 
ıon artrrmuı İcra kılınarak paraya 
çevrileceğinden talip olanların ma
hallinde memaruna miiracaatlan i. 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban 
5 Mayıs 1932 vaziyeti 

ası 

AK T 1 F 

Kasa 

1 
Külçe sofi tilugrım (ilh•t•a te.S.. 

\I vüle çıkanlın btnkonotlu klJ'flblJ) 
an Külçe sıfl kilogram 

Mrsktlk Türk altıııı ..ıı kllopaa 

Banknot 
Claklık 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Mubabirlen 

6.178,tl 1 
S80,51ll 

a.m607 

Alan i\levcudu { lll\eten ıedntile çıbnlan 
[,üJçc safı Kilogr b len ti L 1 .. 751 .440 an o ır •attı ı,,. 

{ 
l!Avoten ıedavtil 

A lıına tahvilı { Oöviz mevcudu çıkınlan bınk-
kabil 

1 
notlar kuşılıRı 

ı Srrbcst dövizler 

Ha:ı:ine Tahvilleri: 
Deruhte edilen tnakı nıktiye karşılı~ 
Kınunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ıediyıt 

Cüzdan 
Sencdat 
F..ihım ve I Deruhte ed>lcn evrakı nıktlye 
Tahvilat l karşılığı ( iıibıı1kıymetle) 

Altın üzerine avana 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım Hesaplan 

Kınuaun 6 ıncı ı 
maddesine ttY·{ .. 
fiktn tevdi edi-I 500,000 Turk alanı 
l<n kıymeti« l 
Muhtelif Dtpo Hesaplan 

Milliyet 

Lin 
• 
" 
• 
• 

Ura 

Llrı 

" 

8.688.~.99 
811.634,35 

S.080. 560,0ti 
8.!119.720,-

203.005,30 

1.056. 960,89 

1.MŞ,723,01 

804.477,55 

158.748.56!1,-1 Llrı 
• - 2.048.563,-

Un o,-

1 
27 .125.825, -

r· 4.625.000,-

5.519,53 

YekQn 

Lira 

ı ı .sna.509,70 

b68.941,75 

S.517.161,45 

156.700.000,-

17.125.825,-

626,80 

7.367.578.97 

1.336.605,97 

__ 4~650.519,Ş3 

222.650.769,17 

.PASiF 

Sermaye \ 
Tedarildeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı nd:dye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vd:i tcdiyıt 

Deruhte cdiltn cvrı1':ı nıktiye bakiyesi 

Lira ı:ııı:74S.S63,-

" 
-2.048.568,-

156.700.000, -
9. 7 ~5.550,88 

1 

Lira 
15.000.000.-

\ Karşılığı tamam(n alun olarak teda' öle vız edilen ~ L!rı 
Karşılığı tımamen altını tahvili !tabi döviz olarak 
tedavüle vazedilen • l.tıSS.723,01 

~---~-ıı 168.101.:73,89 

Vadeai:ı: Tevdiatı 
Hazine hesabı cari5i L_L~rı 601.447,22 
Oij!;er mevduat 5.608.170,45 ti.209.617,67 

Döviz mevduab • 696.731,26 

Muhtelif 28.012.626,82 

Nazım Hesaplar 4.630 . .519,53 

,. 

YekOn 222.650.~69, ı 7 

Iakonto haddi %o - A bn üze.eme avana 'l;ı 6 3/4 

Matbaası 
Bu defa makina ııergıaı unvanı 

albnda açrnıf olduğumuz dük
kanda her ıanayie ait yeni ve 
müstamel makinalar ve aletler 
satılmakta olduğunu ilan ederiz. 

111 

Her Nevi 
Mecmua Duvar Afişleri 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

-.. ,., ..... ,., Dizel, mazot ve gazojenle çalı
§an kara ve deniz motörleri, di
namo ve elektrik motörleri, mo
törle ve motöraüz çalııan ve en 
derin kuyulardan ve her yükıek- , 

liğe ıu çıkaran <tulumbalar, İdro
lik ve eksantrik presler, değir

mencilik, demircilik ve sobacılara 
mahsus makine alat ve edevat. 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLiR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adıres: ANKARA Cadd~~ü 

Kısmı Milliyet Kitap 
Telefon, 2431 o - 24319 - 2431 a 

--- ------. ' 

Darülaceze Müdürlüğünden: ı 
Bedeli keşfi bin elli beı lira 

dokun üç kurut olan 9 uncu 1 

paT}'onun bir kısmının umumi 1 
tecritbane haline ifrağma ait in 

patla lrdahanede bedeli keşfi 1 
1 

bin iki yüz on lira dokaan bq 
kunıt olan Boku• bölmelerinin 
inıası münakasalan kapalı zarf 
usulile 21 Mayıa 1932 cumarte 
si günü saat 14 te icra edilecek· 
tir, Talip olanlarm her iki inta
ata ait ayn ayn teminat akçele
rile ve vesaiki lizimelerile mü. 
racaatlan ilin olunur. (1686) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 

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

BOJük i'ranıiJe 4 O 000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükafat vardır. 

Hayvanat ve 
Emtiai Umumiye 

Dirsek B O R U maırinesi 

Umum sanayie ait tesisat ve ta
miraLHer erbabı sanayie malümat 
ve müzakereler meccanen verilir. 

Makine Sergisi 
Galata, Yenicami cıvarı, Zincirli Han ıokak No 11 İstanbul ~--

Her hangi bir mubayaatta bulunduğunuz vakit 

UCUZ ve İYİ CİNS 
Olmaama dikkat etmeniz menfaatıniz İcabıdır. 

işbu iki mühim nokta: 

' 
Galata'da Karaköy'de büyük IT'..ahallebicinin üstünde 

EKSE .. R 
Büyük elbise fabrikalarınca temin edilmektedir. 

KOSTÜMLER PARDESOLER 
lngiliz bi\.ımİ ve131 j Liradan Emperm<abilizc ı:•-171; Lirıd: ı 
gayet dayanıklı 2ıtıbaren bırdinde" her mıktc 2iıibar 
Ç O C U K K O S T OM L E R 1: 6 liradan itibaren 
Hanrmlanı mahsuı Pariı'in en son modellerine göre imal edilmit mo

dern kumaşlardan mantolann müntahap Çetitleri. 

i:m_ .. Tediyatta Büyük Teshilat4m-ııi 

sü-oo·-
P ERTE V 

EYE MANi 

PANORAMA 
BAHÇESi AÇILIYOR 

o 

12 mayı• perşembe akşamı 18 den itibaren her akşaın , 

HiKMET RİZA HANIMIN 
iştirakile turka musiki heyeti 

icrayı terennllın edecektir <( 

1 

Hanımefendiler, 

Artık dünya modasını 
Takip zahmetinden 
Vareste kalacaksınız! 

' 

Çünkü: 

iiı~)ıı: • ii~ 
Piyasaya çıkıy~r 

fstanhul ve An!<ara muvakkat satış mağl' 
-ıa'arı 21 mayıs cumartesi günü açılıyor. 

is!an~ui Liseler ın:,~aJaat konıisJonuu~a~: 
Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Liae ve C 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1/6/932 tarihinden 1/6.~ 
tarihine kr.dar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve saire 
yaçlan kapalı zarf usulile münakasaya ve ekmek larmtılarile 
mek artıkları müzayedeye konulmu§tur. 

Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze, et. 
mek, süt, yoğurt, sabun, O<lun; mangal kömürü ile hayvan 1 
leri 31/S/932). (Sadeyağı, zeytinyağı, zeytin tanesi, un, irıı' 
makarna; kuskus; şehriye; 7/6/932). (teker, kqar peynicİ•. 
yaz peyniri, yumurta, salça, patates; sovan 1416/932) • (pİ 
nohut; mercimek; börülce; bezelye; kuru fasulye, kuru Jllı 
21;6. 932) - (kok ve maden kömürleri, vakum, mazot 1•J_, 
gaz, benzin ile ekmek kırıntıları ve yemek artıklan 28/6/!P'. 

1 
tarihlerine müsadif aalı günleri saat IS le ihale edilecektir· ' 

1 r.amelerini göl'mek istiyenlerin latanbul E. lisesindeki kal~ 
münakasaya iştirak edeceklerin de bu baptaki teminatı mu'f'~ 

1 lelerini Liseler Muhasipliği veznesine yatırdıktan sonra nı• 
larile birlikte Cağaloğlunda kain Maarif dairesindeki komi•~ 
muza müracaatları. (J 

loz~at t. Mü~~eiunıunıili~in~en: 
1 - Yozgat hapsanesinin 1-6-932 tarihinden mayıs 933 

hayetine kadar bir ıenelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf uauJile 
nakasaya konulmuıtur. "'"' 

2 - Şartnamenin musaddak ıureti hapaane müdürlüj'Ü' 
alınacaktır. 

3 - T eklifnameler 30-5-932 pazartesi günü ıaat 16 ya 
komisyon reisine verilmit bulunacak ve bu suretle verilecelı 
lifnameler ayni saaHe C. M. umumiliği makamında açıla~ 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacaktır. 

Müessese için 15 Mayıs 1932 

tarihinden IS Te,riniaani 1932 
·.arihine ve ıs Tepiniaani tari. 
':ıinden IS Mayıs 1933 tarihine 
"adar oluiak ve altııar aya mün 
kaaem bulunmak üzere iki nevi 
fiyat üzerinden iktiza eden 50 
bin yumurtanın kapalı zarf usu 
lile münakaaaaı 21 Mayıs 1932 
cumartesi günü saat on dört bu 
çukta icra edilecektir. Taliple
rin yüzde yedi buçuk teminat 

Tüccarlarının nazarı dikkatine: hammen bedel 9450 li~~ır. . . 1 
Beyoğlu Kazası Defterdarlığından; S - Münakasaya ııtırak edeceklenn 710 !ıra muvaklı' 

minat vermeleri lizım geleceği ilin olunur. (1814) 
Emlaki milliyeden Galatada Karamustafa pqa sokağmda ---------------------

ve lcliliye hanı altında kain 197 No. lı düWn senevi 264 lira c:: Dr. H O R H O R U N 1 
Ayvacık Belediye Riyasetinden; 
Her sene mayısın 26 ıncı günü Ayvacıkta Gemedere mevkiin 

de kütat edilerek beş gün devam eden hayvan.at ve Emtiai umu
miye panayın bu aene de vakti muayyeninde açılacaktır. Te,rif 
edecek hayvanat ve emtiai umumiye tüccarlarile ziyaretçilerin 
memnun kalacaiı ilin olunur. 0923) 

muhammen icar ile bir sene için aleni olarak 20 gün müddetle 
Zührevi . ve idrar yollan teda vihanesi 

müzayedeye vazedilmi§tir. Talip olanların 17 mayıs 932 çarıam- lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. 8.0. 3152 
ba günü saat onda Beyoğlu kazası defterdarlıjima müracaatlan ll!!!!!!m--ll!!!!!!!lllBm!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ilin olunur (1782) A 

lt!lLLlYET MATBJi 


