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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Ba§Vtılrili hlimil olan vapur 

Bolşevik mi olalım, 

'· 

---- ----

Sahip 

Siirt M 
ve Bqmahar. 

'us MAH 

Uınaml Ncifriyat " Ya Mlldilrl 
F.TEM İ'lZET 

• 

rrhtım• yanaızyor, lsmrt Pa§• vaparaa iivertesinde,.e "Milli~t" 111 objtdı:tili hrşısınd•, B•ıttlcih rtbtrmd11 taz:im il a «fili yor ... 

ismet Paşa Dün Geldi •• 
Faşist mi?. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ne bu, ne de o •• Başvekil diyor ki: ''Rusyaya dost-
leni Rusy~yı mutlaka tanımalıyız; 

M. Litvinof'un beyanatı luk götürdüm, dostluk getirdim ••• , 
• ve bir ecnebi diplomatın sözleri .. 

ESirt meb'usu : Mahmut Başvekil ismet Pş.nın 
Sivastopoldayız. (Comm~- tefleri; biribirlerinin namus ve 

rı., de Paria) dritnavtınm il'!- karakterine bel bağlayabile. 
Verteainde Sovyet Rusya Han· ceklerini anlamıt bulunuyorlar. 
ciye komiseri Mösyö Litvinoi Bu itibarla dostluğumuzun iti. 
ile beraber bir köteye çekilm.it ıine büyük bir emniyetle baltabi 

gazetemize beyanatı 

konuıuyoruz. Terki tealihat ve liriz. 
Cenevre müzakeratından bahse * * 
diyoruz. Mösyö Litvinof; Ce- Moskoırada, suvarelerden bi 
Devre konferanslarında müda- rinde idi. Devletlet"den birinin 
faa ettiği malum tezleri bana mümeaıili ile ıundan bundan, 
İzah ediyor. Keadiıi, garpta bilbuaa wııumt iktııat buhranı 
bugün bikim olan zihniyetle nın çarelerinden bahsediyor. 
bu İtin yürütüleceğine kani ~ cluk. Muhatabım bir aralık aö. 
ğil .• Milletleri terki tealibata zü İımet hıanln aeyafiatine 
Ve balaaa götüren formülü bul- intikal ettiı-erek dedi ki: 

Heyet beklenmiyen bir saatte 
gelmiş olmasına rağmen mu

azzam tezahüratla karşılanmıştır 

ismet Pş. dün gece refakatin.de. gelen 
Rus ceneralleri ...... 

.ıııak için imperyaliıt zihniyet- - Batvekilinize'jia'prfan rea- şerefine 
lerden tecerrüt etmek lazım... mi kabuller, istikballer ve umu· 
Litvinof yeni Rusya' ya atfe- mi tezahürat bütün manasile 
dilen ha~ taraftarlığı fikrini ıabanedir, belki ondan da ileri ... 

40 ·kişilik bir. ziyafet verdi 

tiddetle reddediyor... - Tabii dostluğun, tecrübe-
- den ve ihtiyaçtan doğmut sa-

~ır aralık, ismet Pa§AD'n mimi dostluğun tezahürleri ... 
Rusya seyahati hakkında muh· Dedim. Cevap verdi: 
terem Hariciye komiıaerinin ne _ Doğru amma- Ruslarla 
düıündüğünü sordum. Bana.ver dost olmak pek güçtür. Siz hem 
diği .cevabı aynen nakledıyo- milli ~~rakterinizi,.. .m.il~ 1 
rum. . li polıtıkanızı, reJımmızı 

« iki memleketm seneler- b f ed" b d · ·• .. 1 ·· mu a aza ıyor, em e samı 
den beri d~vam edebn hguzte "':.u ı mi bir dostluk yapabiliyorsu. 
nasebetlerınden a se mege ı T b ik ed · ! .. B .. 1 nuz ... e r erım ..• 
tabii lüzum gormem. u guze _"Bakınız. bu doğru, de. 
münasebetler her sene dah~ dim. Dostluğ~muz Nasyona
z!yade inkişaf edi!?r· !3~şvekı list Türkiye ile Bol;evik Rusya 
lmizin bu seyahatı ıse ı~ı ~em arasındadır. Bunda hiç birimi. 
leketin dostluğuna ye~ı _bır u-

1 
zin ihtilafı yoktur. Her iki ta

luk açtı.Bu ufukta her ıkı mem af· biribirinin rejimlerine kar
leket iç_in hudutsuz . menfaat r 

1 
bir nevi saygı ile mütebasais

ve emnıyet vardır. Bız ismet '· l O niçin memleketlerimi 
p k d"k F k t tır er. nu 

Batvekil lımet Pata, Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü B. ve beraberlerin
de bulunan :uovat 16 ııün ıüren Ruı
ya aeyahatinden dün saat 14 buçuk
• Gruzia vapurile tehrimize avdet 

aşayı ço sever ı . a a o- zin dahili rejimi; politikalan-

eıı;ınt "klat bu def11. ldakha. sı~ı. temb~.s mızı ve dostluklarımızı hiç bir Başvekil Leningratta teşyi ediliyor 
ı en, mem e etımızm u- I l'k d e müteessir 

yük şef/erile daha yakın tanış- auret e a a a ar v 
tıktan, hasılı kendisine mah- etmez." 
sus olan samimiyet ve Bu sözlerin teatisinden aon
sempatiyi bize tattırdıktan ra yeniden iktısadi buhran 
sonra hepimiz ona aşık ol- mevzuuna geçmittik. 
du.k. inanınız ki, ünyonun :ı. :ı. :ı. 

etmiıler, parlak merasim ve tezahü
ratla karşılanmıılardır. lamel Pı. 
Hz. ile birlikte refikaları Hf., ile 
Haricive Vekili TPvfik p;;,.:; ".\. 
ve refikalan ve kerimeai Emel Hf. 
ve Ruıya aeyahatine iıtirak eden be
vet i.zul ve matbuat mümesıilteri 

bütün erkanı benim gibi düşü- Bu konuımayı anlatııım, 
nüyor. Şimdi biz ~sm~t. Paşa- aebepıiz değildir. Bazı vatan- ~ 
nın şahsında Tüı:kıre ıçın do_st daşlarda yanlıt bir telikki var. 
lu.ktan daha ilerı bır duygu ıle Bu telakki onları yanlıt hü-
mütehassis bulunuyoruz!» kümlere, yanlıı neticelere ıev-

* * kediyor. Bugün Türkiye; iktı
aadi hayatını tanzim etmek, ye 

Çarların Rusyaamı tanıma- ni bayat ve ibtiyaçlann icapla
Dıak "'''ünden milletçe, memle ,_ ,_ k B rına uymak mecburiyetindedir. 
"etçe çok zarar görmüttü · u Kartımızda tetkik edilecek iki 
hrarları mektuplarımda birk~ ilem var. Boltevizm ve Fa
•eaile ile habrlatmııtım. T anb · 

d 1 
,wn. .. 

ten ve tecrübelerden ers • ma Boltevikler, muazzam Ruı-
b idik. Cümburiyet Türkiyesi ya'da yeni bir sanayi ilemi ya. 
•Yni hataya dütemezdi. Onun ratıyorlar. 160 milyon nüfuslu 
İçin Milli Mücadelenin ilk gü- memleketlerinin zirai ve sınai 
il.Ünden itibaren basiret göster- bütün ibtiyaçlarIDJ kendileri 
di. Büyük komtuınıula en iyi yapmak istiyorlar. Bu kararla
!'c;çinnıek yolunu tuttu. itte on nnı tatbik yolundadırlar. Ye
iki ıenedir ki, bu yol- ni Ruıyada tamamen muvaf- ' lsmet Paşa ile beraber şehrimiu 
dan asla ayrılmadık. Bu müd· fak olmut büyük eserler var- gelen Rus suvari zabitleri suvari za 
~et içinde dostluğumuz ağır im dır. İki ıene evvel, berkesin bitlerimizle beraber .. 
tıhanlar geçirdi. Buna rağmen olamaz, yu .. rütülemez dediği ba-h "k d • kamilen avdet etmiflerdir. Yalruz 

er 1 i memleket azami ürüstı zı mühim aanayi, bugün kurul- mütehauıılar Ruıyada kalmıılar-
v~ .•amimiyeti gösterdi. Batve- muf, işlemektedir. Bu işleri dır. 
~ı.lın •on seyahati; bu iki komtu batarmakta batlıca muvaffakı- Heyetle gelen Rus misafirler 
ıçın dostluk politikasının heye· yet imilleri muntazam pro- ismet Pı. Hz. ile birlikte, Gruzi;ı. 
canlı tezahürlerine yeni vesile- ....,.m, teknik, ibtiaaı, çalışma vapurile, seyahatin devamı müdde-
ler hazırladı. Artık her iki taraf .,. - b ri iyd tince heyetimize refakat eden Ferik, 

· · b' metodu ve mec u s ır · al rütbelerinde F o kin, Al-ırı ırlerine tamamen inanmı ----· 

kilimizin misafiri olank lıtanbul'a 
ııelmiılerdir. Gazi Hazretlerine he
diye edilen ab ıı:etinneğe memur 
kumandan M. Çalı da tehrimize gel
mittir. Aynca heyetimize Sovyet hü 
kUmeti Hariciye komiıerliği kı•mı i
dare umum Müdürü M. Simyonof ta 
Moıkovadan ıelırimize kadar rcf.,_ 
kat etmiıtir. 

lımet Pt. H:s. nin ıeyahat eına-
11nda bir az rahatsızlanan refikalan 
Hf. ııİıl ahvali aihhiyeaini takip için 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Rusyada neler görü
şüldü, neler yapıldı? 

Beynelmilel meseleler tet~ik edil
miştir. Siyasi, askeri bir itilaf yoktu~ 

Kredi itilafının esası nedir? 
Baıvekil Paıanm Rusya seyahati münaaebetile Türkiye ve 

ko1111u memleket arasında ne gibi itilaflar aktedildiği hakkında 
aalibiyettar zevattan tU nıali'.imatı aldık: 

Siyaai ve askeri bir itilaf mevzuu bahis değildir. Ancak lamet 
Pata Hazretleri; yeni Rusyanm en ileri erkiinile konuttu. Bey. 
nelmilel bütünı meseleler tetkik ve mütalea edildi. İki devletin 
noktai nazarları arasında biç bir ~tilaf olmadığı anlatılnıııtır. 
Yapılan kredi itilafının esası ıudur: 

Rusya bize ıekiz milyon dolar kıymetinde sanayi makineleri 
verec~ktir. Ne gibi makinelerin alınacağını hük.Umetimiz tayin 
edecektir. Anlatıldığına göre hükumet pamuk mensucatı ıanayii 
ni korumak için icap eden makineleri isteyecektir. Alınacak ma· 
kinelerin bedeli mondiyal fiyat üzerinedir. Müddeti yirmi sene
dir. Bu bir nevi kredidir. Bu kredi için faiz verilmeyecektir. Han
gi makinelerin intihap ve celbedileceği hakkındaki karaı-, Batve
kil Patanın Ankaraya hareketinden sonra verilecektir. Kurula
cak fabrikalar, hükfunet tarafından işletilecektir. Batka aerma· 
yedarlara devredilmesi mevzuu bahis değildir_ 

Bir Fransız gazetecisi, Moskovada Tevfik Rüıtü Beye ıordu: 

_Bu kredi mikdarını kim tayin etti? Siz mi, Ruslar mı? 
Tevfik Rüttü Beyin cevabı fU oldu: 

_ "Bu kadarını biz iıtedik. Bir ıenede bu kadarını yaptıktan 
aom-a ilerisini düşünmek ve dostlarımızla bu esas dahilinde yeni 
bir itilaf yapmak daima mümkündür." 

8a§Vtıkil rıhtımda lıalh •llmlJyor. 

M. Thomaı'ın cenaze 
merasimi 

CENEVRE, 10 A.A. - Ce
miyeti akvam konseyi Yugos
lavya mümeaaili M. F ottich'in 
telkinatı üzerine, Cemiyeti Ak
vam, beynelmilel mesai bürosu 
reisinin cenaze meraaımının 
meclis tarafından deruhte edil. 
mesini müteveffanın zevcesi 
Mme, Thomaı'a teklif edecek
ir 

Galatasaray 
Fener 
Karşılaşıyor 

Bu cuma günü Galatuaraylıı 
Fener karııla§Acaklardır. Yunaa 
takmınun ııelmeai ve latanbulda 
maç yapması teehbüre uğramıt

tır. 
Heyecan ve neticeai de merak 

la karfJlanacak ve beklenecek .,. 
]an Galataaaray • Fener maça 
baklundaki ya:sılanmı• 7 IDc.i -
hW<Nle ...,.. l!Ütun-•--· 
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H_A_R_IÇ_T_E_N_A_L_D_I_G_I_M_IZ_T __ ~L~AFL~f~~~ 
Fransız ·ayan reisi Yeni Fransız 1 13ızım ıçın taarruzı 

Kabinesi 
reisicümhur oldu silahlar hangileridir? 

Fransız gazeteleri bir 

Şehir ve kasabalarımız ihtısas 
dahilinde imar edilecek 

Layiha meclise verildi 

M. Doumer suikasta uğradığı ci
hetle merasim pek hazin olmuştur 

Yeni reis nasd seçildi? 

çok tah
minlerde bulunuyorlar 

PARtS, 10 A.A. - Müstak 
bel kabine hakkında birçok tah 

Tahdidi teslihat konferansında he
yetimiz noktai nazarını söyledi 

ANKARA. 10 (Telefonla) - Belediye yapı ve yollar kanuıı 
layihası B.M.M. ne tevdi edilmittir. 53 maddeden mürekkep 
olan bu layiha badema tehir Ye kaaabalarımızm fen ve ihtisas da· 
bilinde imar edilmesini temin edecek ahkamı ihtiva etmektedir. 

Layihanın birinci maddesi kanunun nqri tarihinden itibareıı 
tayin edilecek müddet zarfında Belediyeleri bir taksim 2 bin v~ 
bir taksim 500 mikyasında iki hali hazır haritumı yaptırmağı 
ve tatbiki suretlerini Dahiliye vekaletine göndermeğe mecbur 

minler yapılmaktadır. CENEVRE, 9. A. A. - Anadolu ile• edilmesi mütaliaasmdaclır. Tilik 

VERSAILLES, 10.AA.- M.Alh«t I 
Lebrun 639 reyle Reiaieiimhurluia 
intihap edilmittir. 

Petit Joumal, iki galip fırka Ajanaımn muhabiri mahauıu bildiri- heyeti rnunohhaaaaı ağır toplar hak
araaında tqriki mesai için yapı yor: kında denneyan etmi, olduğu ayni 
lacak müzakerelerin uzun ve Umumi Komisyon taarruzi ailiah- eıbaha binaen bücüm arabalariyle 

lann hanı-ileri olduğunun tayini bn- hl bili ınahi tutmaktadır_ • 
m-ekkatli olacagy ını yazmakta zır ı otomo eri •e taarnızi -
d YT auauna hava, deniz komiayonlarona yeti haiz ealiha meyanında tadat et- Kanunun neırinden 3 sene sonra Belediyeler müıtereken ve 

ya münferiden Dahiliye ve.dlletince ihtisasları tasdik edil mit mü. 
tahasaıslara Belediyenin müstakbel imar planını yaptırmakla 
mükellef tutulmaktadır. 

lntibalıa İftiralı: ..ı- - ade
di 932 dir. 

ır. havale etmiftİr. Muhtelif devletler mel<tedir. Bahriye komisyona tabtel 
Echo de Paris gazetesi, müt- tarafmdan evvelce konferansa ...ki bahirlerin bir taamız ve tecavüz ai

tehit sosyalistler kongresinin olan tekliflerde men veya takyitleri !ahı telikki edilip edılmiyeceğini 
sosyalist meb'usların hülciimete istenen kara silahlan tunlardır: A- münakaşa etti. Türk murahhası Nec 

M. Paul Faure 114, M. Cachin 8 
rey alm19lard ... _ 

Painlevee namzetliğini 
gır topçu, kale ve seyyar torpil a- - ,din S d k Be bu - -- _ı T 

i•tirakine müteallik her türlü m"" • ' Y meoeıede ür-
T tan aletler, zırhlı otomobiller, doğ- kiyenin noktai nazanm izah ederek 

Layihada bir eeaaa göre belde içinden geçen timendifeı 
hattının her iki tarafından 10 metresi yeşillik, dört, beş metresı 
yol olmak üzere ceman 30 metrelik bir saha bırakılabilmesi mec· 
buriyeti vazolunmuıtur. 

geri aldı. 

PARIS, 10. A. A.- Gece yan
sından biraz evvel M.Painleve Ayan 
mccfüi aol cenah demokratlan ırruhu 
divanı ıızuı ve birçok siyasi dostla
n ile görüttükten sonra matbuata ia 
tideki metni tevdi etmittir: 

teklifleri reddedeceğini fakat rudan doğruya kom,u bir memleke- dedi ki : Muayyen bir hacimden faz
bunların radikallere müzaheret ti tehdit edebilen veyahut harbi ön- la büyük, faaliyet sahall çok uzak, 
eyliyeceklerini kaydediyor. M. liyecek tedbirlere kar, , relebilen ka- tealihatı kuvvetli olan tahtelbahirle
Herriot, bu müzaheret hakkın- lele", rİ Türkiye taarruzi mahiyette adde-
da pek tiddetli hükümleryürüt- Heyeti murahhasamız komisyon- der. Fakat hacmi Konferans tara-

Ağaçlok olarak tayin ve tesbit edilen yerlere Belediyele rin ta. 
yin edeceği günde he( sene tehir ve kasabada oturan yerli ve ya. 
banci her şahıs iki ağaç dikmek veya diktirmek mecbıırivetinde 
olacaktır, 

k dcıı taarnızi silahlar hakkında noktai ı frndan tayin edilec'k muayyen ve 
müş~~r. Bir .temer .~~- k~~ines~ nazan ru izah etmiıti: Ağır topun ve , mahdut bir haddi ıeçmiyen n faa
teıkılıne gelınce, onwnuzdeki hücum arabaları ile zıThlı otomobil- , liyet aahaaı büyük olmıyan tahtelba 
aylar zarfında buna pek ihtimal lerin men'ini teklif etmiştir. Heyeti- birler, bilhas"" hahriyeleri kuvvetli 
yoktur. miz lou tek.lif hakkında atideki izaha olmıyan devletler i~in ancak bir mü- Kayınakamlar arasında .. Mill1 mecliı tarafından intihap e

dilecdt reioicÜmhur ile yeni meclio 
arasında bir ihtilaf zuhuru ihtimali
ne mani olmak an.usunda bulunan 

1 birçok mebuslar, iki mecfu arasında 
İnti kali t"'hil için kendisinden nam-
2 tlifini vaz'etmesini muırrrane ta. 
lep etmişlerdir. 

Exelsior gazetes i M T ardi- tı vrrmi•tir : dafaa tilahıd ır. Mamafih ,ayet bü
·ı b k k b" ' k" 1 Türk Hey'eti her türlü topun bil- tün devletler her nevi tahtelbahirle

eu 1 e sa 1 a ıne .. er anı.nı~: haı ı;\ taru·ruzi mahiyette olması mü rin taarruzi mahiyette olduğunda it
ne olursa olsun asla yarınkı hu- dafaayı mü~kül kılması ve sivil eha- tifak ederlerse Türkiye huna kati
kümete müşkilit çıkarmak niye li için tehditkar olma .. dolayisiyle yen muhalefet etmez. 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Bergama kaymakı:ımlığına Ur· 
la kaymakamı Aziz, Urla kaymakamlığına lçel kaymakamı Ni
hat, lnceıu kaymakmlığına Pazarcık kaymakamı Sami, Kandre 
Kaymakamlığına Ereğli Halit, Ereğli kaymakamlığına Kandre 
kaymakamı Cemil, Uşak kaymakamlığına Zare kaymakamı A· 
sım, Gülnar kaymakamlığına Tavas kaymakamı Mehmet Emin 
Beyler tayin edilmi~lerdir. 

Bu kaypya yüksek meclisin bir
çok cümhuriyetçiler itlinok etme
mekte olduiundan ve eaaaen kendi
si de bilhaoaa 1M11Dzetlikte ikilik vu
kuunu iatmıediğiııden M. Painle.e 
namzetlifiai ıeri almııtır 

M AJ~rt L~bruu 

dır, Bu loca reiaicümhurun davetli
lerine mahsustur. 

ikinci katta aalonun üç tarafmı i
hate eden başka localar vardır. 

Saat 1,30 da hemen hemen bütün 
mebunn ve iyan. azaları yerlerini İf 

VERSAILLES, 10.A.A--Milli mec ıal etmi, bulunmaktadır. 
liain açddıfnu beyan ettikten sonra Saat 2 de heyeti umumiye reisi M, 
M. Lebnın fU kısa nutku söylemi,. Albert Lebrun, refakatinde ayan 
tir: meclisi umumi katibi M. de la Pom-

M . Lebrun'un küsar nutku 

,. Reioiciimhur M. Doumer öl- meraye, hususi kalemi mahaua mü
mÜflür. (Milli meclis aza11 h.., !tir- dürü M. Magı-e, iyan meclisi askeri 
den ayata loalkartar) Fransa':rı ma- kumandanı ve buıünki intihap mü
temler içinde bırakan bu cinayet bü- naaebetile Veruıillea aarayi kuman
tiin dünyada umumi bir taldıih ve danlığmı İfa eden miralay Ddalan
nefretle ıau,damnqtlr. de bulunduğu halde içtima aalonuna 

" Bit- çok -1eketlet'İn Parlime. siftyor. 
tolan duydukları t-aiin ne:zdinİ2- Fnok ıriYmİf olan M. Lehrun mey 
de terciinuıa ol • • benden rica et- küne oturuyor. 

tinde olmadıklarını temin et-
mektedir. 

Temps ne diyor? 

PARİS, 10 A.A. - Temps 
gazeteai, umumi reyin sola mü
teveccih bir istikamet almasın
da teessüf etmekte ve Fransa
nın geniş bir cümhuriyetçiler 
uzlatmasını temenni etmekte 
olduğu kanaatini izhar etmekte 
dir. 

Gazete, F ranaanın bu husus
taki arzusunun, ikinci intihap 
devreainde ıol cenah ile müfrit 
sollar arasında !hatta komüniz
me kadar genitleyen birlqme
ler neticesinde auya düşmüt ol· 
duğunu yazmaktadır. 

tiler. Ben lıapn müte.effa Doa- Biraz aonra nü, da..et karanıa
mer'ia asil n mert aimıuı önünde si mesini oku,.....ı. cel..,in -.;dmış ol
zin nanuma 1adeu eiilmelı: istiyor duğunu bildiriyor. 
'Ye çok ı.üyülı: bir eı- uinfan aile Saat 2,10 dur. Derhal reyleri taa- -·· -
sine mini mm'i•in derin keder w nif edecek olanların tayinine ve A. tün zamaıu temin makaadile doiru
izfuap dnnralarmı ilolii ederim" B. 11ruile rey vermefe baılıyacak elan dcriruya kendi huauai ikamet· 
<Uzun allcqltt).. olanlann isimlerinin kur'asının çe- gih111& clönecektii'. 

K I 
ld , kilmesino ba,lanılıyor. VERSAJLLES, O. A. A. _ A..B. 

ongre na:;1 ° u. ·· Reiıicümhur, takriben 400 reyin C. •ırasile ~lwr'a keşideai me 
VERSAILLES, tO .A. A- M. mutlak elueriyeti il~ intihap edil- ruimi kısa olmalıla loen.ber her :za-

Doumerin •efatı bucünlı:i lı:.oqreye mek mecburiyetindedir. man calibi nazardır. 
h~levi "!"--!"~et. telkin e~~ M. Albert Lekun, İlyan meclisi Bu meralİm .c;yle yapılır: 
dır. Alelilde bir ıntıhap Veraaillea ı- reisi olmak aıfatilo intihap neticesini R · - ._. ı· t '-'ı b'I b' d •-0 · b" ı.. .. "d" B - ha- eıaa uır uıa ıu a ıe ır e -..-
çın ır__,_~ .• runu u~~'- ar'.~- tebliğ~ olan nanın ikinci reis ğıt lı:eoeceği retirilir. Reiı, hu kağıt 
vanuı ,._ (UZeı Ye Si~ Omıa>,_ !erinden birıai olacaktn- ,_ -· ·ı 1" k"t b ahif-' • ._, ___ be b" -'-t • aesecegı ı e urat ı a ının ı ... e-
rarnıen ......., nzer ırşey y.,.. ur. 1 tib-'--- . -~"-'- ld • bil r . '-- '---'t 

P · • V --'" • '-d d n ......, ıcra ........... o uıru - n arasına ayrnr, ve çı ... n WUT en 
ana ten er...,.ea a .., ar e- diril' l:Hldiril "Maba •tat 1 rulır 

vam eden mesafenin imtidadmca lıi- ır. _ mez, mu . !" mu ha4 a . 
Liinlüta birihirini takip eden otomo- meraıımle r~ekaoımn ihtiramabru Buııün tesadüf edilen harf. • M" 
biller arrası. lı:onrreye mutat aktör- l !'athbualled~lecegkıt' Marenron aalonuııa ı harfidir. 
1 • , --~-etmekted" J ' ' ece ır. ennı _.,,. ır · Nonnal zamanlarda vekil aıfatile S:ıııt 2.20 dir. Bu itibarla intihap 
. Mebuslar. Dip.l~~tlar, . Artiıtlet' hareket eden başvekil, b.ıüz vazife Alfaben.in M harfinden başlamak 
)&n~ v~ polısı~ ıdareaınde hu_lu- i göl'm<kte olan ":"~ .~iıicümhur. ta- tartile yapdacakhr. İntihap takri-
nan bir ıntizam ile saraya doırru rafından yeni reuıcumhura kendi aa- be 2 t .. kt" 1 ti"h 
~ derilın-'~-di ı . . I . . di 1 _ n aaa surece ır. n ap san-

· · b"Jd' · ırı tn unun ua.une ıuxıu u, . 
48 -teaheri aarfeclilen faaliyet nu 1 ınr. . . • . . . Salon, hemen, hemen bottur. Yal-

Liyon'daki 
Heyelan 

Çıkarıfan cesetlerin 
adedi 32 yi buldu 
LYON, 10 (A.A.) - Saat 

altıda Lyon felaketinin kurban
larının adedi 32 olarak tesbit 

edilmi§ bulunuyordu. 

L YON, 10 (A.A.) - En-
altından beş ceset ve henüz sağ 

bir küçük kız çıkanlmıttJr, Bu 

kız biraz sonra ölmüttür. 

LYON, 10 (A.A.) - Tek
ııisiyenler komisyonu, yıkılmak 
tehlikesi arzeden ve tathir ame 

li:ı~rine mini olan toprak yı
ğınını topla yıkmağa karar ver 

mittir. 
LYON, 10 (A.A.) - 37 mi

limetrelik bir top 45 dakika yar 

halindeki toprak yığınmı bom. 

banlıman etmiıse de büyük bir 

netice hiarl olmamıştır. Biraz 

sonra tekrar bombardımana bat 

layacaklvdır. 

__ _, ••-<tHt+l Ilı ..... •>-+----

Amerika Reisi
cumhurluğu gon ,...., r er. lihıyet erıru tev e memur o duru- ı d • "b" - ·· ._,, '·-- im tur 

sayeainde konore aalonu tamamen Bu defa devlet rem aalilhıyetlerını k ak da . . 1 • ku _,_ 
• - . • . . hd . d bul d M ruz p< y ın ıaımen o na«1a M h Ü Y 

ihza~ edilmittir. Büyuk aalona ııın- Tııtiad":8eo,'d~ eauıM_ e .
1 

uhn u~ankt · çağırdacak olan meclis azaları yerle- eş ur wen oung 
lir ıirilmez ilk nazarı dikkate çar- aı· ıeu ur. umaı ey ' mu eaep · d bul nmaktad la • • • k k 
pan 5 ına:rıa 1879 tarihinde Etata ol~~tu bu s:Jillıiyetl~ri yeni devlet rınB~OK~EL, lO. 

1

~_ rA.- Kral ve namzetJığınt oyaca 
Generaax'lana açılmaaııu muaa"""" r,..ıne tevdi edecektır. Bundan aon ba ekil M Do er· 
bulunan tahloclur. ra doatlann mehaaan ve ayan azala- '·" . d' b.ul um klaın ~'=naze me- NEVYORK, 10 (A.A.) -

, bu h eti . • 't rasımın e unaca r.ur. 
Bu tablo nyuet woounun na- n111n ve mat at ey ennın ıeçı 1 Nevyo k Times gazetesine gö-

ya....ı-Ge melıualann rey vem»- resmi başlıyacaktır. Mütee.kihen ye- VERSAY, 10 (A.A.) - Milli r • 
!erine ..e inh.nda nutft irat - ai reisicümhur refakatinde M. Tar- mecliıte buıün icra edilen Reisi- re; M. Roosevelt, gelecek Şıka 
!erine tahıia edilen tribünün iize- die.ı balunduiu ore atlı cümbu~yet cümhur intihabının neticelerini go konvansiyonunda lüzumlu 
rinde.tir. muhafu krtaatı tarafından takip .,. ıöateren reami rakamlar şunlar- I .. 1.. eki • f ih 

Lebrun'- ....; - olan ild dilınelrte olduğu halde halkın ilk dır: o an su usan erıye ı. raç e-
nefia balı tatda ve solda m...n.ı ibtiramlanru kahal için Paria'e av- Cetvelde ismi mukayyet olan demediği takdirde, tımdiden 
tezyin etmektedir. Salonun bütün det edecektir. aza 902 tahmin edildiği veçhile, Y oung 
koltuklan lonnaı deri.ı...ıir. Bun- Mutat o~du~ •eç~e l'.eni reis~- Rey veren aza: 826 . linmı tanzim etmit olan M. 
lıırdan Chieft ve Gauloetta ı..ffaMI' cii.mhurun ilk zıyareti ıdefine tahaıs M. Albert Lebrun 633 reyle m :'., y d ok t f ka 
dan itral edihıııiı olanlannm a-in- ettiğidir. Bu zi,....et, bu&iin hazin tihap edilmistir. wen • oung, ~~ ~.a 1~ 
de lıu sevaba itlmleriııi tabattir et- ••matemli bir teeuür çerçiveai i- Sosyaliatler.ı- M. Paul Faure aı namına Cemahın ~u.ttabıde 
tiren yazılar ......ur. çinde yapılacaktır. Çünkü yeni rei- 114, riyueti cümhur ıntıhabma 

Tribilnün ar.umda birinci ııeçit •i.~u~. an~ oel.efinin tabutu Ö· Sos.yaliı! cümhuriyetçilerden namzet gösterilecektir. Milleti, 
mahalli bükUmet azalanna tahsis.. n~~o eıılebilec~. M. L~"? M. Paın!~".e 12, . hali hazırda inhitattan kurtara-
dilmittir. Sat tarafta bulunan H A- mutevoffaya olan zıyaret ve hurmetı Komunıatlerden M. Cachin 8 k • . M O 
yalı tülle tamamen örtülü olan bir ifadut sonra El,-- sarayını terki- ve muhtelif kimseler de 10 rey ca yegane ~aa~~yl • k ';;~ 
loca bir nıilli matemi hatırlatmakta- çin Mme Dou.mer'e lüzumlu olan bü almışlardır. l Y oung oldugu so eııme te ır. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Muharrir kimin için 

yazar? 
Muhit mecmuasında netrettiii 

b!.· mülakat serisinde Hikmet Fe 
ridun bey, ziyaret ettiği meıbur 
muharrirlere fU ıuali de oonayor: 
°Kari için mi, kendiniz iç.in mi 
yazarıınız?" 

Mülakatlara, anketlere verilen 
eevaplar, ekseriya. uzun bir dütiin. 
menin neticesi degil, insanın ak
lm"' ilk geliveren ve ancak o CÜf\ 
l!ii "humeur" ünii. gösteren teY· 
ler oldugundan, öyle pak ehem
miyetle kar§ılanamaz. En doğru· 
eu bu gibi ıua11erin cevabını bir 
muharririn kendi,İne aormayıp 
eoerlerinden çıkartmaktır. Ma
urice Barı~&, l:cndiıile "bir aaat" 
geçirmege giden F rederic Lefev
r' e Huit jocrrs ehe~ Mon.s.ieut 

Renan' mı telmih ederek: "Vak ti
le ben de mülakatlara meraklı i
dim amma gidip kimseyi rahatsız 
etmez, kendi kendime yazardım" 
demif. 

Bu: "Kari İç.İn mi, kndiniz içjn 
mi yazarıınız ?" ıualini bir çok 
mubanirlerim.iz bir ürperme ile 
kal'!ıhyacaklar ve hemen: "Ken
dim için, sırf kendim için!" diye
ceklerdir. 

Külli bir kaide olarak, her sa
natkar "public" için ·çalıtır.(Böy
le ara,ıra franaızc.a kelime kut. 
lanmağı vallahi Peyami Safa Be
yi sinirlendirmek için yapmıyo
rum; birçoklarının, hele fU "pub
lic" in türkçesi yok). Her muhar 
rir kari için yazar; akaini iddia 
eden ve bu hususta çocukça bir 
gurur gösterenler d::ıhi. 

.Kendi kendimiz için yaptıiı -
mız hiç biı· i' yoktur; en gizli t. 

i badeti bile hiç olmazsa bir ilah der" diyor. 
için yapanz. Hiç kimoeye göster Bunu söylediği rün kim bilir 
mediğimiz, bir ilaha da ithaf et- naoıl bir gururlu yeiııe dÜ§müştü! 
medigimiz hareketlerimiz yok Yeis insana hazan hakikati ket
değildir; fakat bunlarda da ken- fettirir ve Coethe, ikinci Faust' 
di kendimi:ıi iki addedip birinin tan iyade Counod'un opera11 ile 
öbürü üzerine mürakabe hakknu methur oldu. Fakat a>1l iddia11, 
teslim ederiz. kendini heı·kese tamtmak, hatta 

San'atk&r, kendiaine en fazla en aaf san'at eaerlerine de ders 
hürmet gösterilmek tartile, niha- mahiyetinde birtakım cümleler 
yet Allah'a kıyas edilebilir. Al- kar'ı.ttınnaaından belli olduğu ıi· 
lab kB.inatı, kudretini tanıtmak hi, öğretmek, terbiye etmektir. 
için halketti. San'atkaron da böy· Yine Eckermann'a bir batka ı:ün, 
le bir gaye ile çalıştığını itiraf et gençliğinde birçok tenkitlere uğ
mek niye kendisini küçültmek ol- radıimdan tikayet ettikten sonra 
!Nn? diyor ki: "Fakat hu tenkitlerin 

Senenin icabı, burünlerde hana bir zaran olmuyordu; çün-
Coethe'nin eserlerini ark sık ka- kü, miinıtaz olaelar dahi, birkaç 
nştınyorum. Modern zamanlann adamın şabıi hükümlerine kala
hir~ok san'atkarları gibi büyük balığın tıı.avibi kar,, koyuyordu; 
Alman şairi de, Eckennann ile kendiıine bir milyon kari bekle-
8ohbetlerinde: "Y azılanm aala miyen ömründe bir aatır bile yaz 
herkes tarafından tanılıp beğeni! mamalıdır." 
miyecektir. Büyük kitlenin beni Bir milyon kari aramanın 
okuyacağını sanmak, yanılmak Coethe'nin a11l tabiati olduğunu 
demektir. EAerlerlm ona değil, bir an için unutup yalnız küçük 
böyle fikirl~rte uğra mağr seven ı· bjr zümre için yazdığı iddiasını 
ve benimle bir tcmayÜlde olan kabul edelim. Goethe Wilde'ı, 
hirkac miimtaz ins:ına hitap e· MallarmC'yi, XIX uncu asır e•tet .. 

Lausanne 
Konferansı 

Haziranın 16 sında 
toplanacağı anlaşıhyor 

• LONDRA, 10 A.A. - Al
manya, Japonya ve Fransa lıü
kiimetleri İngilterenin Lozan 
Konferansı baklanda teklif et
tiği programı tasvip ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Belçika ve İtalyanın ceyapla
n henüz gelmenıitştir: Bu ce
vaplarda müsait bir maalde tak 
dirde İngiliz hükumeti l 6 Hazi
ran' da toplanacak Lozan konfe
ramma ait davetnameleri he 
man göndcreçektir, 

LONDRA, 10. A. A.- Lond 
ra kabinesini teklif eden notası
na Fransız hülciimetince veri
len cevabın İıı giltere hariciye 
nezareti tarafından alınmıt ol. 
duğu mevauk menabiden bildi
rilmektedir. 

Fransız notası, konferans 
mesaisini 3 safhaya ayırmak 
hususundaki İngiliz teklifini ka 
bul etmektedir. 

Petrol yerine kömür 
. LONDRA, 10 A.A. - İngi

liz alimleri kömürden Karbüran 
çıkarılmasını temin edecek bir 
takım teknik usullerin tatbiki. 
ne ait mesailerine devam etmek 
tedirler. Bu sayede İngiltere ec 
nebi petrolları satın almak mee 
buriyetinden kurtulacak ve bü
tün faaliyetini kömür madenle.. 
ri ocaklarına tahsis edecektir. 

Chambery'de müthiş 
bir kasırga 

CHAMBERY, 10 A. A. -
Chambery ve civarında büyük 
haaarata sebep olan mülhit bir 
kasırga olmuıtur. 

300 - 400 metre murabbaı bir 
saha dahilinde bulunan 2 mil
yon mikiblık bir toprak kütle
ıi üzerinde bulunan 10 mesken
den üçü timdiden harap olmut 
tur. 

lerini tanımamışb; bu aözterile 
yalnız, Racine'in Britanaİcu•'ün .. 
den hahacıderken: "C'eot la piiıc:e 
dea connaiaseurs" diyen Voltainı 
den ilham almakla kalmıyor, 
sinden cüne küçülen bir zümre. 
ye hitap eden san'atkilrlar devri· 
ni de müjdelemİ§ oluyor. 

Bir takım oiyaai hadioelerin, 
bilhassa demokraoinin teairi ile 
san'at hayattan aynldı. Muhar
rir, reuam, musikitinaa, hatt..i. eae 
rini herkese ıröatermekten içtina
bın imkansız olduğunu unutan 
mimar, halktan yüz çevirmefe 
batladdar. itiraf edelim ki bun
lar, hiç şüphesiz en fenalar olma 
makla beraber, en büyükler de
ğildi; çünkü 0 san'atin mütemadi 
yen daha güzel olmak rayeıile 
beşeriliği kaybettiğinden" ,ika
yetçi Baudelaire, resul Tolatoy, 
Dostoyevaki onlara kanımadılar. 
Eaerinin her ne pahasına olursa 
olsun okunmasını iatiyen Pro111t 
onlardan değildir. Andre Gide 
de: "eserinin nereden ziya ala
cağını bilmiyen ressamın fafıl"IDJ.f 
bir hile düstüi?ünü0 anJat1tn bir 

Türkiye ve Cemiyeti akvam 
CENEVRE, 10 A.A. -Anadolu Ajansının hususi muhabi. 

ri bildiriyor: Çin - Japon ihtilafı dolayısile fevkalade içtima ha· 
!inde bulunan Cemiyeti Akvam içtimaı umumisi mayıs nihayetin 
de veyahut haziran iptidalanm:la bir içtima aktederek Türkiye
nin Cemiyetin faaliyetine bir aza sıfatile iştirak etmek suretile 
Cemiyet kararlarının beynelmilel sahada daha müessir olması te 
menniıini izhar edeceği Cemiyeti Akvam Batkitabetinde söylen
mektedir_ Eylul ayı içtimaı umumisinin 21 eyliile tehir edildiği 
de Baıkitabette söylenmektedir. 

Tardieu kabinesi geni reisi
cümhura istif asını verdi 

PARİS, 10 A.A. - M. Tardiea, riyaset etmekte bulunduğu 
F ranıız kabinesinin mütterek istifaarru yeni reisicumhura takdiat 
etmittir. 

Fransa meb 'usan meclisi reisi
nin Kô.zımPş. Hz.ne cevabı 
ANKARA, 10 A.A. - Fransa meb'uıan meclisi reisi M. 

Fernand Buisonı, Büyük Millet Meclisi Reisi Kizım Paşa Hazret 
!erinin M. Doumer'in vefatı münasebetiyle çektiği teenür ve ta· 
ziye telgrafına aşağıdaki cevabı göndermittir: 

"Gerek kendi namınıza ve gerek Türkiye Büyük Millet Mee 
liıi namına izhar buyurduğunuz kıymettar asarı muhalesetten 
dolayı Fransa meclisi meb'usanı namına en bir teşekkürlerimi 
zatı devletinize ar.ıetmekle kesbi ıeref eylerim." 

Gazi Hz. mülazım Saim Beye 
''Çankaya,, tayını hediye ettiler 

ANKARA, 10 (A.A.) - Reisicümhur Hazretleri Niıte yapı
lan ve Süvari zabitlerimizin ilk defa olarak ittirak ettikleri bey. 
nelmilel at yarışlarında gösterdiği muvaffakıyetten dolayı Müli 
zim Saim Beye kendi tavlalarmda yetittirilen Çankaya namında
ki bir yatında tam kan İngiliz taymı kendi eliyle yarıı için haza 
lamak üzere hediye etmitler Ye ayni zamanda tayın iki senelik 
iate bedel ini de lutuf buyurmutlarda •• 

M.Doumer'in katilinin Rusgada 
ikamet ettiği tekzip ediliyor 
MOSKOVA, 9 (A.A.) -Taa Ajansı bildiriyor: 
Reisicümhur M. Doumer'in katili Gorgulofun 1927 senesinde 

Sovyet Rusyada ikamet etmit olduğuna dair bazı ecnebi guetel• 
rinin netriyatı tamamen muaannadır. Bu neıriyat aarahaten ~ 
yetler aleyhinde bir raye takip etmektedir. Gorgulof'un mezk\ır 
tarihte Sovyet Ru!yada bulunamayacağı ÇekosloYakya matbuab 
nm ve Çekoslovak Ajanamın tebligatı ile de sabittir. Filhakika 
o tarihte Gorgulof, Çekoalovakyada ikamet ediyordu. 

yazmada bayat ile san'atin ayrıl 
muı, her ikisinin de zaranna ol
duğunu itiraf ediyor. 

Büyük aan'atkin vakıa yalruz 
mümtaz bir zümre anlar, takdir 
eder; fakat kendiai berke• tara
fından anlatolmafa çahtrr· Bunu 
söylerken kendime ne kadar ceb
rettiiimi, yazılarımı biras olsun 
bilenler, pek il& anlarlar: bende, 
az okunan muharrirleri aramak 
heve.ai vardll'; ancak edebiyatla 
uğraşanlann anlryabileceii kitap 
lan oeverim. Fakat bunlann defe 
rini izMD etmemek, bir Mallanne 
yi, bir Joyce'ı Homiroo'la kıyasa 
kalkıtmamak lazımdll'. Küçük 
bir çay bize hazan, deniz kena· 
nndan bile tatlı relir, çünkü efil 
diğiıniz zaman içinde yüzümüzü 
daha iyi rörüriiz. Fakat büyiik, 
hapnetli bir nehirde kendimizi 
iyi görenyoraak bu, sularında hi 
zim de rölgemiz bulunmadıiı i
çin değil, bizimle beraber daha 
birçok kimaeleri ihtiva ettiği için
dir .. "EaatCriqu~" yazıları sev
mek, bu iddia iıtediii'i kadar pa· 
radoxal gözüksün, fikrin tembel· 

liğinden relir; kendisinden çıka
mamak tembelliği. Y alruz küçülı 
bir zümreye hitap etmek, roman• 
tiamin her nevi gibi. gururdan, .., 
ıroiamden ıelir, hakikat olamaz. 

Muharrir, muhakkak bir §e' 
öğretmefe kalkmaz, fakat etra
fından aldığı tesirlerden, ıördü1 
!erinden, hiç olmazsa kendinden 
haber verir. Bu haberin mümkün 
olduğu kadar çok insan tarafın
dan duyulmasını istemek hakkı
dil', vazifesidir. Kendioi için, aırf 
küçük bir :ıümre için yazdığını 
oöylemeıi çirkin bir gururdan, i
yi bakıldığı zaman da aczimiı:İ 
anlamanın ve bunu tefahur per
desi altında rizlemek arzusunun 
verdiği rururdan batka bir !eJ' 
değildir. 

Şimdiye kadar söylediklerim· 
den dönmüyorum: büyük yeni 
san'atkirı pek az kimse anlar; 
asil aan'atkar modaya uymaz. O 
kendi hakikati için çahtır, fakat 
bu hakikatin herkes tarafından 
bili.nme~1ni ister .. 

Nurullah ATA 
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Limon 
Ekonomi 

Afyon ibracahmız 
gittikçe arbyor 

••••••• 1 

Beyoğlu 
Kanalizasyonu 

Projeyi hazırlayan 
mühendis lstanbul ka

nalizasyonunu beğendi 

1932 3 

berael elli! 
, - -== l 

Mahkemelerde 

Eski mahkumiyeti ne
den infaz edilmemiş? 

, .....•. 

Belediyede 

Yakacık memba 
Suları 

Belediye bütün bu 
suları tahlil ettirdi 

Maarifte 

Darülfünun 
Bütçesi 

Son günlerde muhtelif memleket
lere 700 sandık afyon ihraç ettik 

latanbul Belediyesi tarafından, 
Beyoğlu kanalizasyonu planmı tan
zim için, bir ay ene! Almanyadan 
celbolunan mühendiı M. Ober Ba
vad Vild tetkikatını ikmal etmek 

Mahkeme Çolak Hayrinin bu mah
kumiyeti meselesini tetkik edecek 

Belediye yakacıkta mevcut men
ba sulanın tahlil etmittir. Tahlil ne
ticeainde bu ıulann karakulak suyu 
derecesinde İyi olduğu anlaıılmııbr. 

Bunlardan Ayazma ıuyunun mik· 
yaıma derecesi 3, Koru wyunun 
4.S, Çartı çetmesinin 1. Hacı Kah
ya suyunun 2, Aydos ıuyunun 1, 
Vezir euyunun 2, Hıunam maslak 
suyunun 4.5, Cihan suyunun 3,5 ol
duğu tespit edilmittir. 

Tasarruf edilen 50 bin 
lira iade ediliyor 

760 bin lira olerak teabit ecli. 
len Darülfünun bütçesinden Ma
liye vekaleti 50 bin lira tasarruf 
yapmağa karar vennitti. Oven
diğimize göre, bütçe encümeni 
ve hükUınet bu 50 bin liranın iade 
ıini kabul etmiştir. Bu ıuretle la
boratuvar ve darülmeıailerin fa
aliyetine b;iyük bir lnki}ıı f veril
miş olacaktır. 

Afyon fiatleri yiikıelmekte dnam 
etnıektedir, 

Son rünlerde afyon ihracatımız 
oldukça artmıtbr. lzmir ve lstan
buldan 1310 kunı,tftn Japonyaya 
300 aand k, Avrupıula muhtelif 
nıeml.ıı:etlere 400 ıandık ki ceman 
7~ ıandık 1tfyon ihraç edilmiştir. 
Bıc hafta zarfında yapılan bu ihra
cat piyaaayı derhal harakete getir
nıiştir. JRponyaya afyon ihracatnnl
:tın daha fazla artacağı ümidi küv
·~tlidir. Afyonlarımua talepler her 
CUn biraz daha artmaktadır. 

Ofi•in muhtelif mıntakalardan 
aldığı malumata göre, bu oeneki 
•fyon va:r.iyeti şudur: 

Bilecikte, mah•ul temıımen mab
•olınuştur. Kü•e....~ :"J., Tavşanlı ve 
ı..yv"1isinde kı~!.k zenyı\l yoktnr. 
azlık rekoltenin 1/IOO - 2000 kilo 

~~asında olacaii tahmin edilmekte
~· Burıada ekilen arazi 11.903 clö
",Unıdür, Edirnede 364 dönüme ze. 
tıy~t yapılmıtbr. Balikeairde kıtlık 
leriv,.\ yüzde ıekıen bozulmupur, 
r~ıı. ;-iyat iyidir. Malatyacla kıt> 
ı: ~·~•yat kiımilen yanmııbr. Yaz-

ı. "lıh•alin ,.,OO'l kHo kadar olaca
lı talıaıln ecliJmelrtedir. Eıkitehi"a 
Y:Ulık zenyatı 100 aandık tahmin • 
dilınc1rt•dir. Kıtlık zeriyat temmnn 
lllahvolmuştur. Bolvadin mmtakası 
-'Yotılan tenuımen mabYOlınuıtur. 

lzınir ticaret odasının 
bir karan 

IZMtR, 10. A. A.- Şehriınİ2 ti
~ ocla11 Eğe ikti&adi mmtakaım
ı •. " plyaıaya aevkedilecelr bafclay
....,. l"f'Varmı temin etmelr üsre laf 
~~ lop...ıdann tama.... temi21en
~ıltten sonra göncleril-U.C karar 
~erın;, Ye ı... kaı••· = ta~ 

herdar etmittir. 

Tütün ve yumurta 
ihracahm1z 

d Geçen hafta :sarfında Samaua 
it~" Hamburga ve Dre•te 121,858 

•lo tütün ihraç edilmiflir. Sam· 
;"n llııntakaaındaki tütün atoku 
, '135,000 kilocl'ur. 

d lıpanya ve ltalyaya 3886 aan· 
ılı: Yumurta ihraç edilmiştir • 

Yumurta tacirlerinin 
şikayetleri 

, Yumurta tacirleri ihracat 0-
~aine mühim bir müracaatta bu
IUnuşlardır. 

Yumurta tacirleri bu müraca• 
lltlarında ba7ı memleketlerin yu:urta ithalatını kontenjana tabi 
tnıaJanndan dolayı ihracatm 

~2&1dığına nazan dikkati celbe
erek, yeni mahreçl~r bulunmaaı 

için OfWıı tavauutunu 
!erdir. 

Yumurta tacirleri ayni zaman 
da yumurta nakleden Avrupa va 
pur firmalannm aralarmda bir
le,erek navlunlannı pek ziya~e 
yükselttiklerinden ıikayet etmıt· 
!er ve Ofiain bu bale nihayet ver 
mek için müdabaJ.,.ini istemiıler• 
dir. Ofis derhal icap eden teıeb
biiaata airiflllİttir. 

Nisanda ihraç 
vaziyetimiz 

İhracat ofisi bazı mühim ihraç 
maddelerimizin Nisan ayı zarfın· 
daki ihracabna ait miktar ve kıy 
meti göaterir bir istatistik tutmuf 
tur. Ofise nazaran Niaanda batlı
ca ihrarat etyamızın ihraç vazi
yeti şudur: 

A:ııl .. 
.\!adde Miktar Kıymet 

Kilo T.L 
Afyoa 38.349 315.835 
Arpa •.425.556 288.760 
Av derileri 37.372 166.907 
Fmdık(kabulr.) 27.667 6.475 

" (iç) 721.720 371.762 
Halı 19.418 57.545 
Hamderi 43.162 10.790 
incir 62.174 9.402 
Kereate 599.120 27.590 
Koyun ve keçi 3.473 20.16;} 

(bat) 
Madenlı:amürü 15.189 156.911 
Palimut 2.155.106 118.260 

., hulU.11 352.179 64.722 
Pamuk 1.760.356 549.398 

" tohumu 373.735 ,12.174 
Tiftik 39.222 14.448 
Tütün 1.076.237 1.040.918 
Ozüm 1.~88.002 473.4711 
Yumurta 3.018.802 942.871 
Yün 50.293 16.770 
Zeytinyafı 189.992 87.956 

Geçen seneki fındık 
ıtoku 

Muhtelif JDSDtakalanla l'eçen 
-ki fındık ıtoku çok azalmıı
br. 

Ofise gelen malUınata nazaran 
30 Nisanda muhtelif mmtakalar
daki kabuklu ve kabuksuz fmdık 
ııtoku şudur: 

Kabuklu Kg. 
Trabzon 65.000 
Cireıun 489.840 
Ordu 157.825 
Onye 40.000 
Fat&a 
Rize 
Vakfrkeoır 

3.000 
75.0CO 

830.665 

Şeker için 

iç Ki'· 

41.920 
14.400 
14.000 

70.320 

Emir bekleniyor. 

[ __ EORSA Klip ve kesme tekerden 
sonra, toz şeker de azaldı 

10 Mayıs 1932 
Akşam Fiatlan 

, fıı ikrazlar I T abTilAt 
KT, dıt,111 C.S !ı. 
$ırk d. )'Ollan 335 Y.Jel.ırnı !5.-

0. t.1uvıhl\ide «.:IS ·rranJ\i.f .of.,9S 
Cbmrtkltr O,!O llınel ::ı.-
~ayd! ınahi ~.:.:ıs ftılıtıı1 16.·-
••ıdaı 5,- AMdnlu J !ll,311 
r. •><eriye 5.50 • m 17,:lb 
~ır Bekdlye .Mam ... u tı,ıo 
11ıJkruı tJ.f 

Eıluım 

·~ Btııilkası ıı.10 
-'••dolu 15,lll 
•·ıı 4,' 5 
$ır. hıyrıye U,- • 
~rıınvay 47.
~llı•ıııhtronı ıo,:ı ı 
0ınoını !2,25 

Ttr~OS 

~·ımeııo /ıJ. 
t'nyoa dey. 
Sırt dcy. 
ll•lya 
Sark m. ea:ı 
Telcloı 

Çek fiatlan 

J>rıf 

vır••• 
M•drlt 
beı!ID 

:15,75 
1,10 

~-
t,SO 
1,80 
1,85 

···-
ltı,055 

4.01 
6,()S 
ı,99,! 

HiikUıııetin, mevcut §eker buh
ranını nazarı dikkate alarak, Mayıs 
ye Haziran aylarına rnahıus olmak 
iftere her ay için 1,700.000 kilo ola 
rak ~erdiği yeni ıeker tahsisab i
çin lıtanhul gümrüklerine henüz e
mir ııelmemittir. Piyasada bu em
nn cehnesi sabırsızlıkla bdı:lenmek
tedir. 

l•tanbul pİyuuıncla küp, ke~ 
teker hem.., hemen yok gibidir. 
'!?z teker de pek fazla değildir.Bu 
itibarla bu yeni partinin çıkalrilme
ıine intizar edilmektedir. 

---------
Tevfik Salim Paşa 
Ankaraya gidiyor 

üzredir. 
Dan bir muharririmiz M. Ober 

Ba ... d Vild ile görütmüştür. 
Diyor ki: 
- latanbul Belediyeainln emrile 

takriben bir ay ene! lıtanbula gel
dim. Evvela şimdiye kadar inşa e
dı1mit olan kanalizasyonu tetkik el
tim. 

Aaıl itim, Beyoflu cihetinde inşa 
edilecek olan kanalizasyon hakkın
da etüt yapm1'k ve anaprojelen vü
cuda p;M.İrm•ktir. 

Takriben bir ı.,n.,ye karlar Beyoğ
lu cihetinin en mühim kar.al kı•ım
lannrn intaaına bft,.lanıte1'kbr 

BilhaHa ıehir plim mevcut olan 
kısımlarda, meada Cihangir semtin-

Alemdar caddeaind•ki evinde bir 
qlence esnasmda Şükrü çavutu öl
dürmekle maznun arabacılar kahya
•• çol.ılı: Hay,.; ile manav Sabnnin 
muhakemelerine dün ağırceza mah
li:emeunde devam edilmiıtir. 

Dünkü muhllkenıede Hayrinin n 
nice bir katil meaeleıinden 15 ıene 
hapse mahkum olduğu ,fakat bu ce
zasının her ncdens• infaz edilmediği 
anı,..,lmı~. idc!ia makamı bu cihetin 
t~tkikini talep etmiıtir. Muhakeme 
b•ı maf.tkUmiyf'tin "için in!az edil· 
mediğini tetkik için gelecek salıya 
talik edilmi•tir. 

Bakırköydeki ihtilas 
de inl88ta ba•lanacakbr. davası 

Ayni zamMd• mezkur kmmlım!a 
aıhhi noktııi nazardan açık lağımla- 1 Malüllerin on •enclik ınaa,larınm 
nn kapatılması da mevzuu hııhist;r. , tediyeai eınaaında 110 bin lirayı ih

lıtanbul valisi Ye fen isl•ri mü<lü-
1

1 tilis etmekten maznun Bakırköy 
rü beyler tarafından görı!Ç,ğüm hüs- malmüdürü Nail, Sar.A Mehmet 
nü kabul., bilha•&ft k•Pt.ır;, ...ı,...;,,,, ' Salih Beylerle diğer 11 arkadatının 

lstanbul cihetinin kaıuılizuyona- muhakemelerine dün ağırceza mah
nu iyi buldum. Orası için aarfolunan · k~meıinde devam edilmittir. 
para mahalline ma.,.u! ~ir ıwu:adır: • Dünkü muhakemede 25 talı it din-

Şuraı~~· ka~de~ıy'?' ki, , i>i!· ı lenmittir. Bu tahitlerdeo bir kıs1111 
baısa Turk mulıendia~"':'. kendılen- san-af Mehmet Salih bey ,..81itaaıyla 
ııe yabancı olan bu gıhi ıll$aata .. ı.,ı- 1 10 senelik ~lannı nldıldarmı ve 
yet çabu~ alı!mıtl.ar Te çok 1'~ Mehmet Salih Beyi Noter huzuru,.. 
muvaffakiyetli neticeler elde etmıt- da ibra ettikleri · .. Iemi'1erdir. 
!erdir. Kendileri tehrike şavandrrl .. T. nı toy 

Bu itlerde CA!ı.,.nıar kiınilen Türk Şahitlerden bir kı1DJ1 mahalle "";"' 
!erden mürekkeptir. tar ve azalanılır. Bunlar yoldaına il-

Her yedi senede bir htanbula gf>. mü~l.erinin .tarzı m.ıaı.nna ve 
lirim ve ber .-wıimde büyük bir temhlarırldennlekid~ tahadettbi~ . ~lua-ub 
terakki tesbit ediyorum. Bilhasaa muş ~· .. ~CI .~htar . n~cı m 
Türk mühendislerinin zeka ve ma- tamı müh~~~ gorunce ılm~ 
lumatlarmın g(inılen g(ine artbğnu ok~~· luzum '!"ö?."ed~ mo~ur
aördükçe çok memnun oluyorum. !,.~•k!ru, azalar m'!hurlerinla ~ 

Türkiye Ciimhuriyetinde böyle ikincı ~~h~ nezdinde .hul.':'ndugu~ 
muktedir gençlerin çoğalrn.ıııını kal- ":" v.~ ~~cı. ~~~ i!"'~berl 
ben temenni ederim. Etütlerimi n muhurledıgrnı aoylemıılerdır. Şa-

bitlerden bir kıımının tcbliğata rağ 
men gelmedikleri, bir kumına da 
tebliğat yapılamadığı anlqılmrı, gel 
meyen şahitlerin zorla celbi 20 ka
dar ıahide de yeniden tebliiat ya
pılınaaı İçin muhakeme batka güne 
bırakılmışbr. 

Neşriyat davaları 

Haber gazetesinin 6 mayıs tarihli 
nüshasında ''Memurine maaş1llrlnm 
bir kısmı erzak olanık aynen verile
cek" 1<klinde bir yazı intiıar et
miştir. 

Müddei umumilik b haberi mü
heyyiç bl!lırut \'e Haber l'azetesi a
leyhine m\L',eyyiç n~riyat clavıuı i
kame etmiıtir. 

• Köroğlu gazetesinin 7 mayıs ta
rihli nüıhaamda ki "Hayırlısı olaun" 
serlavhıılı yazı müddeiumumiylikçe 
matbuat lı:ilnununa muhalif neıriyat 
lan göriilmüı ve cazetc aleyhine bir 
dava ikame edilmittir. 

Bir katil karan 
Zevceti Seher Hanımı Rmı '8mi ... 

ele biriıile .,. yatakta pJri Jne!l"ll 
milnuelıatta ı.ata-rlark• ya1ııa1.,. 
ralı Rızayı c1art Ye Seheri iki luçak 
clarbuile atdiiren lbrııbimin .... ı
ı..ne.i hitam bulmaıtar. 

3-4 ay enel F eriköyünde yapılan 
ı.u cineyet haldanda katilin vekili 
irfan Emin B. müdafaaımı yapmq 
Ye mahkeme cletbal. kararını tefhim 
ebniıtir. 

Atnceza mabbmninia .,,....ı;r; ka 
rara göre, MK.ati! llırabim 2 -
hapse mahkUm olmutlllr. 

lıitirir bitinnea yani on, on he! &'Ü- -------~·--------"" kadar Berlin'e avdet edeı:eğim. 
Şunu tealıit ettim ki, belediye tara
fından halkın sıhhati için liız."ln ,..,.. 
len her ıey yapılmalı:ta ve hiç bir -·raftan kaçuulmanıaktadır. 
Kraliçeler 
Dün gittiler 

Limon kralının dün 
beraetine karar verildi 

lstanhuldan memnun 
ve mütehassis ay

nldıklannı söylediler 
Bir kaç günden beri ,ehrimiz

d<" misafir bulunmakta olan Ro
manya ve Yugoalavy& kraliçeleri 
bazcratı dünkü ektpreale aaat 
17,30 da Belgrada müteveccihen 
hareket etmi~lerdir. 

Kraliçeler dün bir tarafa çık
mamışlar ve öğle yemeğini Ro-
bert Coll~ge müdür muavini Mr. 
Hertington'un evinde yemişler• 
dir. Kraliçeler istasyonda lıtan
bul vali ve belediye rei•i Muhittin 
B4, lngiliz sefiri, Romanya sefiri, 
Yugoslavya masliıhatgüzarr, kon· 
aolo~lar, koloni veaair bir çok ze· 
vat tarafından teşyi edilmiılerdir, 
Kraliçeler bazerabna Vali B., se
faretler, Robert Coll~ce, koloni 
tarafından müteaddit buketler 
takdim edilmiftir. 

Vali ve Belediye reiıi Muhittin 

1 ••••••• 

145 sandık limonun kaçak olduğu
nu isbat edecek delil bulunamadı 

Limon kralı Diyamandi Yana- ı Beylerin ayrı ayrı malUnıatlarına 
kaki Ef. nin muhakemeaine dün müracaat edildi. Bu zevat Hakim 
de giiınriikteki il\tiaaı mahkeme- tarafmdan aorulan ouallere ~
ainde deYam edildi. Salon hınca- vap vererek, aopalan eıyaaına a.ıt 
hınç dolu idi. içeriye girmeğe ordinolann muayene . memurlan. 
muvaffak olamayan birçok kim- tarafından maim vezın ve tadadı 
seler kapının önünde biribiri üa.- le mal sahibine tealiminden aonra 
tüne yığılmış vazirette .muhake- manifesto daireoine verildiğini ve 
m~ ~~ahatını tnk~.P ':dıyorla~~ı. kaydının kapahldığını, biaaena
Dunku celsede Muddeı umuınılı - leyb manifestonun açık olma11 
ğin talebi üzerine izahat vermek malı~ mutlaka kaçak olduğuna 
üzere mahkemeye celplerine ka- delalet etmiyeceğini söylediler. 
rnr verilen latanbul gümrükleri 
başmüdürü Seyfettin, Galata itha 
lal müdürü Memduh, latanbul it
halat müdürü Arif, baımanife•to 
memunı Nüzhet, Merkez manifes 
to memuru Hö&amettin Salih 
Galata ithalat giimrüğü ba,mani 
feııo.to memunı Hüumettjn ve ma· 
nife•to memurlarmdan Muhlis 

Mahkeme, icabını düşünerek 
145 sandık limonun kaçak oldu
ğunu ispat edecek bir delil bulu
namadığı gibi, maim manifeıto 
harici ithal edildiği de sabit ola
madığından maznun Diyamandi 
Yanakaki Ef. nin beraetine ka
rar verdi. 

Erenköy sanatoryomu 
Hilaliahmer cemiyeti ve V &

rem mücadele cemiyeti reisi Ali 
Paşa, Verem mücadelesi cemi
yeti katibi umumisi Tevfik J:\. 
mail, Guraba hastahanesi bat 
dotkonı Ömer Lutfi, Etfal bu
tahanesi bat dotkoru Rifat Bey 
lerden müte,ekkil bir heyet dün 
Erend;öyündeki Verem aanator. 
yomunu tetkik ve teftit etmiı
lerdir. Mayısın on üçünde kü. 
tat edileceğini yazdığımız aana 
toryomun 20 mayıs cuma ıünü 
açılması takarrür etmittir. 

Mısır'la 
Ticaretimiz 

Kabinde çıkan Elebram 
saut ai - eliyor? 

Kahlrede çıkan "Elehram" 
ııazeteaioio lskendmiye muha-
biri, 11-4-932 tarihli aüthum. 
da lı Bankasmm Jskmderiyede 
açtıiı tuoeden bahsederken di. 
yorkh 

"Türkiye it Bankuı amum 
müdürü Celil Bey, mezkur ban 
kanın buradaki ıubeaini açmak 
üzere tqrif ettiler. Tiirk iktısat 
çılan Mııırla büyük müaueba. 
tı ticariyeye yol aç.ılabilecejine 
-un zamandan beri kani bulu
nuyorlardı. Bu aebepten yeni 
banka ber iki memleketin müt
terek ikbaadi münuebetlerini 
tanzim etmek makaadile açıl. 
maktadır. Celil Beyin söyledi
iine ııöre, banka, büyiik Tiirk 
müceddidi ve Reisicümhur Ga. 
a:i Hauetlerinin irtadile 1924 
le Anluırada tesis edilmittir. 
Bankanın sermayesi, her biri be 
ter yüa: liralık bet yüz bin his
le ıeııedine münkasim olmak ü 
:ıı:ere bet milyon Türk lirasıdır. 
Hariçte de biri lıkeuderiye, di. 
ğeri Hamburı'ta, üçüncüsü de 
l'ebrizde olmak üzere üç ıube 
açın.ağa karar verilmittir. 

lş Bankuı kömür, teker, ke. 
reste, ve mensucat iJlerile de 
mtırul olmaktadır. Aynca Ana 
dolu ıiıorta tirketi de banka
nındır. Bundan maada bir de it 
Limited tesis edilmiıtir. Banka 
nın merkez ve tubelerine vuku 
bulan mevduat kırk milyon lira 
yı bulmuştur. Bankanın bütün 
memurları Türk ve müılüman
lardan mürekkeptir. 

B. kraliçelere hayırlı yolculuk te
menni etmit ve kraliçeler bilmu
kabele kendilerine göıterilen mi
safirperverlikten dolayı teşekkür 
etıni,ler, lstanbuldan ıonsuz bir 
saadetle aynldıklannı IÖylemit
lerdir. Tren hareket ettikten son
ra, kraliçeler pençereden kendile 
rini teşyi ed-nf"eri birer birer -
liunlaınqlardrı. 

Masonlar 
Davası 

Biz biriz .. İki olama
yız diyorlar 

Kenan 
Beyi takdir 

Polia müdiriyeti 
müdürü Kenan 
B. mubuk olan 
hizmetlerin 
den dolayı Dahi
liye Vekileti ta• 
rafından takdir
name ile taltif e
dilmit ve keyfi
"fet poliı müdiri-

Betinci şub<' 

Bankanın lskenderiye tube. 
ai müdürü Sait Eaat Bey daha 
9"'elce ıelmitti ve tabenin kü 

i şaoı için umum m\idür Mahmut 

1

1 
Celil Beye intizarda bulunuyor 
du. 

Misafirlere şehrimizde mihman 
darlık eden Nermin ve Melek Şn 
ket Hanımlara kraliceler birer 
lota fotograflerini hediye etını,. 
!erdir. 

Eytam ve eramilin 
üç aylıktan 

Mepiki azam içtima edettk 
IOn (Ünlerde ~ya ablan bazı 

/ yetine bildirilnıiş 
tir. 

Kenaa Bey loy 
metli :ııabıta amir 
lerimddendir. 

"""'•.I Celil Bey, Banka mecliai 
idare azuından Recep Zühtü, 

KC11on Bey 

ve Oıman Hamdi Beylerle bir
lilrte l:amir vapuru ile lakeode
riyeye geldiler. Ve buradaki 
Türk kolonisinden bir çok ze-

Darülfünunun diğer varidab 
ile beraber bütçes.İ bir milyon Ii. 
raya yaklaşmaktadır. 

Pr. Malch raporunu 
bitirmek üzre_ 

Pr. M. Malcbe tanzim etmek
te olduğu ıalaluıt raporuna ikmal 
etmek üzeredir. Profeaör ailebi 
ihtimal mayına yirmiainde Anka 
raya giderek raponuıu Tekalete 
takdim edecektir. 

Muammer Raıit Bey 
Ankaraya gidecek 
DariilfiiDaa -- .... iP 

Rafit 8. cumarteai aünü Ankara 
ya ırid-ktir. lha u 8. An. 
karada Darül,..._ ait lıaza -
aelel• bakk-'a Vek&letJa I• 
111as edecektir. 

Rasim Ali 8. meselesi 
Darülfünun divanı dün emin 

Muammer Rafit Beyin riyaaetin
de içtima ederek Raaim Ali B. 
m-lffinia tetkikine denın et
miftir. Otr-cfitimise göre Trp 
fakiilteai eaki karannda urar et. 
titindeıııı -tele uzanıaktad .... 

Ortamektep muallim
liği imtibanlan 

Maarif Veki.leti ha aene de 
orta mektep mııallimliği imtihanı 
açacakbr. imtihanlar Darülfünun 
da lemmıu a)'t baımda ve türk
ç~, ta_rih co~afya, tabii ilimler, 
nyazıye Ye l1&an muallimlikleri 
için yapılacaktIT. 
. . İmtihana I~ mezunları •e)~a 
ılıi aene 111-llimlilc etmif olan ilk 
mektep muallimleri ainbilec:ek
lerdir. imtihanda n11ıvaffak olan 
lar muhakkak bir orta mektebe 
m11allim · tayin ,.-:filmiyecekler 
münhal oldukça peyderpey tayi~ 
olunacaklardır. 

Poliste 

Bir ceset 
Bulundu 

Hüviyeti anlqlldı, 
neden bojıd

duğu arqhnlıyor 

Dün Cincimeydanı ahırlan 
a~kaımda, denizde boğulmuı 
bır ceset bulunmuttur. Ce&ediıı 
Sultanahemtte atçı Kadri usta
nın oğlu 28 yqmda Halil oldu 
ğu anlqılmııtu. 

Su deıtisi yüzünden 
Kl(ıthane iiatünde kiin Hü

da •erdi efendiııiıı tuila lıarma. 
nmda aJDde bqı Şemıecldia ile 
ayni mahalde kain Hayrebet 
Efe11dinin tuila laarm ....... 
Ha._ oflu Bersüaar _ _.. 
ıu teatiai yibüaclen kavııa çık
mqbr. • 

Şemseddin, .Bersüzan IHçak 
la yaralamııtrr. 

Otomobil çarpb 

Vırşova 

Peşte 

8ukıeş 

Bclgrat 
t<lmtov• 

Nukut ( .. bt) 

Kunış I 

4,23 
4,01 

79,78 
!7,i6 
1087,50 

Kuruş 

ts.-
1t.ı.

so.-
24, 
30.
:14, 
74,-

Etıbba odur reİIİ Tevfik Salim 
r,., ı!cktorların bzanç Ye buhran 
Yergileri ve clifer bazı meoeleler hak 
landa Sıhhiye velrileti ile temuta 
bulun~ üzeo:e, bu~n Ant.araya ri 
clecektır. Tevfık Salım Pş. ticaret o
dasının 20 den fazla yatağı olan s'ilı 
hat yurtlanndan iıtediii kaydiye 
meselesi ile de tnefgul olacaktır. 
Haber verildiğine göre, tatı.bet ı.... 
nnnu mucibince, zaten 20 yataktan 
aşağı hastanelerin kiitadına müsaa
de edilmemektedir. 

Eytam, eramil ve mütekaidi 
nin haziran, temmuz, ağustoa 
üç aylıldarmın itası lazım gelen 
maat bordrolannın malmüdür
lüklerince tanzimine devam e
dilmetkedir. Üç aylık maaşla. 

dedikodulan ınu
zakere ct:mittir. 
Aldığmu• malu
mata aasaran, 
maaonluktan çı

karılan b"! za· 
tın artık cemiyet· 
le alaka11 kalma 
mtftır. Yenide~ 
ayrıca bir . ..-•: 
yet tesis edılm~ı 
de imkanına J!:O
riilmektedir. Ua· 
tadı azam darül· M. Hal.kı Bey 
fünun fell fakiilteıi reisi Muıtafa 
Hakkı B. kenclisile gÖrİİfen bir 
mubarririmize demiıtir ki: 

Piyango 
Bugün 

Tayyare Piyana-UD 4 ilnc:ü 
keşide.ine bu -ı.ah Darülfünun 
Konferatı1 aalonunda mutat me-
11aıimle batlanacaktır. 

I vat, Türkiye konaol06U ve mu
hadenet gazete&İ sahibi Dr. Ali 
Rasih B.ler tarafından kartılan
dılar. 1931 senesi bidayetinde 
Mısırla Türkiye arasmdaki mü 
nasebatı ticariyeyi mahallinde 
tetkik etmek üzere Sait Eaat B. 
Mıura gelmiş ve tetkikatı hak. 
kındaki raporu Celal Beye ver· 
mitti. Sait Esat Bey raporunda 
bankanın hariçte açmağa kuar 
verdiği ıubelerin birincisinin 
Mısırda ve ticari merkeı. olmak 
itibarile lıkenderiyede açılması 
nı terviç ehnitti. Türkiyenin 
Mısıra kömür, kereste ve hatta 
mensucat ihraç edebileceği de 
tasrih edilmiıti. 

Dün aaat 19 da Pansaltıdaı 
Cabi eaddeaincle Meesıet apar 
tımanı kapıcıaı Meh-t Efendi 
nin 8 Yatındaki oğlu Raife 844 
numaralı hususi otomobili çar. 
parak;. batından mecruhiyetine 
sebebıyet vermiıtir. 

Kanlı kavsıa 

Hürriyeti Ebediye tepesinde 
Bulgar hastahanesi arkasına bir 
kaç çadır kuran kıptilerden El
mas, Ethem, Arif, Şakir, Aliye 
arasında çalgı meaeleaiııden kav 
ıa çıkmış ve bu kavra neticesin 
de Ethem hamil olduğu sustalı 
çakı ile Elması göğsünden yara 
lamıt ve yaralı Etfal hastahane 
sine kaldırılmııtır. Ethem jan. 6 
darmalar tarafından yakalan-

~ 1. Fran•ız 17ö:i/2 ı ıııın. A•. 

1 
crllo 144.25 ı prıcıı 
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iki mübaşirlik . . rın bir haziranda tevziine batla 
ıçın nacaktır. Bunların maaşlarının 

140 talip nakil ve tahvili arzuya tabi ol-

lıtanbul adliyesinde 2 mübaşirlik duğundan ve mayıs ayı içinde 
münhaldir. Dün gerek bu müobal tahvil etmeleri lazım geldiğin
mübatirlikleı·e tayin için, ıerek in- den bir kısım maaı sahipleri 
hilitl edecek miibatirlit.lere ıırası ı:~ 

1 

malmüdürlüklerine İstida ile 
lince inha•a lü1~ın kalmadan tayın müracaat ederek maa9lanm ika 
için bir müı•bal<a imtihanı yapıl- · metgihlanna yakın olan malmü 

m•
1
thr: 

140 
"ba . . ,,_,_ et dürlüklerine tahvil ettirmekte-

mtıbana ma tır ....... -

_ yeniden bir maıon cemiyeti 
teşekkülüne imkan yoktur. Eıkisi 
l'ibi Türkiyede bir tek tetekkiil 
vardır. Dünkü Son P<>1ta gazete
•İ bu meaeleye dair uzun bir yazı 
yazDllf ve benim de reımimi ha1-
mış. Bu yaaılarm biç biri doğru 

olmadığı ıibi, yazılanlann be
nimle de bir alaka11 yoktur. Bi:& 
aeasiz aecla•ı• ...... imiae devam 

Kadastrosu ikmal 
edilen yerler 

Büyiik adadaki Nizam ma. 
halle.inin kadutroau ikmal e
dilerek Tapuya devredilmiştir. 
Meşrutiyet mabllesinin kadas. 
trosu da yapılmış ve kontrol ik 
mal edilmittir. Bu mahallenin 
de evrakı tapuya clnredilmit-

Nihayet Bankanın hariçteki 
ilk fQbeai filhakika İskenderiye 
ele açılmıt ~e Sait ~·~t Bey bu 
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'8Jlilli ~t 
Aarm umclHi "MiLLiYET" tir. 

11 MAYIS 1932 
lduehane: Anlı:ara ceddMI, 

100 No. 

Telcraf adı-': let. lllllf7'9l 
Telefon Nmnaralan: 

Bapulıarrir .., llUdllr mıa 
Yuı itleri lllldtirlllfll %4319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tlrlr.Jy• ipa Hui, ;,in 

ı.. JL t.. Jt. 
l ayllfı 4- ·-G • 7 50 14 -
ız 

" 
14- 211 -

Gelen •YTÜ seri ftrilme.1 -
Müddeti ces-> nüeh•ler 10 lnı· 
.-uıtur. Guıete .., matlıuya ait 
qler için mU.diriyete milrauat 
• dilir. Gazetemiz illnl•nn -•'u. 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y efilldJy ukeri ruat merke

zinden ...ıt• -ı.m.ta ıön 
buaiin M.n 1rı ıa balathı oı.
ca.lr, rüqir IDİİlMaYYİI olarak e
ıecıııktir. 

10..U32 tarllılnde hava tu,i
lı:i 769 milimetre - fazla ııcaldık 
21 en u 8 -tisrat kaydedilmit
tlr. 

çildiğindendir. Bu ıtrf miJi sebepler 
dendir. 

Şimdi, Olimpiyatlara ıitmediği
ıniz ıu anda muanzlann ı...1ca bir 
iddialarını ele alacağım .. 

Derlerdi ki: 
- Efencllml Olimpiyada gidile

cek yere o pua ile bir stad yapd-
11n! itte bu IÖZÜn boıluiu bıaırüa 
meydana çıkıyor... Olimpiyade sit
miyoruz ve saha yapamıyoruz. 

Çankü, ~yat için para v.m-
ken hiikfunet' 

- Al bu parayı olimpiyatlara gltl. 
Diye vCl'İr. 

Para vermediti zaman •ı>OI' let-
kllitıı 

1 
- Efendim! Olimpiyat!~ (İ~ 

miyonoz uruna ıtad yapmak ıçın lıİ· 
ı ze para verin! .. DerM bunu söyleye-

nin hutalıima hükmederler. lıte bu 
oeler misali... Olimpiyada giclilmi
yOI' .. Stad da yapılmıyor .. 

Yine o mesele 
Geçenlerde bir maç münasrıbetile 

Peyami Safa Beyle biraz çekiı~
tim.. Bu çekiımenin oonuna doiru 
bir kariim bir mektup yazarak Pe
yami Safa Beyin doktor ve avukat-

J lann edebiyatla it tigallerine karşı o
lan tarizlerine cevap verdi. Ben de 

ı o mektubu d•cettim. Peyaıni Safa 
Bey ona cevap vermişti ... Fakat hü
viyeti bili meçhulüm olan laıriim 

1 

bu cevabı görmemiı ve ancak benim 
ikazmıla okuduğu bu yazıya binı.z 
(f!Ç kalan cevabını cöndermif ... D ... 
cediyorum! 

FELEK 

" Muhterem elendim, 
"Milliyet" te bir ilri ırün euuel 

intifar eden 7a%1nı:zdan anladım 
ki sütunlaruu:oda intİJGr eden 
mektubuma Peyami Sala Bey ce
uap uermİf. T alımin ettiğiniz gibi 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 11 

az muuaffakıyetle kalem çalan 
bir •iirü "hüdayi nabit'" leri bıra
kıp ta yalnız Haydar Rifat ue 
Hakkı Beylere çatmaaının hilıme 
ti pclı arılQfllama;ıı. 

MAYIS 1932 

Edebiyat uadiainde lralem oy
natmaia heııa eden her fert mu 
uaflalı oluraa, ıöhret kazanıuerir 
H İf nereye uarır? Franuıda bir 
Loti yetifinceye kadar lrimbilir 
kaç bahriyelinin edebiyat ue mu- (Beyoğlunun bahçeli biraha- j Cemil - Naııl farkında de-
uallakıyct lıül,yaları mürelılrep nelerinden birinde, aktam üstü, ğil !.. Öyle farkında ki .. 
lıokka.ına batıp ıritmiftir. Bir herkes bira içmek ve biraz da Mualla - Canım, ben karı-
Duhamel'in muııaffalrıyetine mu- d b h ed. ö ~•-· 
kabil fÜpheaiz bir çok doktorlar dereden tepeden konutmak için sın an a ı ıyorum. t-ı 
kalemlerinin olrunaksu: reçete masalara dağılmıf. Cemil Bey farkında olmaz olur mu? Elbet 
ya.1maktan baıka bir İfe yarama kanıı Mualla ile kartı maeada te farkında.. (Yakasını silke
y=aiınr acı tecrübelerle anla oturuyorlar. Cemil siyah, Mu- rek) erkek kısmı değil mi? Al-
mıılardır. Feyiıı~i bir yolda mu- alla beyaz bira içiyoe-. lah korusun. 
uallakıycte ılo11ru yapılan bu B. ·ı ·d k. k _ · .ı d Ce ·ı N ? E k k k 
haml<ıleri hOf görmeliyiz. Gayeye .. .'~az ı en e ı ~nepe<1e .e mı - e. r e 11mı 
ycti,..nleri alkııladıiımız. gibi ya- , uç kitı oturuyor. lkı kadın, bır sanki kadın kısmından fena 
rı yolda nef.,ai kesilenlerin de 1 erkek.Erkek iki kadının arasına mı? 
hümü niyetlerini, laydalı bir rol oturmuş. Onlar da bira içiyor- Mualli - Elbette fena •. 
oyna":'~ bulunduklarını teslim lar. Şimdi fU adamm halini beğe.

1 ctmelıyız. Ce ·ı k ki .k. k d . ? K 
G .. ··ı·· L· p · s / B mı, er e e ı ı a uu nıyor musun. ar11ınıo yanın oru uyor ııırı eyamı a a e .. . . d k 

yin "meıhıır'' kaydı ihtirazi•İ bah yan gozle bır haylı tarassut et· a, arısının arkadaılarına el 
ain e.sasına taalluk etmiyor, izhar tikten sonra, :Cartsına diyor uzatıyor. Boynu yenn dibine 
e~~iii ~eeuür ue iğbira~.· haklı 1 ki:] ceçsın .. 
goaterıyor. Hele sutunlarr- ı Cemil - Mualla şu masa- Cemil - (Gülerek) niye 
ndı~ geçirm~k 

1
nezal lıctin~fe hb~lun 1 daki erkekle k:ıdınl~n görüyor· yerin dibine geçsin? Kimbilir 

ugunu.ı: muta ea arımı a ış e- k 
d . ·ı 1 musun? arısının ne kusurları vardır?. debiyat hataaı" ıye tavsı etrne- · 

ainin manası hiç a"laırlmıyor. Esa Muallıi - Görüyorum, ne Mualli - (Kızararak) he. 
aen bu tabirin sarih bir mana ifa Qlmuş "! rifin hali hoıunuza gitti değil 
de e!medi.ii ue edemeyec•ıi:i ka- Cemil _ Kadınlardan birisi mi Beyefendi? Onun yerinde 
naatındeyım. Sarf u"ya nahıu ka- k .. k Öt k. d k olmak ı·çı·n can atıyorsunuz. ·ı1 • · ·hı·ı d b. d 

1 

er egın arsı.. e ı e arısı-
' ennı ı a " en u- ya~ı a d Cemil - Yok canım .. /aute de grammaire veya faule nın arka aşı .. 
de •yntaxe bulunabilir; la Irat 

1 

Mualla - Allah, allah, ner- Mualli - Eı;kek değil misi 
/aute de litterature tabiri h"le bu den anladın? niz? Hepiniz biribirinize ben-
meıız.uda hiç bir m~na ilade .ede- Cemil _ Ben anlarım. Hat zersiniz. Allah hayvan diye ya 
me;ıı UJnırım ! Edebıyat hanııı lra- • .k. · d h · · · ratıp yer yüzüne koyuverm;• .• 
uaidi meuzuaoına karf• bir hataya ta sana 1 ı~m en . ~'."g~sm~ ..,. 
dütülmüf? ! Peyami Beyin "edebi karısı oldugunu b1le soyltyebı- Cemil - Ammada söyledin 
yat hatiUı" tabirini - bira:ıı müaa lirim. Karısı nğ tarafında otu Mualla .. 

1 

ve FERNAND GRAVEY 
DÜŞES 
OLACAKSIN 

(La Femme quo j'ai tuoe) (Tu ıeras Dücbesso) 
filminde filminde 

lıiveten: Paramount Jumal ve zengin ııeıli varyeteler 

ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasda icrayı muamele etmekte olaıı 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Teleforı: Beyoğlu 4886. 

RADYO 
Bugünkü program 

1 
Edebiyat tarihimize 

dair konferans 

ISTANBUL - (1200 m.) 18; 
gramofon, 19,5 studyo heyeti, 
Hayriye Hanım 20,5 konferans, 
21 Belkis Hanım, 22 orkeıtra. mumaileyhin "spordan edebiya• 

ta" ün11anlı multabelesini görme .. 
mİf iJim; ilıaRnız üz.erine buldu· 
rup okudum. 

maha ile - edebi litterair• halô ram &teki de karısının arkada Mualla - Elbette söylerim. 
ıl!ye ok~•a~ bile gen.,, balu.imi- Jı .. ' / Hak.sız mıyım? Sanki senin ö-
z.m malııyctınde .ba~ılınca,:r.,erındtt M 11 • _ M ilah bunu telcilerden ne farkın var? Ma- BOKREŞ - (394 m.) 20,41 
lıullanılmamıt bır soz. oldugu mey ua a aıa ' d k. h ·f· b ı· • be" . Şarkı konaeri, 21, piyano konaeri 

Refik Ahmet bey tarafından 

lstanbul radyosunda türk edebi
yatı tarihine dair verilmekte olan 
konferanslann üçünciiaü dün ak
şam verilmiıtir. Evvelki ilııi kon
feranımda Türklerin ana yurtla 
ftlll, dünyaya yayılıtlanru, kur· 
duldan hükfunet ve medeniyetle 
ri ve bu medeniyetin fikir ve fel
sefe 1&hasında ki tecelli.i olan ., 
ki Türk dinini ve ilk ıifahl ede
biyatımızı anlatmıf olan Refik 
Ahmet bey, dün de Türklerin kul 
!andıkları yazılar, eski Türk le"
celeri, Türk liıanmın tekamülü 
ve ilk yazılı edebi eserlerimiz hak 
kmda maliimat venniftir. 

Kendisinin ta.uir ettiii gibi: 
edebiyatımızın .aağ elinin avukat .. 
lar, sporcular, dolrto~lar, sal eli
nin de lise talcbelerı taralından 
tutulmalıta b"ulunm-ndan dola
yı Peyami Sala Beyin İsyankar 
bir teeuüre lrapılm<Uını, bu hal 
kartuında cdiplerimiııi utanma-

dandadır. Peyami B"y olaa olsa \ na&ıl keıfettiniz efendim? em ı §U en ın. a ~ı gem. 
bir muhak .. me hata•ı irtikap edil Cemil - Basit! •. En ehem- yorsun, demek kı senın de on. 21•45 keman kon .. ri. 
dilinden bahsedebilirdi, ki onun miyetsiz şeyler, bilsen neler dan farkın yok. Kimbilir be.. BELGRAT _ (429 m.) 20,30 
doiit'u ?lamayacaiını ıöıterdim \ ifade ederler? Ben her zaman nim arkadatlarımla da sen ne Çiran orkestra11 21,40 operadan 
;ııannedıyorum. h. · · ed · H baltla k t ki K 

B t l R ·ı t R iri mu atımı tarusut enm. a- r anı ırıyonun. na en armen opera11. 
u .sa er arı r a: ve usçu u . • . • • l 

Halrlrı Beylerin müdafaa ıada- nı bır 11vıl taharn memuru ~ • Cemil - Allah allah Mual 
ılımla :yıumadıi:ım ııibi bu zatla· saydun, vallahi benim yapabıle 

1 
ıa· sen hN- bö·yte ' kon' 

d b • tt .. h t I •. . . k. d ' .,. uımaz-
rın e e ıya a fD re vaya muua cegım ıtı ımıe yapamaz ı. d 
falrıy•t lraza:nmadılrları ueya lra- Meseli f~ erkek solundaki kadı 1 ın. • 
zanamayacaklan hakkında Peya d h . d ·rb ed. r Mualli - Meseli Mebrure 
mi Beyin ııerdiii hükümlae de, na a a zıya e 1 1 ar . ıyo • ·ı B ·· led""• · b.I k d 

ROMA - (441 m.) 21 ıramo
fon 21,45 operadan naklen Biz
tin inci a vedan ismindeki operaaı 

ViYANA - (517 m.) 20,30 
Siyasi mu1&habe, 21 Viyana, Vi
yana yalnız senıin, şarkılan, 

23, 15 danı havaları. 

DOKTOR 

r .d t N Ş O K R O 

Allalt ild tarela da kunet •er
oini Şehir Meclisinde ıu ıWJerde 
hatipler ile belediye reUi ıırasında 
u&a fıkı mün•k•ıalı· oluyor. Bu 
ıniinabfalar eı.-; hayat pahaiıhiı 
karşıomda belediyenin vazifesini ya 
pıp yapmadığına dairdir. iki taraf 
:a söylüyor .. flrisi.ni de dinliyon12. .. 
Sözlerinin haklmnı haluızından a
yırt ediyoruz. L&kin anlayamadıinn 
bir nokta var: Bu münakapılardan 
ne çıkıyor? .. Bunun aonu ne oluyor? 
Şunu bana bir anlatan olaat.. 

ia davet etmeğe karar vermeaini 
doiru bulmayarak bu lıôdiaelerin 
pclr tabü olduiunu, ııarp memle
ketlerinde de ayni hallerin 11örül 
düğünü hatırlalrıtıf ue hattô "ha
riç" ten edebiyat lralileaine lrarı
f"" bazı meıhur avukat, dolıtor 
ııe asker isimleri .1ikretmİftİm. He 
le lise talebelerinin edebiyata yel 
tenmelerini hof 6ÖJ'meme.aini - e 
icr bu ırençlerin derslerini ihmal 
.d.,c•kleri endifcsil" deiilae - hiç 
haklı bulmamııtım. Muuaflalııye
tin ue ıöhrctin en yükuılr merte· 
belerin" Y"tİfen büyük ediplerin 
mulANo.l tercümei halleri oJau .. 
nuraa görülür iri bunların hemen 
cümlesi ilk edebi karalamalarını 
mektep sıralarında yaz.mıılardır, 
Ümit ue temenni edelim ki bizim 
edebiyatçı lin yauruları ar<Uında 
yakın bir i.tilrbalde milli debiya 
tımız:ın birkaç büyük aimaıı .zu .. 
hur etsin. 

zımnen ol&un, iftiralı etmelr ine- Onunla konuımaıı, ona ıkram 1 e.. Şe~ •d0.YM ıbıı:mı 1 ~) • a 
1
1• 

mem. Ruaçuklu Hakkı Beyin bazı etmeıi batka, sağındaki ile ko- mm. ım ı . .e rure~e. ı tıfat • 
tıbbi mübahaselerini "Milliyet" te nuşması batka .. Belki sağında- mının sebebun daha ıyı anlıyo
:ı:e11lrfe olr~muıtu~. Garpte ya~- ki karıaı solundaki de.. rum. Guya benim arkadaıun PEŞTE_ (550 m.) 20,30 ope- · 
l"!' •maalınde!' lııç te "!"'• d~gıl M ıİ· _ ( rtl erek) ka- diye iltifat eder görünüyorsun radan naklen Bank Ban opereti. ! 

[...nili hastalıklar' müteha11uı 

Her sün öğleden sonra lıtanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 dı, pıue edebıyat yaptı11ına uakıf ua a se C! d • ·1 ·? B k 

değilim. Haydar Rifat Beye ıre· rıaının arkadatı değil miı? Ta- egı mı. ana mı yuttur.aca 

Olimpiyat meselesi 

VARŞOVA - (141 m.) 20,35 
ıramofon, 21,15 hafif muıiki, 
22,15 aalon orkeatraoı. 

BERLIN - (1635 m.) 21 den 

Telefon 2,2622 

-

Biraz kapalıca ve ıilik seçti de 
ıaliba kimsenin nazan dikkatini cel 
bedemedi. 

lince: Tercümeainin edebi kıymc bii kocalar karılarına ikram sm? Eve gelse, beraber bı:r ye 
tini bir tarafa bırakarak - o cihet et~ezler iltifat göstermezler.. re &İtsek gözün onun go:ıun
t~n .hülru~ u~~meie kentl/md., ~ Cemiİ _ (Sakin) elbette. ••• den ayrılmıyor. Sanki ben ta. 
lahıyet 11ormuyorum - yalnız. bır y I 'lk . d. 1 d · rassut etmiyorum. 'Sanki ben 
nokta halılıında mütaleanu aöyle a DiZ ı ız ıvaç ay arın a ıt 1 b. b"I . K.. .. b• itibaren Viyanadan nakil. 
mek isterim. "Benim kadar mu- öyle değildir. Koca, bu aylar. ır feY ı mıyorum. orum, ır Dr. Celal Tevfi~ 

iki cün evvelki gazetelerde Ana 
~olu Ajanaı va11tuile Olimpiyat ko 
'nİtesinin bir beyannamesi tebliğ • 
dılmiıti. 

Bu beyannamede Olimpiyat komi 
tesi: "Buhran münaıebetile hüku
metten para isteyemeyeceiiz_ Bina
• leyh Olimpiyat masarifini temin 
edecek parayı tedarik etmek tetei>
büsünden aarfınazar ettik" diyor.Bu 
uzun lafların kuacaoı biz Olimpiya
da gitmiyoruz demektir. Bu havadi 
ı nasılaa almamıı olan berum met
hur muarızlarım bunu görünce: 

- Ohhl. Derler; ıu herif Olün
pıyada gidemiyor ya!.. Öğrendiği in 
ıı;ilizce de boıa gitti .. 

Bir taraftan böyle söylerler, diler 
taraftan da: 

~ı,te yazdığımız maabki sözler 
nihayet galebe ederek bu maceradan 
vazgeçildi" 

Peyami Sala Bey bana c"uap 
olarak diyor ki: O saydığınız i
ıimlerin sahipleri "meıhur'' edip
lerdir. "Methur" kelimesini giy. 
me içine alıyorum. Çünkü Fransa 
da methur ncuirlerimi.zden Pier
re Loti yahut meıhur romancımız 
Georges Duhamel derlers" kimse 
hayret etmez; lakat biz. de mef
hur fDİrlerimiz.ılen Haydar Rilat 
Bey, yahut mefhur romancımız 
Rusçuklu Hakkı Bey denirse bu· 
na herkesten euuel kendileri fa
ıar kalırlar. 

ııaflalrıyetli tercüme yapacalı bir da karııına çok iltifat eder. Fa ıey görmiyorwo. 
bafkası Y_oktur" diye öiü~ü_iü ri kat fU maeadaki erkeğin çok. Cemil - Canım, öyle gü. 
uayet edi!en b~ ."°t ycvmı brr ga- tan beri evli olduğu nasıl belli!. liinç bir sahne taıvir ediyorsun 
zete tefnlraaı ıçın buldu buldu da S k d k d d • · ı k. 
Turgenieıı'in (Duman • Dim) ni onra a ın o a ar.cenç egı. ı ..• 
mi buldu? Mumaileyh takdir et- Mualli - Hangı kadın? Mualla - (Büsbütün kıza. 
meliydi ki Turırenieu bugün an- Cemil - Sağdaki, yani ka-

b I rak) Tabii, Beyefendi bunu 
cak hauastan az.ı arının okumak rısı Her halde ötekinden bet 
iste~~ileceii tarihi büyük hikô- altı .. a fazla .•• Bak erkek ıo- gülünç bulur. Çünkü biz gülün 
yenuııısler arasına lrorıfmlfhr. y ~ - • 1 - . c·· B. .. .. .. .. -
Ôyle ha;ııin ve beJbin, ayni .za- lundakı kadına dogru nası egı w:. ıraz gozumuzu açmaga 
manda büyük ue derin, bir mu- liyor? başladık mı, gülünç oluruz. 
harririn, mucuırımız bile olsa, bir Mualli - (O ıarafa baka- Neymit? Biz, her feyi görıne
yeumi gazetenin ;ııemin katında rak) ne utanmaz erkek? kansı- mezlikten gelelim. Sesimizi çı
yeri yoktur. Bu bedalıati ihmal d ba•ka kadına kur karmıyalım. Zatıalileri de iste 
ettiği içindir ki Haydar Rilat om yanm a • 
Beyin bQ§ma gelene hiç teessüf yapıyor. diğiniz gibi perende atınız, öy-
etmiyoruml Mumaileyh takdir et Cemil - Artık kur yapm.a- ı le değil mi?. 
meli idi ki günümüzün en muual ğa ihtiyacı yok. Baksan a, i9i Cemil - Aman Mualla, ya 
fakıyetli roman tefrikas• Frenkçe çoktan pitirmitler. Bahse gire vat konuş, herkes bize bakı-
porno graphique denilen bir ta f d. 
kım bahname ferhleridir. Veya- rim ki, mercimeği ırına ver ı- ·yor. 
hut dnai polis maıalları. ler. Buolan da neden anlıyo. ı [Bu sırada diğer masadaki 

Selim Sırn Beyin 
• konferanıı 

Yarınki perfembe günü ak
şamı saat ıekiz buçukta Selim 
Sım Bey mutat konferansını ve 
recektir .• 

Mevzu: "Bolu yolunda seya- J 

bat intibaları" dır. • 

:::~:i~-:~:~::;·;;:~:.-;: ! 
ladığının farkında değilsin. 

Mualla - (Artık kendisini 
tutamıyarak) Hayır Beyefendi, 
hiç te deli değilim. Mebrureye 
neler yaptığını çok iyi biliyo. 
rum. Fakat bu, böyle devam 
edemez. Ben öteki kadmlara 

Zührevi ve idrar yolu hastalıkları 
mütehaaıııı: Sirk~ci. Muradiye 

caddesi No. 35. 
Her cün ıaat 14-19. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü. 

yük Parmak kapu, Afrika hanı · 

na bitiıik Apartıman No. 21.

T eL Beyoilu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 
Diye öğünürler.. Bu kahraman

lar bunu yapmadan ben Wı açayımı 
Ortada paruızlık, 11kıntı cayır 

cayır hükuaıferma iken kim .. gidip 
tc hüklımetten: 

Peyami Beyin itina ile ııiyme 
içine aldıiı bu "meıhur'' kaydı
nın bahaimi%in mev.z:uunu naaıl ıve 
niJin tadil ettiğini anlayamadım. 
Peyami Bey herkesin edebiyatla 
iftigal edebileceii huausunda be. 
nimle hemfikir. O halde Haydar 
Rifat ııe Rusçuklu Hakkı Beylerin 
edebiyat yapmalarından ne diye 
müteca&ir oluyor? Bu zatların 
"meıhur'' olmadılılanndan dola
yı mı. Y olraa, acaba lıabahatleri 
dotkor u" auukat olmaları mı? 
Eğer bu iki ihtimal de uarit de
ii!.e Peyami Beyin edebiyat uadi 
•İnde l!iiphe.U. bu zatlardan daha 

Daha çok yazacaklarım uardı. rum. biliyor musun? Biribirleri erkeğin eli, masanın altından 
Karileriniz. için bir faydaaı olma- ne bakışlarından, konuşma tarz ~ solundaki kadının bacağının üı 
yan bu kmr bahai beyn.,lmilel e- tarından .. Bak, bak! tüne doğru kaymış ve kadının benzemem. Kendimi müdafaa 
debiyat ôlemindelıi hareketlere Mualla - Neye bakayım? dizini sıkıttırıyor.] etmesini pekali bilirim. Hem 

Hafız Cemal 
- Efendim! Malümyal Hani fU 

( Los Anceleı) olimpiyadı için bize 
kırk bin lira lizun.. 

ııe o har.,ketlere lrarıı böyle lrör, Cemil _ Bak, solundaki Mualla - (Bunu görünce) de b k 1 d ed 
ıaiır ue bigane lralıfımızın faya- l k a , nuı mü afaa iyo-

Dahiliye haatahklan 
mütehaa11aı nı teeuüf olduiuna ue bu elim kadının çıplak ko unu o şıyor. Ne utanmaz adam, ne ahlikaız rum. 

vaziyetten kurtulmak için atılma Sanki bir şey yapmıyormuş gi. adam! Böyle herkesin gözü Ö
aı lıbımgelen illr adımlara dair bi, öyle mahirane okşıyor ki... nünde! Ne rezalet! Ara sıra be 
lrııa bir hasbülıal ile bitirm"lı İ•· Mualla - (İsyan halinde) raber dıtarıya çıktığımız za
terdim; fakat ne benim lraiıdım ne ayıp •ey! Ne ayıp! Ne ayıp! m 4 n, sen de Mebrureye kimbi 

Cumadan maada her(Ün öiledea 
sonra saat (2,30 dan Se) kadar Js. 
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı hususi daireıinde dahili haota
lıldan muayene ve tedavi eder. T e
lefon: htanbul 22398. 

Diyemez .. Hükü.met te bunu bu 
ıerait altında veremez .. 932 olimpi
yadına da böylece ıidi!emez. Amma 
'>u gidilemeyiı, ne o muharrirlerin 
yazıp çizmelerinden, ne ıponon zaa
fından, ne de olimpiyatlardan vazge 

Milliyet'in Romanı: J 

Eve Düşen Yıldırım! 
Nahit Sırrı 

da, ne de .1İ%İn .rütununuzda yer 'l' f 
kalmadı! Fıruıt ıreçerac 0 bahai Zavallı kadın hiç bir şeyin ar- lir neler yapıyorsun? 
ileride açarız.. kında deği~.. Cemil - Mualli, bu akşam 

o müsahabeden sonra hiç bir gün daireden ayrıldı, doğru sın? 
ümidi kalmadı. Bunun üzerine, Cebeciye gitti. Saitle Muazzezi - Biraz kırıklığını var. 
sükiln namına her şeyi kaybet. hiç ummadıkları bir saatte bas - Derece koyayım. Elimle 
ti. Sebeplerini tahlil etmiyor, tırmağa ve eğer aralarında bir bir fey anlıyamadım. 
fakat artık gündüzleri dairede §ey varea gözlerile görüp anla- Fakat Şayeste henüz bunu 
kalamaz, aktaıru: belcliyemez, mağa mutlak bir ihtiyaç duy. derken Namığm gözleri etrafı 
itine çalıtamaz bir halde bulu- muttu. Halbuki eğer Saitle aramağa ba9lanıı9tı. Evden, 

--4- boylu, eaz benizli, çekik siyah 1 nuyordu. Muazzez biribirlerini sevmez. mutbahtan, bahçeden, biç bir 
Namığın altı sene evvelki gözlü bir kızdı. Kendisine çir· Devlet Demiryolları idaresi ler yahut biribirlerine evlene- taraftan biç bir ıes gelmiyor-

izdivacmda atkın hiç bir rolü kin denemiyeceği gibi pek gü- ı nin en üst katında, pencerele- mezlerıe, iıtikbal Muazzezin te du: Yoksa kansı evde yapyalnız 
olmanıııtı. Ahmet Şükrü E- zel de denemezdi. Ancak Na- rinden Etlikte Keçiüren'in ile- li ve duvağile batka bir eve ge. mıydı? Genç adam kısılmıt bir 
fendinin haremi öldüğü zaman, mığın hayatı daima babasına risindeki dağların bile seyredil lin gitmesi değilmıydi?Ve bu iı 1 sesle sordu: 
dul kalmıt erkekle biri daha itaat içinde ıeçmiıti. Ve zaten diği muhtetem nezaretli odası tikbalin gecikmiyeceğini, o gün - Saitle Muazzez nerde-
küçük bir çocuk olan iki oğlu- mazisinde daha güzel kadınla- kendisine dar, kapanık, ve ka konuttukları sırada babası ıöy ler? 
na bakmak üzere bir kadının ra ait hiçbir hatırası yoktu. Kız ranlık geliyor, o vakite kadar le~emitmiydi! Li~~ .. Na~ı~ ı Şayeste omuzlarını silkti: 
eve ıelmesi İcap etmit, ve Şük çirkin bile olea, babası istedik pek güzel geçindiği arkadatla- hali. Muazzezı sevdıgını bılmr - Dıtarı çıktılar. 
rü Efendinin daire arkadatla- ten sonra hayır demiyecekti. rınm sohbetlerini duymağa ise yor, sade genç kızın kardeti- Erkeğin sesi bu sefer sertlen-
rının tavsiyesile Şayeste bulun Evleneli beri de kendisini mes' - tahammül edemiyordu. Önün- nin kollarında bir oyuncak ol- mitti: 
muftu. Vaktile olsaydı, bu it ut ıanıyordu. de, Sivas - Erzincan hattı ü- masına, kirlenip örselenmesine - Nereye? 
tamamile görücüler vasıtasile Muazzezin huzuru varlığını zerinde açılacak bir tünel rea- razı olamıyordu. Faraza Muaz j Namığın teli§ ve hiddetini 
yapılır, Nalll2k ta zevcesini an. eısiz bir bahar havasile sarnııt- minin kopyası vardı. Eskiden zezi Saidin kollarında bulursa Şayeste pek güzel görüyor ve 
cak düğün günü koltukta tı. Ve Saidio onun etrafııida azami bir haftada bütün parça. ne yapacaktı? Bunu da tayin et ! anlıyordu. Onun kalbindeki 94 
görebilirdi. Lakin zamanlar dolaıtığmı görerek kendisini larile kopyasını çıkarabileceği memiş, hatta bu ciheti düşün- ı kı hali kctfedemediğini de zan 
değitmitti. Bundan dolayı Na. genç kıza sevdirmesi imkinı- bu resim üzerinde üç gündür meden Cebeciye varmıştı. netmediği için bu tela,, bu ıs. 
mık kansının yüzünü söz kesil nı dütününceye kadar, bu ha- çalı,ıyor, yine işin yirmide bi- · Karısını taşlıkta bulmuştu. ı raı· kendisine büsbütün elim bir 
dikten ve nikih kararlaştıktan vanın huzur ve saadetini hiç rini bitirememiş bulunuyordu. Beti benzi her halde çok berbat ıztırap verdi. Vüvudü buz ke
sonra bir kere teyzesinin evin- bir ıey ihlil etmemitti. Kar. Babaıını ikaz etmeğe, ya- tı ki, Şayestenin hatırına has- silmi§, içine büyük bir ağlama 
de ııördü. detinin bor günü kızla ve fÜp- hut onun muavenetini isteme- ta olmasından başka bir ihti- arzusu gelmitti. Ve kıendiıini 

Genç kız yirmisini ııeçmit hesiz bat ba9a geçirmesinden ğe çalıttığı günden üç dört mal gelmedi. böyle bedbaht eden adamdan 
ı~üy~!du. Dul_ v~ !.a"!~ bir doğabi~~ek ~e~l!kele~- b~~~~~-}!Ün sonr_~,-~ktam _tat~.lin~ daha ı_. __ ".' ak~tarak elini. alnına koy, intikam almak isti erek bir a 
J------plİlrtsİc ıJf'r- "'°"".tt 11 .. ıt 11 11· .,.,,,., ,. •• _."',.,.,..., ...... ~ -

(Kocasının ıuratına tiddetli 
bir tokat atkederek) 

Mualli - Al bakalım, Meb 
rurenin dizini sıkıttırmak nasıl 
oluyormuı? 

hoşlanan bir cerrah gaddarlıji. - Hem eanki sen niçin hid 
le eledi ki: detlendin, ben bilmioyr mı-

- Onlar evde oturmazlar. yıın7 
Bugün Esatlar tarafına gide- Bu sual Naınığın varlığında 
ceklerdi. Yol üzerinde pek ten- bir kırbaç tesiri yapmııtı. 
ha bir ağaçlık varmıı. Orada Genç adam karısının üzerine 
kitap okuyacaklarmı9. yürüdü. Fakat kadın susmadı. 

- Sen de onların o pek ten Hatti daha acı, daha fena, ve 
ha ağaçlığa yapyalnız gitme- daha açık ıöyledi: 
leriue müsaade ettin, öyle - Kııkamyoraun değil mi? 
mi? Ben ııötüremiyorum diye kıska 

- Niçin miilaade etmiyecek- nıyouun değil mi? 
mitim? Elleri hep iki kalçasında, 

Namık karısını hiç bu ande- Şayeste yav8! yavat geri çekili 
ki gibi görmemitti. Hiddetten yor, yüzü takallüsler içinde, 
kadının yüzündeki hatlar bü. rengi sapsarı, acı acı gülüyor. 
yümü9, elleri kalçalannda, ren du. Ve şimdiye kadar kocası. 
ıi sapsan, batını sallıyordu. na hiç belli etmemek istediği 
Ve adeta haykırarak tekrar et- ıztırabını artık tamamen bağır. 
ti: mak, haykırmak ihtiyacı ıçın· 

- Niçin müsaade etmiyecek de tekrar etti: 
mitim? - Kıskanıyorsun değil 
Namık cevap veremedi. Hid. mi? 

detten beyni oğuldayor, dişleri Likin birden onun sağ eli 
kilitleniyordu. "şırak!,, diye yanağına indi. V6 

- Ben burada Muazzez Ha bu tokattan yüzü ateş gibi yan 
nımın bekçisimiyim? Yaptığı dı, gözlerinden yaşlar bofao· 
it tehlikeli bir itse bebek değil dı. 
ya, kendisi dü9ünsüo! j - Utanmaz! 

Bir dakika du ac • 
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oskovadan idi ismet Pasa dü 
' ( Ba~ı 1 inci sahifede) ı ıu-drtuv ailJllyenAı: onun namr-

heyetJe birlikte müteveffa Leainin . na l~et P,. Ha. ne "hot ııeldiniz" 
hususi tabipliğinde bulunmuı olan d""'lftlr. 

zin refikalari ile Rus ricalinden 
batka ordu müfettiti Ali Sait, 
Fırka K. Rüttü Pt. !ar, Vali Mu
hittin B. ve refika11, Darülfünun 
emini Muammer Raıit, Şehir mec 
liıi 1 inci reis vekili Sadettin Fe· 
rit B.ler, ve Ruıya seyahatinden 
avdet eden heyet azası hazır bu
lunmu~lardır. 

maruf So..,et doktorlarmdan Pro- Kara Osman zade Sılat B. de D•
fesc;.. Lemıı ele ,..,rimi ... ııelmİftir. rün;U~·ı,ı... namına anrhotaınedi 

Vapur intizar vaktinden- -..ür. 
evvel geldi Dostluk g6tiirdüm, dostluk 

Heyetimizi himil vaplll'VD Slwıı- getirdim 
topol'dan enelki cün hareket etti- ismet Pf. Hz. bu smıda keııdile-
ii baklanda ıehrlmiz mebafillne rlne rını hOfimedi ...., ııazetecile
dün sabah remıi malumat ıelmittt re iltifat ederelr:ı 

Nutuklar 

Vapurun .ı...,.. ilatil saat 17-18 rad- - k Seyahatimden pek mannu-
delerinde limanımıza ıeleceği tah
min edilerek ona ıöre tertibat .ıı. 
mıtken, dün saat 12 de Vilayete _.. 
len bir telıırafta Yapurun saat 14 
buçukta Tophane rrhtınunda bulu
na~iı l>il~i~lmiıtir. Bunun üzerine 
Yalı Mtıbıttin, muavini Fazlı C H 
F. Vilayet idare he,eti reisi Cevdet 
Kerim fırka azasından Mekki ve Li
~ !irketi müdürü Hamdi B. l• 
sılındır şapka ve jaket alay labis ol
dukla!' halde bir motörle vapuru kar 
'~lamıya çıkmıtlar ve Ortaköy'iin 
bıraz ilerisinde vapurla karfılatmıt· 
lard~. Bu sırada Batvekil Pı. H:ıı. 
! evfık Rü,tü B. le bit'likte vapurun 
ust güvertesinde etrafı ıe:rrediy<W
lardı . Karşılayıcı heyet, motörden 
.~apura binmiı ve ismet Pı. Hz. ne 

Ziyafetin sonlarına doğru 
İımet Pa,a Hazretleri, şu sözle 
ri söyledi: 

h.oş eeldiniz'" demi,tir. Batvelr:ili
nuz, bc~ uş bir ıima ile mukabelede 
bulunmu ~tuı·. 

Limana girerken 
Yaj>ur, saat 14 ü 25 geçe Topane 

Tcıklarında ıörünmü,tür. Bu aırada 
0 Pane rıhtımında ordu Müfettiıi 

Apli Sait. Fırka Kumandanı Rüıtü 
ataler, Polis Müdürü Ali Riza, aa

~k .~aliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
arulfünun Emini Muammer Rafit, 

"ieıet Oıner,.Erzincan ıneb'usu, Sııl-

"Doıtlarımıza dostluğumu. 
zun kuvvetini ifade ve teyit için 
yükıek müme11illeri kumandan 
Fokin'in terefine içiyorum." 

Kumandan F okin, cevaben kı 
sa bir nutuk irat ederek lımet 

·pqa Hazretlerini, Tevfik Rüş· 
tü Beyfendiyi ve Sovyet Rusya 
yi ziyaret eden Türk heyetini kı 
zıl ordu namına selamladı ve 
"beyetimiz, burada hazır bulun 
duğu bu günün hatırasını biç 
bir zaman unutmayacaktır." de 
di ve kızıl ordunun Türk ordu
suna dostane ıelimlarını ifade 
ederek Türle • Sovyet dostluğu 
terefine içti. 

lıtanbul valiıi ve belediye 
Ba.rvelcil Kl~f't. reisi Muhiddin Bey ayağa kalka 

nunı. Ruıya'ya dostluk ptilrmüt- k I 
tüm; Rusyadan dostluk cetiriyorum. rak Ba9vekilimi:rıe ve refa at e-
Benim için ne büyük zevk, demiıtir. rindeki heyete Sovyet Rusyada 

Uydurma bir haber ııöıterilen fevkalade hüsnü ka. 
Gene bu sırada, gazeteciler, ak- bul ve yüksek dostluk tezahür& 

tam gazetelerinden birinde dün inti- tının memleketimizde, vatan. 
tar eden Bükret'ten Tfuidıepost ıı•- datlarımız arasında tevlit etti
zeteaine çekilmit bir telcrafı Harici- ği minnet ve muhabbet hisleri
ye Vekili Tevfik Rüttü 8 · •göster- ne tercüman oldu. Ve "lıtanbul 
miıl•clir. Bu telıırafta, Bükrq'te 
Küçük itilif devletleri namına Al- tefıri, sizi muhabbet kucağında 
manya Hariciye Nazrrile Türk ve aelimlamakla mübahidir." diye 
Çekoalovııkya sefirleri araunda ye- relı: ıözlerini bitirdi. 
ni bir askeri muahede imza edildiği, Kolordu kumandan vekili 
fakat bu itilafın metni mektum tu-
tulılaiu bildiriliyordu. Tevfik Rüt- Rüttü Pata kızıl ordu müme11il 
tü B. bu haberi gülerek lımet Pı. !erini selimlayarak misafirleri 
Ha. ne ıöıtermitir. Batvekilimiz: ve sofrada hazır bulunanlan ya-

t 1 - Nedir? diye sorunoa, Tevfik nn Tokatliyanda öğle yemeği. 
Rüttü Bey, ne davet etti. 

- Uydurma bir haber, Bükreş'ten 
ıeliyor, cevabını verrniıtir. Ziyafet ayakta dinlenilen 

Fırka Katibi umumiıi Recep B. enternasyonal ve Türk milli 
de bu haber için "manasız" demiı. martlarile ve çok samimi 
lımet Pı. Hz. gazeteyi okuyup Tev- bir hava içinde hitam buldu. 
fik Rüştü B. e iade etmiıtir, 

Bqvekilimiz, bundan ıonra, Fran Ordunun ziyafeti 
11z intihabat.na ait son haberleri öğ- Bugün de ismet Pı. Hz. nin 
renmek iıtemi,ler, gazetelerin neı- misafirleri olan Sovyet askeri he 
rettikleri telgraflan okumuılar ve yeti Gruzia vapurunda bulunan 
Tevfik Rüıtü B. le bu intiha~~ın j Sovyet askerleri .-.refine ordu· 
seyri ve cereyanı hakkında goruş- muz namına Kolordu tarafmdan 
müılerdir. 1 

Ba,vekil müstakbilin ara
sında bulunan Saraçoğlu Şük
rü Beye : "- Daha Pariae git. 
medin mi?" demit, Şükrü Bey: 
"Sizi bekledim Paşam" diye mu 

J kabele eylemiştir. 
"11ıet Pş. Tevfk Rüştü ve Hüsıeyn ismet Pş. Hz. müteakiben gaze-

l Ragıp Beyerle görüşüyor. tecilerin ricaları Ü2erine üst kat gü-
~~t, Trabzon meb'uıu Nebizade verteye çıkmak hitfünde bulunmuı
~lllndi, sabık Ardahan meb'uıu Tah lcr ve orada misafirleri olan Soviyet 
j"' B. lerle diğer bir çok zevat, bu- askeri heyetini de yanlanna alarak 
Unuyordu. Rıhtımda müzika, bir müteaddit resimlerinin alınmasına 

"•ken kıta ve bir poliı müfrezesi de müsaade eylemitlerdir. 
•~>:j mevki etmitlerdi. Ruı Konaolo- Vapurdan çıkılm,.da.ı evvel Ruı 
1~ M. Maliğin Sovyet kolonisi ve Kolonisi namına üç madam tarafın· 

1
dii er sefaret heyetleri de hazır bu- dan ismet P~. Hz. ve Tevfik Rüştü 
Unuyorlardı. Oışanda, rıhtnn cad- B. in refikalarilc Hariciye Vekili

de•i büyük bir halk kitlesile dolmuş mizin kerimeıi Emel Hf. ye birer 
lu. Civar binalann balkon ve pençe· buket takdim edilmiştir. 
~•!erinde damlarına kadar büyük bir ismet Pş . Hz. •aat 15 buçukta, 

Leningrattan 
Istanbula 

Seyahatın son günleri 
pek müli~m 

safhalar arzediyor 

Baımuharrlrimiz ıayanı 
dikkat safhaların 

tafsilibnı veriyor •• 

Ba§vekilin Len.ingrattan iti
baren lstanbula kadar olan se
yahati tafsilatı da pek ziyade 
ıayanı dikkat safhalar arzet
mekteclir. Seyahatin bu kııım· 

.• .._B , 

ları hakkında baınıuharririmi· 
zin verdiği ızabatı da dercediyo 
ruz: 

Leningrat dönüşü: Mosko
vadan hareket. 

Yeni Rusyanm en kuvvetli 
kültür merkezi olan Leningrat, 
Türk heyeti üezrinde çok iyi 
bir teair bırakmııtı. Burada 
Türk Batvekiline yapılan teza. 
hürat, btüün minasile candan 
ve samimi idi. Leningrada av· 
detten sonra Moskovada bir ge 
ce ve iki gün kaldık. Bu ınüddet 
zarfında Sovyet dostlarımız. 
Moskovarun en-eke görülme
mi§ müe11eselerini göıterdiler. 
Mayısm sekizinci günü, gerce ya 
rııı Moıkovadan hareket edil. 
di. Bütün hükiimet etrkinı gara 
gelmitlerdi. Garın civaruıdaki 
tokaklar, vaktin geç olmasına 

ladı. Karadeniz filosu kumanda 
nı; İsmet Pa,aya: Sovyet bah
riyesinin aelim ve muhabbetle. 
rini ifade etti. Garın dışında, 
bahı-iye kıtaatı tarafından bir 
resmi geçit yapıldı. 

Rus harp gemilerini ziyaret 
Sahilde birkaç motör hazır du 

nıyordu. En öndeki motöre Is. 
met Pa,a ve donanma kuman· 
danı ile Litvinof Hariciye veki
limiz, Ruı ve Türle sefirleri ve 
daha bazı zevat binmitle!"di. 
Motörün batında Türk bayrağı 
sallanıyordu. Diğer motörlere 
de Türk heyetinin diğer azası 
binmişti. Şimdi sıra ile bütün 
gemilerin önünden geçilecek, 
selimlarına mukabele edilecek. 
ti. Limandaki dritnavt, kruva-

ka~lede _!;>ulundu: - ı itittim. Arkadaılarımın da ka-
~u guzel mıntakada birkaç naati budur. Burada asıl söyle

saa~tır blunuyoruz. Bu memle- yeceğimiz fey tudur ki, iki reji 
k~tın. ha~ır~~ı !.~ .~o~.tadan mü; min dostluğu daima böyle ku• 
hımdır kı ııordugumuz feyl~n, vetli ka~~cak, daima kuvvetlene 
d~ydu~lanm~.z~ sade ve sa~ımf cetkir. Unyonu idare eden, bü. 
bır ıekılde hulasa etmek mum. yük §ahsiyetlerin sıhh ti · 
kü d'' . k . a enne 

n ur. . . ıçme ıçin heyetleri içmeğe da. 
Doıt memleket babnyesı ku vet edeceğim. 

man.danının büy~k bir nezaket- lST AN BULA DOCRU: 
le bıze Karadenız donanması- Siva.stopolu terkediyoruz. 
nın hemen her tarafını göıter. Bizi latanbula götürecek 1 
mesi dostluk ve emniyet hiui- gemi açıkta duruyor. Gene:: 
yatına ba,Iı ba'ına bir misal- törlere biniyoruz, Karadeniz fi. 
dir. Müıaadelerile ben de te. loau kumandanı lsmet Paşaya 
min edeyim ki, gördüğüm do. veda için yanath ve dedi ki: 
nanma dünyanın her tarafında - «Bana müsaade ediniz 
güzel ve kuvvetli. bir donanma- Paşa Hazretleri, filonun başı: 
dır. malzeme yenı, efrat çok sıh na geçeceğim. Kendi kuman
hatli, bahusus kumandanlar va- dam a/tJ1:14i. biitün I" be. 

~ 

Dost Rus gazereoı~nmn Türle harllerile neşreottilcJeri lcllplerdeon biri 

zörler, torpidolar, motörbotlar, zifelerinin ehlidir.Bu yüksek ce j raber sizi teşyı edeceğim ve .w 
tahtelbahirler; mürettebatını miyette bu varlığı tebrik etmek limlayacağım!» 
güverteye çıkarmıtlar, aelim hususi bir zevktir. Baıvekil teıekkür ederek &J 
vaziyetinde bekliyorlar. Paşa j Krım cümburiyetinde vücu. nldı . Bir çeyrek sonra, bizi fı. 
her geminin önünden geçtikçe 

1 

de getirilen terakkileri reisleri- tanbuldan alıp Odesaya çıkaraıı 
muzika tarafından Türk marşı nin salahiyettar ağızlanndan i- gemide bulunuyorduk. Bir kııg 
çalınıyordu. §İttik. Memleketin ziraatte, ba dakika sonra da Ruı donanma-
. ~n n~hayet "Com~une. de Pa ~uıus. sanayi sahaaında zikret. ımda mu.ntazam bir hareket bat 

ns Parıs Commune u drıtnavtı tıklen rakamlar ne kadar çok !adı. Amıral gemisi (Patis kom 
na geldik. Bu mu~z~am gemi. çalıştıklarmı açık surette göa. mune) ü dritnavtı,zırhlılar,kru· 
nin her tarafı ııezıldı. termektedir.Bütün ünyonda bil vazörler torpitolar motörbot. 

Harbiyeden ve bahriyeden hassa kültüre ehemmiyet veril lar yola' koyuldu. Bu gemilerin 
hiç anlamayan her insan bile bu 1 mesi nazarı dikkati celebclen mürettebatı güvertelerde ıe. 
~~ilerin kuvv~tini! . efradını": ba,Iıca meseledir. Görüyorum lim vaziyetinde bulunuyorlar
ıntızam ve terbıyesını, kuman- ki Krım cümhuriyeti bundan e- dı. Ba,vekili himil olan Gruzia 
d~?lann ~~baret ve hareket ka 1 hem.miyetli surette istifade et- vapuru da artık hareket etmit 
bılıyetlerı~ı ~olaylıkla anlar. mektedir. Her tarafta gördüğü bulunuyordu. İki tarafında harp 
Rus bahrıyesı; çok çalışıyor. mü burada görüyor ve i,idi. gemileri yola devam olunuyor. 
Herkes yeni bir muvaffakıyet yorum. Milletler kendi cümhu- Yarım ıaat sonra arkadan kırk 

d ' . . B ' eseri mey ana getırıyor. u riyetleri dahilinde kültürel bir beş mil sür'atle ko,an motörler 
bahriye, beynelmilel hesap mü- sahada muvaffakıyetle çalı,. yetİ!iyordu. Havada da aeki:ıı 
vazenesinde mühim bir yer tu- ' 
tar, bu muhakkaktır. 

Bahriye dairesinde: 
Karadeniz filosu kumand&.nı 

ile Krım cümhuriyeti reisi Ab
dürrahim Hüsameddin Bey ta. 
rafından bir öğle ziyafeti tertip 
edilmişti. Muzika, alaturkaya 
yakın güzel havalar çalıyor, 
Rus bahriye zabit ve kumandan 
larile Türk heyeti, büyük bir ne 
şe içinde konutuy-~rlar! ye~ek 
yiyorlardı. Y emegın nıhayetıne 
doğru filo kumandanı bir nutuk 
irat etti. Kumandan bu nutkun 
da bilhassa; Gazi Hazretlerinin, 
Rus filosu efradı ve zabitanı ta . 
rafından en büyük bir kuman
dan tanındığını, Türk bahriyı 
ıi ile Sovyet bahriyesi arasın 

•nıan kalabalığı gönilüyordu. halkın medit alkışları arasında v~-
Cruzia vapuru limana girer gir- purdan rıhtıma çıkmışlardır. Muzı

}1e;(', limanda buİunan bütün vapur- / ka ıelB.ın havasını çalarken, Batve .. ar uzu!'. u~un düdüklerini çalarak kil Paşa, .orada :ı-esn:ıi sel~mı if_a 

derin bir muhabbete müste. . . . 
Leniagratta Ziraat tnstitüsü müdürünün izahatı dinltmiyor... yüksek bir dostluk olduğunu, 

1 
Başv~~· 1 Lenıngratta Sovye_r azası ılt': be:alk!r . . . 

Tokatliyan'da bir öğle ziyafeti rağmen halk ile dolınuıtu, Bir bu iki filonun gayesi Karade- 1• ;utadı~_Ia~, Tabıı bunun esas. d~nız tayyaresı gemıyı takıp ..,. 
verilecektir. taraftan asker bir t ft · d sulbü muhafazadan ibarel lı ve tabu bır şartı vardır. O da, dıyordu. Manzarada büyük bir 

_aşvekılımızi selimlamıılardır. De- eden kıtaı aıkerıyeyı teftış etmıt, 
nııde de bir çok motör ve kayıklar- (merhaba aıker' nasılıınız" de
d;.. halk, Liman Şirketi amelesi ve mi• ve aıker tarafından ., buı:'a 
ttıa~~cılar cemiyeti i.zaıı İştikbal te ''eyiyiz, çok yaşa patam dıye 
'-"huratına i,ıirak ediyorlardı. ,;,ukabele edilmiştir. 

Sarayda Vapur, bu tezahürat arasında To
Jlane rıhtımına yanaşmıt bu sırada 
h~~zik çalmıya batlamı, , etratt.n Başvekilimiz bundan sonra 

Uyük bir alkq tufanı kopmuttur. Vali B. le birlikte otomobile ra
Cıri bir pardeaüyü li.bis olan ismet kiben Galata . Tophane tarikile 
1>~ . Hz. vapurun üıt güvertesinde Dolmabahçe sarayınl te~rif etmiş 
lapka11nı çıkararak bu samimi !eza. lerdir. Tevfik Rüttü, Saracoğlu 
hiirata mükabele ediyordu. Şükrü B. ferle heyetten bir kısmı 

Cruzia vapuru, haricen ve dahi- d~ İsmet Pş. yi takiben saraya 
lın Türk ve Sovyet bayraklarile ,. gıtmqlerdir. Batvekil Pt• saray · 
~Üılenınişti. Müstakbilinden bir ço da Ali Sait Pt. Saracoii'lu Şükrü 
ru vapura çıkarak, alt kat salonda B._. ve diğer bazı zevat ile görüt
l>atvekilimize beyan ho.amedi ediyor m~t. ve bir müddet istirahat eyle 
du. ismet Pı Hz. mütebeuim bir mıthr. 
çehre ile mukabele ediyor, herkese> Dün geceki ziyafet 
•~rı anı iltifat eyliyorlardı. Alt kat Aktam üstü saraydan ayrılan 
~~on .Reisicümhur Hz. i~~ l~~et Pt. B.~f~ekil Pata, bir otomobil !enez 
S ·.blrı, Hariciye Vekılımtzın "e z~hun~en sonra Pera palas oteli
.0"•Yet: ricalinin büyük krtada re- nı t~frıf etmitlerdir. İsmet PA. H.z:. 

'
1'."leri ile süslenınitti. Bu salonda tarafından dün aktam "8At 20 de Pe-
~"•.takbiline fampanyalar ikram e- rapal~sta mi~afirle~ bulunan Sovyet 

ldı. asken heyet, ve dığer Sov:ret ricali 
.. Fırq K. Rüıtu Pt. Kolordu K. ıerefine b!r. zj!afet veı-ilmitti.Ziyıılet 

Şltkl'ij Naili Pı. nın lstanbul'da bu- te,Bqvekılımızle Hariciye Vekilimi 

• 

, ara an nız e ·· b' r-· · · nf 'h · d y · 
Başvekil ve Hariciye halk; Horra nidalarile misafir- J bulunduğnu i§aret ettikten son ~n~on ır ıgını, unyon. ~e aa. 1 tıfam .var ı. azıyet,.~er tür. 
vekili bugün gidiyorlar lerini t~yi ediyorlardı. T · Gazinin ve hazırunun şerefle tını ve sovyet sadakatın~ eaaslı lu resmı hududun harıcıne çdı 

1 P H . edenle arasında H . 4:1yı r~ kadehı'nı· kaldırdı. Bu sıra- , surette muhafaza etmektır. Her mııtı. Türk Ba•vekili, kaptan 
ımet ş. z. geceyı Perapa- r ancıye rıne ·· h · f d f b"' ·· · d K •den 

las'ta geçirmitlerdir. Pı. Hz. Tev komiseri M. Litvinof bulu. da muzika mütemadiyen Türk ~m urıye 10• s~a e 1 ve ut~~ yerın en ara iz filosunun 
fik Rüştü B. ve heyetten bir kıs- nuyordu. Fakat Litvinof Yol. marşını çalıyordu. unyon sa~d.etının. bu ~ad~r ıyı bu selim ve muhabbetlerine; 
mı bu akşam Ankara'ya hareket da• gara kadar değil, ti Sivaato R . ·h-k . . . t j •urett.e hula~a edılmesı mukem şapkasını sallayarak mukabele 
edeceklerdir. • İ p Kırım eısı u umetının nu mel bır şeydır d' d 

R h · pola kadar ımet &!ayı tetyi k . · . . .. e ıyor u. 
~r:ıa. ~eya atı. . ... edecekti Filhakika öyle oldı• u. Kumandanın mazıye aıt soy Karadeniz açıklarında: 

Başvekılunızın Tevfık Ru,ıu . . '. fk k'' .. · filo kumandanından sonra, Iediklerini tekrar etmek iıte-
Beyle birlikte ayın 21 inde Lıtvınof ıle re ı ası ve uçuk kı K h"'k" . . Abd'' . Ç I k O 1 . Rusyaya giderken Karade-
A k 'd h . . 22 t• s· t 1 k d p rım u umet reııı urra· nm: ar 1 ve ıman 1 tmpera . ' n ara an şe rımıze ve zı a ıvas opo a a ar aıaya . .. dd" B b' k I • b. b' l .

1 
I nız biraz hırçınlık etmit yolcu. 

mayıota buradan Roma ya f k t ttiler. M. Litvin f 1 hım Husame ın ey ır nutu tor ugu ır ır erı e asır arca çar I b. d . ' 
gibnek üzere Br~ndizi!ye hare- re : p e veda ederk 

0 ~ irat etti. Bu nutkunda, Krım hü pıştılar. Her ikisinin de millet. arın ırb kıamdını ednız tu~mhu,. 
ketleri mukarrerdır. 1 me . ~ıayat ti so·· 1 e.?•lçed' kumet reiıi Türk heyetini ıe- !erle münasebeti yoktu Bunun tu. Aca a av etle e aynı ır. 

k. ·ı b be H . . samımı ve a ı z er •oy ı ' ç · d · . . . · çınlığ yapacak mı diye endit• Başve ılı e era r arıcıye I p d n ayni muh bbe ' limladıktan sonra ar ı aresın en kuvvetlı delılı 'udur: İki im 1 ld H lb ki ah 
vekilinden başka kimin refakat J r·~~\ ~'ı:n:kabele görd ~ t. ı de halkın çektiğini, halbuki Sov peratorluk biribirlerini alıp gö. ed~I~ 0 h u. . ~ du •ey at. 
edeceği henüz malum değildir. 1 

soz ere J p u. yet idaresi kurulduktan ıonra türdüler. Milletler yalnız kalın s~kG .rd aha •tın e cr~~~nı°ı 
Fakat bu seyahate iıtirak ede- Rusy~da smet a~ayı her Krım halkının refaha kavuttu. ca aralarında samimiyetten bat tı. ;mı e er :;..t'e 1 1 1• S· 

cek zevatın on bet kitiden a§•· 1 kes sevdı ! ğunu misaller ve rakamlar ile kabir şey kalmadı. Her iki nıem ~t aıanm 
1 
nuJ k:ıını, tema. 

ğı olmayacağı söylenmektedir. Bat vekilim.iz~ _karşı "..apılan anlattı. leket ve iki rejim ilk ıünden ab~a ga;etef erde ~ .:•n ~e~ 
Tevfik Rütsü B i zi aret tezahürat her turlil resmı hudu 1 smet Paşanın cevabı: beri samimiyet ve emniyet ü:ııe 1 za ıt n e e .r~ ı a . uı~sı ~u 
Japon Maalahatcü~ar.: dün dun ha~~c~_nde ~alm_ııtı. İsmet Abdürrahim Hüsameddin rine kurulmu,tur. Bunu burada nete ve arzu ıçınde mısafırlerml 

aaraya giderek Hariciye Vekili- Pata, buton manasıle Rusyada. · Beyin nutkuna ismet Pa,a mu- ıalihiyettar ağızlardan tekrar (Devamı 5 ıncı sahıftdt) 
mizle görüşmüttür. populaire oldu. Halkın ııozlerin 

Tevfik Rüıtü B. geceyi Tokat- de ve hareketlerinde bunu far. 
liyan'da ceçirmiıtir. 1 ketmek kolaydı. Paıayi gör. 

ınek ümidile aaatlerce sokaklar 
da. bekleyen halk, önlerinden ge 
çerken onu heyecanla selamlı • 
yordu. 

Sivastopola muvaı;a/at: 

Leningrat ile Sivastopol ara
sındaki, hararet derecesi çok 
farklıdır. Sanki kanunlardan 
çıkmış, birden bire yaza girmiş 
tik! Leningratta daha kalın pal 
to niçin almadım, diye üzülen
ler, Sivaıtapolda en hafif parde 
sülerini bile kollarında ta,ıma. 

f ğa mecbur olmuşlardı. Garda · 
' ı:iolgunmevcutlu bir bahriyemüf 
' 

• 
l, 

• 



• 
ismet Paşa 
Dün geldi 
(Batı 5 bacl sahifede) 

baz için her fıraattan istifade 
ediyorlardı. 

Ba§vekil P1-nın refaka
tindeki Rus zabitleri 

ıerefine 
geceki ı;İyafetlcr 
İatanbuldan hareket günün· 

den itibaren Baıvekil Patanın 
refakaliııe iki büyük rütbeli ku 
mandan veril.mittir. Bu zatlar, 
bütiın aeyahat müddetince Pa
pya refakat etmi9lerdir. Avdet 
te bu iki zattan batka Sivasto
poldan iltihak eden bir 
u.bit te İstanbula kadar gelmit 
tir. İamet Pata, bem hu zabitle 
ri, hem de Moskovada biraz ra
hataızlanmıt ve fakat aoo gün. 
lerde iyiletmit olan refikalan 
Hanımefendiyi tedavi eden ma 
ruf bir Rua doktor - profesörü· 
nü ve ııeminin kaptan ve bazı 
zabitlerini dün aktanı kendiıi· 
ııin ikanıet ettiği Pera Palu 
oteline davet etmiıtir. Gece bun 
ların terefine bir ziyafet veril. 
mittir. Ziyafette latanbul valisi 
Kolordu kumandanı Şükrü Na· 
ili Pqa, aeyahate ittirak eden 
a.b'ualar, Saracojilu Şükrü 
fırka erkanı, Ruı konaul ceı.e. 
ralı ve zevab saire hazır lmlun-
8Rlflardır, 

Moskovada kimler 
.kald? 

Bolşevik mi 
Olalım 
Faşist mi? 

[Başı birinci -'•hilede] 

Şu anlatılmak lhmı ki, Rua 
ya'da muvaffak olmuı metod 
ve teknikten iatifadeye kalkı,. 
mak, Bol,evizmi kabul etmek 
değildir. Program, tekııik, ih
tisas ve metodik çalııma; her 
rejim için lazımdır. Ayni çalış· 
ma metodlannm; Bolşevik ida
resinde de, F atiıt idaresinde de 
tatbiki mümkündür. Türkiye. 
nin milli politika cephesini ter
ketmeai mevzuu babsolamaz. 
Esasen böyle bir zaruret yok· 
tur. 

On ~ gün aüren Rusya 
aeyahatinden dönmüş bulunu. 
yorum. Fırsat buldukça kom
fU memleketteki mü§ahedeleri
mi, intibalarımı karilerime ar
zedeceğim. Bu mütahede ve 
intibalann müıbet olanlan çok 
tur. Yalnız ıunu ilave etmeli. 
yiın ki, Ruayada başanlmıt e. 
aerlerin, vücude getirilmit mÜ· 
..-seaelerin muvaffakıyet sırrı 
mutlaka rejimin mahiyetinde 
değildir, muvaffakıyetin ru. 
hu; program, metod, teknik ve 
diıiplindedir Bunlan Moıkova
da olduğu ııibi Rc.mada da gör· 
mek miimkündür. Onun için ya 
zılarımda meseli Fatiıt Roma· 
nm muvaffak bir eserini a.e,.e. 
nir,Boltevik Moskovarun pra. 
tik bir metodunun kabulünü 
tavıiye edersem; damı. yanht 
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Hcryat 
Pahalılıgı 

Dün Fırka grupunda 
müzakereler 
cereyan etti 

ANKARA, 10 (A.A.) - Cüm 
huriye! Halk Fırkası grup heyeti, 
Rei• Vekili Tekirdağı Meb'uıu 
Cemil Beyin riyaseti altında top· 
!anarak hayat pahalılığı, konten• 
jan tatbikatı, aanayi siyaseti oıe· 
aaili ve bunlara müteallik mevzu 
lar Üzerinde ııeç vakte kadar mü 
zakerede bulunmuş ve gelecek 
hafta içtimamda müzakereye de 
vam karannr Yermiştir. 

Muğlada arpa hasadı 
MUCLA, 10 A.A. - Vila

yetin Fetiye, Köyceğiz, Mar. 
maris kazalan sahillerinde ve 
merkezin Karabörtlen, Kayirli 
nuntakalarmda arpa huadma 
batlanmıttır. 

Yeni lngiliz gümrük 
tarifeleri 

LONDRA, 10 A.A. - Mali
ye nazın, bugün Avam kamara 
ama yarmdan itibaren meriyet 
mevkiine airecek olan yeni bir 
bir takım tarifeleı- teklif edecek 
tir. 

Mal6mdur ki aıvekil Pap telakkilere kapılan bazı vatan· 
Ue Ruayaya ıiclen heyet arum veya komünistlik damaaaı 
da bazı mütebuaıalar da vardı. yapqtırmaamlar... Batkalan
Bunlar, Batvekilin avc:letiacl.a nm den ve tecrübelerin. 
aonra bir hafta daba kalacak, den bizim hayat ve teraitimize 
lııerkea kendi tube ve ihti ... ına ayan en iyi uaulleri arayıp bul
taallUk eden maddeler üzerinde mak; nihayet bir esaılı tetkik Yde D oynatan Hintli, yslam getirmesini unutmut 

Eneli; tamameıı veya kıa
men hakiki veya aun'i ipekten 
7apılımt olan lmmat ve :mensu
cat ve ipekten ınam61 veaair 
maddeler hali hazırda TDeıVcut 
resimden -.da kıymetleri üze 
rinden yüzde 10 niabetinde bir 
-- tabi tutulacaklardır. 

Sani,,_: Kezahk tamamen 
•eya kıamen hakiki veya aun'i 
ipekten mamill itbu etYa tekrar 
harice çıkanlchiı takdirde mal 
aahiplerine iade edilecektir. 

tetkikat yapacaktır. Moakovada meaeleeidi.r. 
kalan zatlar ıwılardır: Himayei ~ Siirt Meb'uıu 

MAHMUT Yalancı kahraman etfal -=-niyeti reisi Dr. Fuat, 
Maarif Tekileti talim ve terbiye 
reisi lhaan, lktıaat vek&.:eti sa
nayi müdürü Şerif, lktıaat veki 
Jeti müdürlerinden Kimil, U
fak ıeker fabrikası müdürü 
Remzi, fabrika müdürü Şevket 
Turııut, İstanbul meb'uau Ali
eddin Cemil Beylerdir. 

Kırım'da teati edı1en 
nutuklar 

MOSKOV A, 10. A. A. - Tirlı: 

niaalirleri Kınından ·~ eY 
ırel Kızıl Ordu Ye bahriye yardunda 
yapdaıı .-i kabul Mnaunda Ka
radeniz bahriye kunetleri Ku11111D> 
dam M. Monjnanov ile Kının SoT· 
yet Cümburiyeti Halk komiserleri 
Mecllıi Reiai M. s..nıdinov ve Tür
lıiye Batvekili lamel r..,. Hazretle
ri taraflarmclan nutuklar teati ediJ. 
aıiıtir. 

M. Mojnanov irat etmiı olduğu ,.. 
tukta tunları aöylemqtir: 

" Şahamızda ve aize nlalıat eden 
devlet aclamlariyle zimamdarlann 
plualanncla dost Türkiye Cümhu
ri1eti milletini ve onun bqmda bu
lunan Büyük devlet adamı, mahir 
asker n Karadeniz bahriye ve kan- • 
kuvvetlerimiz taralmdan tah•en çok 
lyj tanılan loymettar Reiacümhıır 
Gazi Muatafa Kemal Hazretlerini ae 
lioılamalda bahtiyanm. 

Çarlık _.,.,aliami Türkiyeyi ve 
bilhaıaa Bolazlan kendi oıalıaatla.
nnın n iatila aiyaaetinin en fula 
pyanı arzu bir bedeli olarak telakki 

• ediyordu. 
Genç Türkiyenjn mütec .... izlere 
~1 .-nleketin iabKlil ve hüriye
ti için ririfll'İl oldufu kahnunanca 
mücadelede, Karadeniz kızd filoau 
daima cesur Türk filoau hakkında 
hararetli zafer temennilerinde bulun 
IDUflur. 

Çok rica ederim, lutlen, Türkiye. 
Din KaradaWt filoounun kumandan 
ıre efradına, Karadeniz lozıl bahri
yelilerinin en halölô ..., aaıniıni kar
~ oelioılarmr lbliıi buyunnuız." 

M. Mojnonoy, nutkuna Türkiye 
Reiaicümhara Gazi Mustafa Kemal, 
Batnkil lamet Pqalar Hazreti ile 
Hariciye v~1o1i Temk Rilttü e..,.. 
fendi, lurlôyenin Mo.'"1Jı Büvük 
Elçiai H eyin Rqıp Bey ve bütün 
Türk misafirlerine uhhat temenni 
ederek bitinnit Ye SoyYet Raannm 
lozd filoau ile dost Türkiye filoau
nun K.aradenizde sulh için en kuv
nıli mesnet olduklan haklnndaki 
kati teminatını izhar eylemiıtir. 

Halk Komiaerliği Meclisi Reiıi 
M. Semidinov irat ettiği nutukta la. 
met Paşa Hazretlerine ve Türk be
retine Kının Cümhuriyetinin selim 
H muhabbetlerini ifade ettikten 
sonra Kmm Cümhuriyetinin tahak
kuk ettirdiği eserlerden bah1etıniş
ıir. 

ismet Pa a veda ederlerken 
MOSKOVA, 10. A. A.- lamet 

Pata Hazretleri veda miiliJmt, es· 
nasında ıunlan aöylemitlerdir: 

w Türkiyeden Sovyet ittihadına 
onuluıbhet getirmi9tim. Şimdi de 
Sovyet ltihadından Türkiyeye mu. 
habbe ııötürüyorum." 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Bt!yfendi atideki beyanatta bulun
mutlardır: 

Mançuride 
Rahat yok! 

Küçük Cemil ile ne zaman 1 lanndan bahseden Cemil, batı 
konuısaruz, hep kendisinden m çar,aflarm araama ıokarak 
babaeder. Dünyada her geyi bar bar bağırmağa bafladL 
yalnız o görmüf. Dolattıiı Derhal yetiten -i ye balıa
memleket kalmamıı?. Kimıe sı ne olduğunu ıordular. O da 

Japonlar kuvveUerini den korkmazmıt• Hülii.aa Ce- odasına hırsız girdiğini aöyle-
tezyit edecekler illi? mil kendiaini daima dev ayna· di. H.alhuki annesi ve babaaı 

amda görür. Arkadaşlan ken- Cemilin ne kadar korkak oldu· 
TOKYO, 10 A. A. - On diaini dinleye dinleye artık bık- ğunu biliyorlardı. Dı,arda rüz. 

clarclüncü Japon fırkaamm en tılar. gii.r ağacı sallasa korkardı. 
büyük kıammm Dairen'e gelme Bir aktam Cemil, yine arka. Nihayet Cemili teskin etti. 
si neticesinde Japooya'nm Ko- da9lanna maceralarından birini ler, o da rüya aördüğünü zan. 
ra ve Mançuri'deki askeri kuv- anlatıyordu: nederek, ıustu. 

vetleri ~b fırkayı .bulmutt~~· - Geçen yaz Buraaya git· Sabah günqi geceki korku. 
H~rbıye nezare.~ı M~çun.ye mi,tik. Benim teyzem orada ya ceaaret vermi9ti. Cemil bu 

ta~ye kıta~b .~o~der~l~ıne oturur. Hep birlikte bir köye sefer arkadaşlarının yanına ge
yenı Mançun hükumet~~n as.

1 

gezintiye çıktık. KöylüleT hasa lince anlatmağa baıladı: 
ker ve zabıta ~vvetlenmn batı da çıkmıtlardı. Ben de elimde ukl 
bozuklar ve iailer tarafından bı"r orakla ilerideki ormana oit - Sormayın çoc ar, de. •- · ·ı... f ' • di, bu gece benim odama eli aösteriM:D ve gıttı......, artan aa tim. Bir aralık ağaç dallan b ki b" h d · d" H 
liyete k&f!ı koymağa kafi olma çıtırdamag" a 1.--ladı. Dikkat et .•~a .. ıl ıbr. aky utladıır kiı: Ki';" 

d d 1 1.. ·· ··ı ~ l . riti oy e ır ova ını .. • maam an o ayı uzum goru • tun. Bir de ne göreyim! n . od 1 B "~'l 
d .. "·· ·· be tın" ti" d ı mın aaı oruı ana ~ ugunu yan e ıt r. tüylü bir hayvan. Gözlerin en d 1 · 
. ~a~~~ ov~~da otların ye- kan fıtkırıyor. Ağzını açını§, er er .. 

tıfıp buyumea~nın batı bo~ukla. aivri di,lerini göstererek bana Bu sefer arkadaılan bir 
rm hareke~l~nne pek zıyade doğru geliyordu. Tam ablaca- kahkaha bastılar. İçlerinden bi 
yardım ettıgı kaydolunmakla· ğı sırada ben de elimdeki orak risi sordu: 
dır. Ağaçlar ve diğer nebatlar la hücum ettim. - Peki, bu haydut sana bir 
bunların hareketlerini örtüp giz H k d - .. .. hediye falan bırakmadı mı?. 
1 k ed. ayvan açma ıgımı gorun C .1 h" "dd" t• · bo 
eme t ır. ce, korktu. Ve o kaçmağa bat emkı ıç cı ıye mı z. 

Nagasaki'de bombalı bir 1 d K k d .. 1 b - mayara : 
suikast a ı. d aki~rVenllabe. oyb.e kıagı· ı - Hayır dedi. 

VAŞiNGTON, 10 A. A. - nyor u ·· a 1
' ı.r lım - O halde hep beraber oda 

Tokio'dan selen bir telaraf, bir tile ı;namadı. Anca~ ~~ah na gidelim de, çekmeceye bir 
takım meçhul ıahıaların bu sa- açb tan aonra, ne y e hed bırakı bırakmamıt mı 
bah otomobille Nagasaki'deki like atlattığımı anladım. Zaten ör:ii':n. Bel~i de bıçağını bı. 
c:emahiri müttehide konaolosha o koskoca tenha ormanda, ba- g km 

na kim yardım edebilirdi ki .. ., ra clf~rl. b" 1 d 
nesi önünden ceçerken binanın O ek" k d l ""im k emı ır ıey an ayama ı. 
methaline bomba almıt olduk- . . ~· .j/j" ~ aı an g~ eme ' Hep beraber oduma gittiler. 
larmı bildiriyor. , içıbakın ~ enne mana 1 mana- Çekmeceyi açblar. Dört çiko. 

Bombanın ittialinden yan- 1 ara : . . lata paketini meydana çıkardı-
IID çıkmqaa da aür'atle söndü - Yana Cemıl, yaman ın- lar. Her paketin altında bedi. 
rülmüttür. Haaarat ehemmiyet sanııın vesselam, dediler. ye edenin iımi vardı: Emin, 
•İzdir. Fakat Cemil gittikten son. Raif, Necdet, Şükrü .. 

Emir Faysal lnsriltere 
kralının nezdinde 

LONDRA, 10 A.A. - Kral 
dün Buckingham sarayında E
mir Faysal'ı kabul etmiştir. 

ra içlerinden biri dedi ki: Bu vaziyet karıısmda Ce. 
' - Y•hu ıu Cemil de bizi mil mahcup oldu ve artık on

aptal yerine kokuyor. Şuna bu dan sonra hep kendiainden, 
akşam bir oyUD oynayalım kahramanlıklanndan bahaede-
mı"! rek ikide bir arkadatlarmı ra. 

Otekileı- hemen muvafakat hataız etmedi. 
ettiler. Bu auretle bu fena huyun. 

Fakat öyle bir oyun oynaya dan da vugeçmiı oldu. 
. d . lım ki, hem zararı dokunsun, 

Zeppehn av et etti bem de Cemili §U fena buyun- Bulgar muallimleri 
Edirnede 

FRIEDRICHSHAFEN, 10 dan vazgeçirain. Bu aktam 
A.A. - Graff Zeppelin, saat yatarken, açık penceresinden 
13 38 de bilahadise yere inmiı· yavaşça odasına girelim. Hepi. 
tir'. miz de birer paket çikolata bı· 

rakalım , olur mu, olur karar 

Almanyada 5,737,000 
verdiler. 

. . 

Akron balonu kaza 
geçiriyordu 

NEVYORK, 10 A.A. - Bü 
yük Okyanos sahilinde tiddetli 
bir kasırgaya tutulduktan aon. 
ra vaziyetini düzeltebilen Ak· 
ıon kabiliaevk balonu şimdi T e
xas'ta San Antonio'yaya doğru 
yoluna devam etmekte ve idare 
sine hakim görünmektedir. 

Yu qosla vyada yeni para 
ihracı meselesi 

BELCRAT, 10. A A. - Ma
liye nazm, Yugoalavyada bazı 
mahafilin yeni evrakı nakdiye ih 
racı lehindeki mücadelesini mev 
zau bahsederek böyle bir korku· 
ya mahal olmadığını aöylenıit ve 
hükumetin ba,Jıca endişesinin di 
narı tutmak olduğu;ıu ilave et. 
miştir. 

Hindistanda fırbna 
1 

KALK OTA, 10 A.A.- Ben 
gale'de Mymensingh mıntaka. 
aında patlıyan tiddetli bir fırb. 
na bapiabaneyi kısmen harap 
etmit ve birçok muhafızların ö. 
lümüne ıebep olmu9tur. 

Kantıkhktan istifade eden 
bir takım mahpuslar kaçmıtlar. 
dır. 

İnsanca fazla zayiat olınasm 
dan endite edilmektedir. 

iki Alman şehrinde 
hadiseler 

CHEMNİTZ, 10 A.A.- Bu 
rada it•izleı- yeni bir takım kar 
ıatalıklar çıkannıtlardrr. Bir 1 

kadm ağır aurette yaralammt 
tır. 

Laipziı'de ifaizierden müte
teldôl bir grup, muhaaaesat bü 
rosunu yağma etmi,lerdir. 

Alman- Rus ticareti 
MOSKOV A, 10 A.A. - AI. , 

nıan ve Sovyet hükumetleri iki ' 
memleket arasmd& ticaretin ta 
lıili ve döviz heaabatmm teavi
yesi hakkında 1931 knunuevve. 
linde imza edilmit olan iktııacli 
itilifnameyi tasdik etnıiıleı-dir. 

ışsız var 
Gece Cemil yatmıştı. Dört 

arkadaf, ayaklarının ucuna ba 
sa basa açık pencereden odası· Hesse diyeti feshedildi 
na airdileı-, çikolataları bırak- Motörsüz Tayyare DARMSTAAT, 10 A.A. -BERLIN, 10 A.A. - 16 ni-

sandan 30 nisana kadar işsizler tılar. Çıkarken nasılsa bir san hakkında konferans Hene diyeti, Hesae mahkeme. 
miktarı 197,000 kiti ekailmi§tir dalya yeriı:den oynadı. O vaki si 15 nisan 1932 intihabatmm 
Hali hazırda 5, 737,000 itsiz var te kadar hiç bir şeyden hal.eri Geçenlerde tehrimize gelen müteber olmadığına karar ver-
d olmıyan Cemil uyandı. Fakat motörıüz tayyareci M. Willi Jea- J miş olduğundan feshedilmiıtir 

-

1
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Komser Ef. rüşve için 
mukavele de yapmış 

Paristeki heyeti umumiye iç.tima· 
ına gitmediği halde 1000 

lira hakkı huzur da alıyormuş. 
••••••• 1 

Bir şahit böyle söyleyer 

IZMIR, 10 (Milliyet) - Rıh· 
tun tirketinde vuku bulan auiisti 
mal davaaına bugün de devam e
dildi. Asliye ceza oıahkemeainde 
.Jİrketin eıki umumi k8tibinin ia
ticvabı öğleye kadar devam etti. 
Mahkemeye M. Gad Franco'dan 
mada.aı ııelmişlerdi. Vekiller de 
hazır bulunuyorlardı. 

iddia makaoımda başmuavin 
Ali Rıza Bey bulunuyordu. 

M. Armaa verdiği ifadede dedi 
ki: 

- 1926 aerıeainde komser E. 
min Beyle M. Gifre arasında bir 
itilafname akdolunmuıtu. EmiD 
Bey tirketin bütün iılerinde n 
hükumetle olan muamelelerinde 
daima yardım edeceğini teahhüt 
etmişti. Buna mukabil de 50,000 
liraya mutabık kalmıılardı. Bu pa 
ranm 40,000 lirası verildi. Sonra 
lan M. Gifre rahataızlandığı için 
Emin Bey mütebaki parayı alma 
mıfb. Almak için de firketin hü0 

kumet tarafından mübayaa edile 
ceğinden bahiale tahditle bulun
mııttu. Bu paradan bqka aynca 
kencliaine eyda 250 lira taluia et· 
tirmiıti. Pariste her ..,_ topla
nan heyeti umuoıiye içtimalarma 
aitmediği halde, hakin husur ola 
rak binere lira ahyordu. M. Gad 
Franco'ya maaarift- -•da üc
ret olarak 3000 fıra 'Nl'İlmiıt;r. 
ihtiyat akçesi faizleri reuni defte 
re kaydedilmeyordu. 

Uzun aHdıya devam eclea bu 
izahat öfleye kadar cleY .. etti 
Ye celse öfleden IODl"aya talik e 
dildi.. 

ikinci celse 
Öğleden aonta M. Annaonun 

iaticvabma devam edildi. Reia 
Marailyadaki yazıhaneyi oordu. 
Şahit, böyle bir yazıha- olmadı 

ğını, Manilya yazıhaneai maaraf 
kaydedilen par.ılann Emin Beye 
verilen paralar olduğunu, bunun 
da 926 aeae•Ülden başladığmı ve 
aenede otuz bin frangın bu n amla 
verildjğini. C. T. P . İ.farct!crinin 
Nafia komiseri deınek olduğunu 
aöyledi. 

13 bin lira 
Müddeiumumi şirketin 28 tet

rinievvel 1928 tarihli yevmiye 
defterinde iki kalemde on üç bin 
liranın tramvaylann elektriğe 
tahvili i,i için Cad Franco'ya ve .. 
rildiği kaydedilmi,ti. dedi. Şahit 
habrlaoıadığını fakat zannı,... 
göre 31 teşrinievvel 1928 tarihli 
beaabaıta bunun idhal edilmi! ol 
duğunu aöyledi ve dedi ki: 

- Bu gibi iıleri dalına Elzear 
Gifre kendiai idare ederdi ve keıı 
diai nıea'uldü. 

M. Elzear Gifre M. Gad Fraıı 
co'dan oıüatacelen 6000 lngilia 
lirau iatediği hakkındaki telıırafı 
okundu. Meaele maznun muhaM 
beci Pereden aoruldu. M. Pere 
cevaben M. Gifre ile M. Franco' 
nun biribirlerinden bu ouretle da 
ima para alıp .... rdiklerini aôyle
cli. M. Gifreden Franco'ya ikinci 
telsraf okundu. Bunda deniliyor 
du ki &TYelce muvafakat edilen 
avanalarm Erneate Ye doatlanna 
Yerilecek par&IUll Yadu.i ııelmit
tir. 

Bunun üzerine tahit Arman de 
di kiı 

- Cifre bu telıırafı bana dik 
te ettirdi. minuı ıudur: M. Cif. 
re M. Franco'ya avans para v.,. 
rirdi. Bu paralan M. Fraııco'dan 
aloıak için Erneate para verilece
fini ileri aürilyordu. 

Vakit aeciktiiinden muhake 
me 24 Mayısa talik edileli. 

lzmir memurları için şeker 
IZM1R. 10 (Milliyet) - Memurlara tevzi edilmek üzeı-e 

Utaktan 4 vagon teker ıelcli. 

Mübadillerin bonoları 
lZMIR. 10 (Milliyet) - Buradaki mübadillerin bekiyeyi ia

tihkaki olan bonoların tevziine cumarteai günü batlanacaktır. 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

•t arayanıarıa •Ki -yanlar • 
raunda tavaaauta lıefladıiaml 
ııüııdea beri, ..... İt arayanlar. 
dan ........ İffİ anyanlardan pdı 
çok mektuplar almalrta111:. Ba 
nektuplar -'raadı t..ıü! edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

w Milliyet " m-ı.kette p
ialdıimclan babeeılile. itUzlilia, 
itaizleria Ü.tİtaf aeh•I m UiıJ. 
.naaıdumdaa w a-ldiline lıa
ıüclir. 

Birp>lr Jıua -keaiabule, 
batta riliyetlwde mkineci, -
törci, teniyed. tcınıacı, İJİ lııir 

dW.-, ..........,a, aJ&tı .. ,. 

tanıİn:İIİ; elektrilıP .. - .... 
ihtiaa itçileri va aıtalan yoldur. 

Om.n için lıis ifaizlerle itçi ı.. 
teyenler arasında tanaautta lıoo
lunmak iateyonas. 

Cerelı: lıtanlıula, ..... -
leketiıa b• lcö,_; .. ,_,;ı olan boa 
tavuaatua dalıa ... üımir w "'7· 
dalı o1--· ı.teycıruz. Oua .. 
çia 

Ricamu tudur: 
Valiler, kaymakam!•, ..ı.ı,. 

müdürleri; diler taraftaa Wedi
ye nialeri, fırka idare heyetleri 
reialeri; ticaret müdürleri va ali
kadar idare amirleri lıulunduldan 
yerlerdeki itÇi ibtiyacuıı ( telıil. 
mahi7et, evaaf, Terilec:S icret 
ve lı şartları teabit edilerek) hi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerae bize müracaat el 

mit ve aclreolerini bıraJmu, ohu 
itaizlai kead.ilerlne bildirettğiz 
Ba auretle hem ipiz kalan v< 

-leketin nereainde it bulabi 
leceiini lıi1mediii için bunalar 
ıratandaılanauza hinnet etmiı 
hem de m-.leketin ber tarafuM 
lıir çok aüzide itÇilerin daiılaral. 
miifit bi:anetler deruhte etmeleri 
u yardun etmiı olaeafız. 

Huaaıi oıüeaaeaat aahipleri dt 
boa buıuataki ihtiyaçlaruu lıiz, 

lıildirirlerae -un.İyrile katd 
etleeeiiz. 

1 - Kime ve nas:ıl işçiye 
ihtiyacm12 varil 

2 - Nasıl iş JwyorsunU%, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
busus1 bir prtmız var mı? 

Bize bildiriniz. 
M-, lıiıtip, muhasip Teya 

dii• bDmet talep ..ı..lerle ibti
~ aalıipleri arumıla da lıa ı. 
TUıutu yııpacaim. İt iatey-1e. 
de, itçi ye llMDlur arayanlar ılı 
mektuplaruu "latanbul, Milliyet 
cazetesi it aa ........ t IMi...a" ... 
mma gönclermelidirl•I. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük biz 
mettir. 



Bu o 
Değil! 

Camgöz Ceo için Bay
burttan gelen cevap 

lki poliaimizin ölümüne Hbo· 
biyet vererek maktul dilfen teri· 
ı-in hÜYİJeti reamen EatonJ'alı 
Lublik Ylil:ru• olarak t.,ı.ia edil
ıni9ti. 

Bununla beraber bir alqaın 
ııazete.i bu 9eririnBa,.burt'lu cam 
göz Ceo imıinde bir Ermeıü ko
miteciai obnatı ibtimalindoa çok 
kuYYetle babia ve kı.,.en de ısrar 
etmiftl. 

Biz ltaau bir telınAa Ba,.burt 
lu.ynıakamı Zeki Be,.den oormuı 
ve mablmat varta bildimıeaini ri
ca ebnitb"k. Dün fU cevabı aldık: 

"BAYBURT 9 (Telgraf) - 50 
Yatlarmda İnce •e uzun bo,.lu o
lan camgöz Ketit aia, namı di
ier Gaao 1333 aeneainde firaren 
buradan a:rnlmııhr. 

Kaymaltam: Zelrl· 

Halbukl, maktul ve callİ an· 
cak otuz bet ,.a9mdadı:r. Şu hal· 
de maktul ııerir iddia edildiii gi
bi cam.ıöR Ceo kat'i,.,.en delildir. 

Şirketlerin tecili 
istenen taksitleri 

ANKARA, 10 - Hükfunetten 
a.lacakh ecnebi şirket ve mÜesae· 
..,lerle bu aeneki borç takaitleri
nin tecili etrafında cereyan eden 
raiizakerat bir tevekkuf devreai 
l'ec;irmektedir. 
, Do,.çe Bank müdürü Alm~~ 

fırketlerile temaıta bulunmak U· 

zere Berline ıitmiştir. Almanlar 
YÜ:zde 8 faiz ve iki komİtJ'OD eaa· 
•• Üzerinde ıarar etmektedirleT. 

ltal,.an şirketleri namına da 
Banka Komerçi,.ale müdürü M. 
Pomi Mali,.e •ekaletile temaalar· 
da bulumnut ye lstanbula. dön
"'~r. 

lzmir ihtikar tetkik 
komisyonu 

IZMIR, 10. A. A. - Vilayet mıı
~nda toplanan ihtilir tetkik ko
ınis,...__ blın tüccarfannclıın 3 ki
tin ait evrakı müddeiumumiliğe 
leydi etmi,ıir. 

Damızlık mübayası 

lZMtR, 10. A. A.- VilaJ'et, .,fır 
••:rvanatı için Balya ve Kmra<alıeJ· 
~'"n daınniık bofa mübeyaahna ı..1-
._,fta'. 

lzmirde ya:ı saah 
IZMIR, 10. A. A. - S<c:eJdvm 

llirden bire baıtırmıt olmuı huebi
le cumarteıi gününden itba..- """· 
nıi devairde memurlarm mesai aaal 
!erinin tebdilı vilayetçe tekarrür et
ını tir. 

lialkevi hars şubeleri 
Halkevi umumi idnt"e heyeti 

dfuı içtima ede~k hara ıubeleri· 
l\İn mesai programlarını tetkik et 
"'~lerdir. 

Mübadillerin tapulan 
931 senesi haziranından son 

ta tefviz maumelesi yapdmıt 
~übadillere tapo senetlerinin 
1t'an ahire kadar verilmemesi 
\'e muamelelerinin durdurulma. 
·~ evvelce viliyetten tapu müdi 
r-ıyetine bildirilmitti. Haber al
dığımıza göre vilayet tapu mü. 
diriyetine göndenliği yeni bir 
emirde tapuların itumı bildirir 
İki cihetle, dünden itibaren ali 
kadarlara tapularının itaam& 
batlanmıttır. 

[ Küçük Haberler 

;\'. Vilayet sıhhiyesi mübayaa 
korniayonu dün müdür Ali Rı
za Beyin riyaseti altında içtima 
~erek müesseaatı sıhhiyeye a. 
ıt malzemenin nıübayauı ile İf 
tigal etmittir. 

~ lstanhul Evkaf müdiriyeti 
bıenıurlannın mayıs ve hade
bıej hayratın nisan maaşlarının 
te~iatı ikmal edilmittir. 

Gülhane müsamereleri 
nu seneki Gülhane tıbbi müaa

""'relerini onuncuıu 8 Mayu 932 
r:zar günü Cülhane konferanı aa
OQundl\ l••ınlmıttır: 

l'afDahiliye muavini Dr. Raif 8. ta 
lu1; ııulan ( Pankrearieıi tümörü) Da· 
raf ye mua,•ini Dr. Nurullah bey ta
hi!;ından Cllatın leııfo sarkomu) Da
r J'e mua.,ini Dr. Refik bey tara· 

1
1n<L-.n (Kebcı üıtünde müıtaraz ko:,.n) Muallim Abdüll:adir Lütfi bey 
ıak"f1nd11!' (_Bron!<'ktazi vakalan 
I' dı~ ~dılmı~. Munakaşalara Mual 
;' llurhanettin O•man, AbdüJka-

~r !-utfü, Süreyya Hi~ayet, 

Memlekette 

Bir genç amcazadesi
ni öldürdü 

GERZE, 7 - Gerzenin 8 • 9 
saat meaafeainde Çalaldalı: kÖJÜD 
de iki akraba araaında arasi me
aıeleıinden batıl olan darımhk 
neticesi kapıaız oiullanndan 23 
Yatlarında Mehmet oğlu Muıtafa 
yolı.:-1 bir kenarında aaklanarak 
tuladan gelmekte olan Amca za 
deıi 35 yatlannda Oamanm eYYe
la kalbine anaızın bıçak aa.plamq 
ve müteaddit mahallerinden cerh 
eylemittir. Biçare Oaman derhal 
ölmiiftür. 

KeyfİJ'et jandarma daireııince 
haber alınır alınmaz yüzbatı 
Hamdi BeJ bizzat doktor Cema· 
leddin Beyle mahalli vak'aya 
ıitmiş hemen tahkik!"ta b"!l~JIP 
katil Mustafa:rı tevkif etmqtır. 

Balıkesirde koopera
tifçilik 

Babkeeirden yazılıyor: - Vi· 
layetimiz dahilinde kooperatifçi
lik en ileri dereceyi bulmuıtur. 

Geçen sene tetkil edilen koo
peratiflerden maada bu sene de 
birçok köylerde yeni kooperatif.· 
ler teıkil edilecektir. Babkesır 
mıntakasmdaki kooperatifler, or
taklarına timdiye kadar 91653,50 
lira ikrazatta bulunmuılardır. 

T arsusta bir mensu
cat fabrikası 

Tarauetan bildiriliyor: - Şeb· 
rimizin müte9ebbit tahaiyetlerin· 
den Sadık Paşa ve Kara Mehmet 
zadeler (Çukurova) iuni altmd! 
son •İstem veaaiıle mücehhez bar 
mensucat fabrikaaı vücude getir· 
mektir. Tetbit edilen eaaaa naza• 
ran fabrika 4000 kirmenle çalıta 
cak Japon ve kaput bezleri, ıöm 
!eklik renkli aadakorlar ve buaa 
mümaıil menaucat dokuyacaktır. 

Bir kamyonete yaylım 
ateş 

Maçkadan yazılıyor: - Evtrel 
ki gece Erzurumdan gelmekte o· 
lan ve içinde bir muallimle 1 O ka 
dar tezkereli jandarma bulunan 
bir kamyonet, Maçka ile Trabzon 
araaında Mataracı mevkiinde 
meçhul eıhaım yaylım ateıine 
maruz kalmı9tır. Şoförün ifadeıi
ne ıöre hadiae §Öyle ol mut:: 

Mataracıdan atağı inmekte İ· 
mitler, küçük köprüye yanaıtakla 
n eanada birden bire yaylam ate
f<' tutulmutlar. Atılan kurtunlar
dan çoiu kamyonete iaabet ebnit 
kamyoneti muhtelif yerlerinden 
delmi• ve arata keailmiyen kur
tunlardan iki ta.neai Karı mual
limferinden bir yolcuya iaabetle 
muallimin caketinin cebinde bu .. 
lunan bir deıte bankanotu del
mit ve diğeri de hafifçe yaralan
mıştır. 

Vaziyetin vehametini anlayan 
ıoför metanetini muhaza ederek 
kamyoneti kurtun1aı·ın sağnağın
dan kurtarmak için ıür' atı artır· 
mıf, alabildiğine kaçmağa batla
mış ve muvaffak ta olmuttur. 
Soyguncular kamyoneti kaçırdık· 
tan aonra çekilip ı•tmişlerdir. 

Bu eınada geriden gelen oto .. 
mobil geri dönmü• ve Trabzon
dan gelen posta kamyoneti de ge 
ri dönerek aabahı beşlemeğe mec 
bur kalmıttır. 

Yaylım ateşe maruz kalan 
kamyonet te delik deşik olarak 
tehrimize gelmittir . 

Adanada ucuzluk 
Adanadan bildiriliyor: - Şelı 

rimizde bayatın diğer mahallere 
niıbetle ne derece ucuz veya pa .. 
halı oldt!iu hakkında bir fikir 
vermek üzere bazı gıda ve mekU 
li.t fiatlerini bildiriyorum. 

Ei<mek kilosu 7,5 kuruş, koyun 
eti okka11 40 (Memleket 81cak ol
duğu için alqama yakın 20 kuru· 
fa kadar elden aatılı:r) keçi 30, 
aığır 20 • 25, Karata§ balıklan, 
kefal 15 • 20, karagöz 25, levrek, 
lüfer 30 • 35 kurut. bakla 100 pa 
ra, turfanda kabak okk .. ı 12,5, 
bezelye 10, taze patates 15, yir· 
mi deste maydanoz 5, 25 deste 
nane S kuru,. kırmızı turp S deı 
teai 5 kurut, taze yaprak okkası 
10, nıarul yemek için iyisi azami 
bet kuruş, dolmalık marulun yir
mi tanesi bet kuruş, taze soğan 
okkaaı be• kuruş, aanmsak 10 ku 
rut, haliı yayık tereyağı 95 \.u
nıt. makine tere,.•ğı 75 • 80 ku. 
ru.ı, birinci nevi Kilia zeytinyaiı 
okkaıı 45, taze peYllİrin dört ok
kası (en i~i cinı) 80 kuruş, yu
murta betı bet kurut, piliç 20 
tavuk 30 - 35, faaulye kuru 1 o' 
nuhut 10, mercimek 15, limon ı...'. 
neai 2, 1, 2,5 kuru., turunç 1 s _ 
20 adedi 5 ı.u..,.., taze erik çağla
•• okkau S kuru,. 

Tütüa yerine buğday 

t1 MAYlS 1932 

iki ezeli rakip karşı karşıya 
•• •• cuma gunu oynayor .. 

Merkezi umuminin bu son içtimaında verdiği 
kararlar ve boykot cezası 

Enosis takımı maalesef gelemiyor, onun yerine 
Galatasaray-Fener oynayacak 

G.J•tas<ıray m11çrnra baftaym arasında liawn yerken. Ayni maçta Fener Galatasaray takımı eskı bir Fe~r

takımrnrn temayüz tdtn oyuncu/an. (Aitti) Me~hur Gazi kupası maçı ba~lamadan milli mar~ dinlenirken. 

Takriben bir aeneden beri kar tinkaf ediyorlar. Buna da sebep ati hasıl olmuttur, 
fi karfrya göremediiimiz Galata- ~~k~~an~ nasıl t ! şek kül c~ece- 4 - Semih ve Mehmet Ali Bey 
aaray ve Fenerbahçe klüplerini gmı şımdıden bildırmemektar. !erin mütebaki cezalan refedil· 
bu cuma günü birbirlerine rakip Fakat her iki takımın a~ğı yu mittir. 
olarak oynadıklannı göreceiiz. kan §Öyle çık,.cağı ağlebi ihtimal 5 - 55000 lira olarak yapıl-

Geçen aene mıntakanın lik maç dir. 4'Ş olan ittifak bütçe.inin hiikii-
larına bu iki ıüzide klübümüzün Galata•aray: metin tcnıibi Üzerine 40000 lira 
i•tirak etmemesi üzerine çok ali- Avni ya indirilmeai için bütçe üzerinde 
ka ile takip edilen maçlannı gör Bürhan Vahi tenkihat icraaı. 
mek fıraatmı elde edemedik. Mithat Nihat Suphi 6 - Futbol Balkan kupaaına 

Hic fÜphe yok ki bu klüpleri- Rebii K. Faruki Necdet Celal Ş. gidilmiyeceği futbol federaıyonu 
mizin her ikui de Türk futbolü- Mehmet. reiıi tarafından nim reami auret-
ne çok büyük hizmetler yapmış Fenerbahçe: te söylenmiştir. 
ve milli formamızı topraklarımız Hüsamettin Bu maddelerden hatka bazı 
da ve hariçte iftiharla yadetti- Cevat Hadi tali maddeler tezekkür edilmis ve 
ren elemanlar yetiftirmitlerdir. Ziya Sadi Retat karara raptedilmittir. · 
işte bu sebeplerden dolayıdır ki, Fikret Muzaffer Zeki Ali.eddiı Enoai.s neden ~elmiyor· 
bu klüplerimiz halkan umumi Niyazi. Cuma ıünü şehrimizde Enosiı 
sempatiıini kazanmışlardır. Her 1 Bu kadrolar her iki tak11111n d takunile oynayacaktık. 
Türk vatandap CalataaaraJ' • Fe Ancak aon dakika da bazı eaa 
nerbahçe maçını büyük bir işti- aat üzerinde uyuşulamadığı için 
J'akle bekler. Artık bu &aırua bu bu takım fehrimize gelmiyecek-
noktadaki zevkini cuma ıünü t• 

ır. 
tatmin edebilecektir. 

Macarlar iki pncimiıi tahsil 
ettirecekler 

7 

1 atanbu· lielediyesı llönt 1 
~eıif. bedeli 2358 lira 95 kuruş olan Hakimiyeti Milliye n:ek· 

tebı tamıra!ı pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar tafsilat af. 
mak ve ketıf evrakını görmek için her gün Levazım müdürlügu 
ne ve pazarlık için de 16 5 932 pazartesi günü 177 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile saat on bese kadar Daimi Encüme
ne müracaat etmelidirler. - (1954) 

. Keti~ ~eli 12822 lira 59 kunq olan latanbul San'at mektebe 
nın tamın kapalı. zarfla münakasaya konmutlur. Talipler ıartna
me almak ve ketıf evrakını görmek için her gün Levazım Müdür 
lüğ~ne ve ihale günü olan 30.5-932 pazarteai günü de 963 liralık 
temınat makbuz veya metkubu ile teklif mektuplarını saat on be
şe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (1961) 

Gedikpaşada Jandarma sahnalma 
Komisyonu riyasetinden: 

I0,000 ili 10,500 kaput imaliyesinin kapalı zarfla müna. 
kasası 31 Mayıs 932 tarihine müsadif salı günü saat or.da yapıla. 
caktır. Taliplerin ,artname ve oümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkiir günde muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaat
lan. (1901) 

Gedikpaşada Jandarma satınalma 
Komisyonu riyasetinden: 

Şapka ve tozluğu ile beraber on altı bin ili on altı bin bq yüz 
takım kışlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasası 31 Mayıs 
1932 tarihine müsad,f salı günü saat on beşte yapılacaktır. Talip 
terin nümune ve şartnameyi görmek üzeı·e her gün ve münakasa
ya iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1900) 

Gedikpaıada Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

Jandarma matbaası için pazarlıkla mücellit levazımı alınacak. 
trr. Taliplerin 12 Mayıı 932 pertembe günü saat ondan on bire 
kadar komisyona müracaatlarL (1952) 

Yeni netriyat 

Ne mes'ut teaadüfdür ki: Bu 
çok büyük ve heyecanla apor gü
nüne teaadüf eden tarih o klüple 
rim.izin birinin sa.hasının reamı 
küşadına raat gelmektedir. Onun 
içindir lci 13 mayıa cuma günü 
iki noktadan mühimdir. 

Gelelim çarpışacak olan ta!<mı 
lann bu ıünkü haline ... 

Spor havası içinde yafayan bir 
inaan bu 1,5 aene1ik maziyi göz 
önüne getirecek olursa galiliyet 
Fenerbahçenin hakkıdır. Buna 
da aebep şudur: Bundan bir müd 
det evvel Calatataray likten çe
kildiği zaman atağı ,.ukan uzun 
bir zaman esas kadroau ile aıkı 
bir maç yapmadı. Halbuki bugün 
rakibi vaziyetinde bulunan Fener 
bahçeliler hemen kendi aahaların 
da. ayn bir lik yaptılar ve formala 
rını kaybetmemek için uğrafJlla . 
ğa ve sık 81k ciddi maçlar yapma 
ğa başladılar. Tabiatile bu fena 
nP.t.ice vermedi, bilikiı iyi netice .. 

Son günlerde atletizm federaa
yonu reiıi Bürhan Beye Macar 
Federaayonu ikinci reisi ve P.,..te 
yüksek terbiyei bedeniye darül • 
muallimi müderriılerinden profe- ı 

sör Mikan1Yi tarafından gönderi 
len huıuıi bir mektupta bir kız 

Mülkiye mecmuası 
Her ay intitar eden "Mülki

ye" mecmuasının onüçüncü H· 

yıaı intişar etmittir. Her nüsha 
srnda bariz bir tekamül .,.eri 
gösteren bu kıymetli ilim mec 
muaaında Mustafa Şekip, İs· 
mail Müttak, Sıddık Sami, Ab. 
dülhak Kemal, K. Naci, Dr. 
Kilisli Rifat, Hazım Atıf Beyle 
rin makaleleri şayanı dikkattir. 
İçtimai, hukuki ve iktısadi saba 
da memleketimizin en ciddi 
mec:mua11 olan Mülkiye mecmu 
asını karilerimize bilhaasa tav. 
siye eder;z. 

SATILIK ve KlRALIK 
HANE 

Bozcaada icra11ndan: Bozca ada
unda Riııa Salto efendiye maa mu
raf (9103 )kurut borçlu kezalik Boz. 
ca adalı olup meskeni bilinemiyen 
Grigor Hariıtodulonun balicla ya
zılı bu masraflann tamamına Yeya 
bir kısmana ve yahut ıılacaldııua ta
tw..t icrası hakkına dair bir itirazı 
vana iıbu ilan tarihinden itilı&ren 

7 sün zarfında daireye tahriren ve
ya Pfahen hildirmeai Ye borcun bir 
luııınma itiraz eylediği taktirde bu
nu açıkça goıtermeıi Linmdır Alui 
takdirde bu müddete itiraz olunmaz 
v..,.a yazılan borç iıbu ilan tarihin
den itibaren 15 gün içinde öcleruaez. 
ae hakkmda cebri icra yapılacafl İ· 
lan olunur. 

İstanbul b'r:nci illi• memurlu-
1 ğunclan: Müfliı Beyoilunda mqru 
ı tİJ'll caddeoind (52) numerolu dük 

k.inda kolonya ve hitiriyat tüc 
can Hmıto Kara ~u

lo efendinin lmyit ve teabiti d"J'u• 
müddeti hitam bulmuş ve tan:zim o 
lunan 11ra defleri alacaklılara be 
rayi tebliğ ıönderilmittir. Müflia a 
lacaklılarına kongurdato teklif et 
miştir. Vaziyetin ve teklifin tetkik 
ve müzakereai zımmında ikinci ala 
c:aklalar toplanmallnın muk.ıırrer ol-

Galatuarayın kaptanr Nihat Bey 

ve bir erkek Türk •encinin bir •e 
ne müddetle Avrupaoın en mun
tazam terbiyei bedeniye müeaıe
..,Jerinden biri olan Peşte yüksek 
terbi,.ei bedeniye darülmuallimi

bugün çıkarabileceği en kuvvetli r.inde mecanni ve Macar milleti
tekillerdir. ne misafir olarak tahıile davet e-

Bu maç için a11I fikrimizi ve dildiği bildirila-ittir. 
tenkitlerimizi maçtan sonraya bı- Profesör Mişangyi 928 de Türk 
rakmak daha doğru olacağı kana Olimpik kafilesi reiai olarak Peş-
atindeyiz. tede bulunmuı olan Bürhaneddin 

Merlıe~İ umumi kararlan Beyle tanıtmıt ve kendisinin aa-
ldman cemiyetleri lttife.ki mer len Türk olduiunu ve Mişanıyi 

kezi umumiıi bu hafta içinde An- isminde Nitanci kelimesinden 
karada bir içtima aktederek fU . muhharef olduğunu söyleyerek, 
kararlan vermiştir: bi:zi ırkdat telakki etmek ıunıtile 

ı - 20 haziranda umumi kon· huıuıi bir muhabbet aöstermiştir. 
erenin akti. 

2 _ Alaturka güreşçilerin tea- Bu defaki davetle Türklere 
cil edilmemeıinde ısrar eden Is- karıı çok hayırhaba- ali.ka ıöı 

· teren profesöre federasyon reiai tanbul mmtakaınun ıddiaaı ıayri 
v&rit görülerek bunlann tescilini te~kkür etıniftir. 
ve badema bu gibi amatörlük Davet edilen gençlerin aeç.ihne 
meaailin t~düt h~ıl. oldu:U si için bir müaabaka yapılmaaa 
taktirde, nızamname11nı 36 inci tasaVYUr edilmektedir. 
maddeıanın 10 uncu fıkra11 muci
bince bu huauata karar vermece 
aalahiyettar olan F ederaayondan 
sorulmak laznn ıeldiğini laıanbul 
mantakasına tebliği. 

3 - lıtanbul mıntakaaı he,.eti 
merkeziyesi tarafından Macar 
maçtan hakkında netredilen be
ya.nname üzerine . hadia olan vazi 
yp• bu hu~l1!1'1 ",.,,.. ,.... ...... ,~,...,.t umu-

Teşekkür 

Refi.kamın ziyaı ebed.isinden 
mütevellit büzün ve kederime İş· 
tirak Ye cenazeyi tefyİ lütfunda 
bulunan zevatı kirama ve aziz 
kardellerime arzı şükran ederim. 

Ankara Gazi Terbiye 
Enstitüıü Muallimle. 

rinden 
Ceuat Memduh 

Müsamere tehiri 

Beti"taıta Kdıç Alide Alnn 
Kadm ıoJuaGtnda 12 No. hane i 6 
"da mutbah, bahçe. kn:Jll ve tu 
,umbaar, terkoı ve elektriği havı) 
::atılık ve kiral:ktır. Görmek İste-
ıenler yanındaki haneden veya 
>Ckçiden anahtan alabilirler Cö
cüşmek için de Milliyet matbaası
na Nihat ve Nuri Beylere müra
·aat edebilirler. 

8eyoilu Dördüncü sulh hukuk 

mahkeme.inden: Tere&.eain" mahk• 

mece vaziyet olunan Onrıik namı di 

ieri Ohaniı Karagözyan ekndinin 

uhdesinde bulunan: 1 - TaYUk pa

zanncla Hüıeyin ağa mahalleainde 

Çilengirler caddesinde 34-'IO No. lu 

ve tamamı 800 lira kıymeti muham. 
meneli iki adet kapu alatçı gediğin 

28 hisse itibarile 2 hiueai. 2 - Çar 
. !'YI kebirde Çuhacı hanı derununda 
21 No. lu ve tamanu 400 lira layıne

duğu 31-5-932 ..,ı, günü !lallt 13 dt 
I dairede hıızq- bulunmaları ilan olu 

nur. 

Konıordato komiıerliğinden: ı •. 
tanbulda Mahmutpaf'lda çoraPÇ1 ha 
Dl karıuında 244 numaralı majiaza. 
da ltriyat ve hrrdavat licaretile müt 
tegil Hanna ve Cemil Kazakya n"ın 
kollektif Jirketinin konıordato tale
bi lıtanbul icra ri,.asetince ruızan i· 
ti'-'e alınarak borçlu !İrkete iki ay 
mehil verilmi~ ve komiser tayin ediJ. 
mİt olduğundan Jirkeli mezküredc 
alacaktan olan ashabı matlubun ta· 
rihi ilindan it.ibaren yirmi gün zaı·-

ti muhıuruneneli bir hap oda gediğin fında bilcümle evrik ve müıtenidat 
84 biaıe itibarile 6 hisaeıi. 3 - Mah larile beraber her ıün aabah ondan 
mutpatada Daya hatun mahalleain- 12 ye kadar komiıer Galatada Ömer 
de Çinili lıan fevkinde 10 No. lu ve Abit hanmcla 3 üncü kat tfl No. lu 
tamamı 400 lira kıymeti muhamm.- Jazihanede avukat Burhonettin Tah 
neli oda ıedijin 84 hiıae itibarile ıin beye müracaatla matluplarını 
12 hi11eıi. Açık artırnm ııaretile rü- ' ka:rit ettirmeleri ve nk•İ taktirde kon 
sumu delliliye ""' ilwııle pulu mü,te· l ıordato müzakeresinden hımç bıra
riıine ait olJDAk üzere 16 haziran kılacaktı'" ve alacaklıların kongor. 
932 per.ıembe ıünü 17 da ,'8tılacak- dato miizakereıi için '>? Hazirao 

Kadıköy Erkek Llaeainin 13 tar. Talıp obınlaruı kıymeb mubam- 932 •ar.,.~ba ~ .. t d 
5/932 tarihinde vereceii müaa- · .. · · de ' r--·· ıunu tal on a mez-
mere tehir edilmi,tir. meneaınd~. J'U.~de 0~ı'.:e.,nı"":;:. kUr ya:zihaneyc gelmeleri ve '>.2 Hn. 

Ztki şahane gollerinden birini atarktn 

!er haaıl oldu. Halbuki Sarı kır- mi namına mezkur mmtakan tef 
mızılalar bu vaziyette değildiler. tiıe memur Bürhan ve Mabmut 
Hatta tunu da söyle,..,bilirim ki, Beylerin ve~di.kleri raı>or, Futbol 
Calataaaray - Ecnebi temasları Fedonıayonu reisinin ,.erdiği i:Za. 
hanç - biç sıkı maç yapmadılar. hat ve gös~eı·diği ""ı:ıilr: ve latan 

---------------1 ::~ :ç:::ta uı;:~;u dör:;;;ncüur ~nk91312 den ~vel1 on ıuk:knedic;inbi~" 
K f . ...ca ı arın ve&•Ka. arı tet ı e -on erans ıulb hukuk mahkemeaande hull' ba lec:ekl . '" 1 

C. H. F. Şiıli ldareHeyeti Ri· 
J'a&etinden: 

1 --'·- 1.. il• lu en uan O Unlll' • 
unmaı.arı U2umu an o nur. 

Bundan dolayıdırki normal ve bul mmtakaaının gönderdiği muf 
MANiSA, 9.- Ziraat müdür V• makul terıait dahilinde Galataaa· faasal izahname tetkik edilerek 

fen memurlannuı ıon günlerde yap .-ay' dan büyük bir fey beklemek mezkur maçların ( B) milli profea 
makta oldukları tetkikatta ova kı doğru olmaz. Ancak fUra11 var ki yoncl Macar takımı ile Türk milli 
mnlanndaki mezruatın pek güzel J'e bu klüplerin maçlara fara~iye ve !akımı .:ırasmda yıı.pılmış beynel
ıitmekte oldufu, köylerdeki zeriya- , nazariyelere §ığmaz. Bundan bat milel maç old•ı ğmıa ve futbol fe. 
tın geçen ıeneden fazla bulundufu- ka Galataaaray takamı çok fazla d<"rasyonunun hu "'c elcdeki vazi 
nu husaten tütün ziraatine ait sa- cevherli takmılarrmızdnn biridir. yeti dürült ı. e Ni::aıni Lulunduğu 
haJann bu ıene tamamen hububat Onun içln ezeli rakibi kar~ısınd'\ nu ve lııı:tn.:ııb".JI mmtakaşı ·nerke?: 
zc..-iyatına mevkilerini ter!<eyledik- nasıl oynayacagr kestirilemez. ' heyetinin bu eı•:ınr.ameıi fenr.i 
)erini görmütlerdir. Tak.ımlann tarz!. te.•ekk~lüne ge- huau,ta m;ıf.-v'·i <>lan f:rtbol fc. 

Mayrıın on jkinci perıembe cii 
nü akşamı aaat dokuz buçukta 
Müderriı Nizamettin Ali Be,. ta
rafmdan Cabi caddeıindeki Far
ka merkezinde ikhıat buhranı 
mevzulu bir konferana -verilece .. 
ğinden arzu edenlerin tetrifleri 
ilan olunur. 

KADIKOY 
SÜREYYA TiYATROSU 

Bu aktam 21.30 da 
BiR KUYURUK ACISI 

latanbul ikinci ticaret mahkemo
ZA Yl - 459662 numero Ye 8-5-932 sinden: Memaliki farkİJ'C Fnuuız 
tarihli yetmit bir lira elli dört ku- bankasına medyun Mitel G. Elyadea 
ruıluk lıtımlıuJ ithalat ıünviiiün. el. nin mcrbun esham ve tabvilatnı
ait bir kıt'a ıüınrük malıpuzu zayet ı dan 30 adet Anlan çimento miie11ia 
tim. Y eniaini ıılacağnndan eskiıinin 

1 
biue •encdatı ve bet adet Haydar· 

hükmü yoktur Galata, Adalet Han - Liman müm.sail hisae oeneda
No 27. Kereateciyan. tı ve 25 "det lzmir Pakcra İnciri -

ri hİ'le aenedata 16-S-932 pazıırt i 
j ıaat 10 da lıtanbul Esham ve tah 
viliıt Bor .. dairesinde ıatalacağın· 

1 • 
/ <1'ın talip olanlımn yevın ve -ı.atlr 

mealnlnle laazır bulanmaları ilan <>-



GUnlUk taze yumurta, nefis taze tereyağ, YALOVA Mı·ııet ve B it 
yoğurt, tltelerde [ Pastörize ] süt C 1 Çiftlikleri H Ecza 

mamulatı asan deposund• 

932 Paris 
• • • yaz mevsımının 

krep modaları 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır, 
Boyalan sabittir, hiç bir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar şarjlı olduğu 
İçin daima düzğün 
Ve dökümlü durur. 

.BL;J İ::Ş TE İPEKI!?' INDI~ 

Naim Vapur idaresi 

lzmir sür'at posasıt 
(20 Saat) 

Lüka 

ADNAN 
vapuru 

h~;:a Perşembe 
JÜnleri Galata nhtmımclan saat 

tam 18 de banketle doğru 

1ZM1R' e 
ve pazar ırünleri lzmir'den saat 
14 1/2 da hareketle latanbul'a av 
det eder. 

T afıilat için Galata, Gümrük 
karfıaında Site Franıe:z Han No 

12 yazıbaneıine müracaat . 
.. _. Tel. B.O. 1041 . .__ıil 

SEYRlSEF AlN 

YALOVA'da 
Kaplıcalarda V alde ha

mamı bir seue için mllza
yede ile kiralauacakbr. 
İhale 12151932 aaat 16. 
Teminat % 10. 

GA YRıMÜBADiL 

BONO 
lan alınır, satılır. 
MERSİN - ADANA 

cinrında bononuza &'Öre mal al
man- her suretle delil et edilir, 

timdiden tmailit ... erilir. 
Toroğlu Ziya 
Y enipoatane karııamda büyük 

Kmacıyan Han No. 24. 
Telgraf adraiı 

IST ANBUL Z1Y A TOR 
.. _ .. Telefonı 2,2716 .. _illi 

Aakert fabrika· 
lar ilanları 

Kilo 
225 

1115 
425 

1285 
890 

90 
1350 

2110 
775 
995 

1520 
1120 

360 
90 
80 

15 

Taze bakla 
Sakız kabağı 
Çalı fasulyesi 
Patates 
Kuna aovan 
Taze ıovan 
Taze aytekadm fa-

ıulyeai 
Patlıcan 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Kırmızı domates 
Taze barbunya fa

İspanak 
Dere otu 
Maydauoı 

sulyesi 
~ 

-----K 1 L A R 1 Ç OT E L t----- Askeri San'atlar Mektebi i-
EŞY ASININ MÜZAYEDE iLE BoYOK SATIŞI çin Haziran 932 iptidasından 

13 mayıs cuma giinü devam edecektir. itibaren Teşrinisani 932 gayesi 
Bu ırünkü çartamba ile yarınki perfembe ırünleri RIZAY1 TARAFEYN I ne kadar aitı aylık yukaraa ya
ile aatıt muamelesi yapılacak ve bütün qya, biblolar ve evvelce teşhir zılı OD bet kalem ye§il sebzenin 
odilmeyen ıeyler tetbir edilecektir. Bilbaua mükellef aalon takımı, mü- bilmünakasa itasına talip olan
kemmel yatak odalan marketeri mobilyalar, emsal.iz avizeler, mqhur lar ıartuameyi görmek üzere 
tablolar n çatal, Krisofel katık ve bıçak taknnları, kriatallar, yatak ve her gün ve münakasaya girmek 
•ofra takımları, elektrik buz depoları, matbah takımlan Ye saire ve için de 23 Mayıs 932 pazartesi 

saire mevkii furuhta n:z'edihnittir. ııünü zevalden sonra Tophane-.. ________ ım ____________ _. , de satm alma komisy011una gel 

lstanbul Denız Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

meleri ilin olunur. (1659) 
• • • 

EKMEK 
Askeri ıan'atlar mektebi içiu 

haziran 932 iptidaamdan itiba. 
Kilo Saat ren tqrinisani 932 gayesine ka 

• 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Yukarda evsafı yazılı olup 30 Nisan 932 tarihinde ihale edilmek üzere pazarnıda müzayedeye çıkanlan 
fabrikalara ih'ale günü haddi Jayıkile talip çılanamıştı r. Bu fabrikaların kapalı zarfa esas olan §artname 
dahilinde 6 Mayıs 932 tarihinden itibaren 15 gün müddetle pazarlıkla satılığa çıkanldığmm ilinma 

komisyonca karar verilmiştir. İhale gÜnÜ 21 Mayis 932 cumartesi günü olduğundan istiyenlerin yukar
daki muhammen kıymetleri Üzerinden yüzde yedi buçuk teminat akcelerile birlikte mezkur giinde saat 
onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki Izmir şubesinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat 
lan. (1836). 

Milliye Matbaası 
Her Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adlıre~: ANKARA Caddesn 

Milliyet Kitap Kısmı 

Her nevi qya nakliyatı ve 
Sa:rfiye:re &'ÖÇ nakli İç.İn 

Yataklı Vagon: Kuk 
Şirketin Galata ıubeaine (Köy 

rübqında) müracaat etmeniz ı.;
ficlir. Şirketin mütehauıt 

memurlan qyanızı muntazaııl 

ambalij derununda hasara uğrat· 
maksı:zm iatedijjini:z yere nakle 

amadedir. 
TELEFON B. O. 1069 

Anadolu ile lıtanbul arasmda el 
seri bagaj ve ınesajeri aerviıi. 

Aıkeri Matbaa Müdürlüğiil 
den: 

Ankarada Büyük Erkanıb; 
biye matbaası içiu ıehri 100 it 
ra ücreti maktua ile aıağul,ı: 
itleri yapabilecek bir us ta iJıılr 
han edilerek alınacaktır. (1) V 
toğraf el tezgahında renkli ~ 
renksiz kıliıeleri hazırlayabil" 
mek. (2) Bu kıliıeleri litoğrtl 
makinelerinde tabetmek. (3 

• Çinko levhalara fotograf y,t" 

' dımı ile iti çekmek. ( 4) Bu Ç-, 
ı ko levhaları Lito ve Ofset 'fll" 

11680 Ekmek Açık münakasası: 26/5/932 perıembe günü 14 ıe dar 19440 kilo ekmek almaca. 
3200 Kuzu eti) " " ::28/ " cumartai " 14 ,, ğmdan ıartnameyi ııörmek için ~ 
6400 Koyun " ) " " " " " ,, 14 ,, her gün ve münakasaya girmek 

11000 Süt " " ı 29/ " Pazar " 16 " üzere 21 Mayıa 932 cumartesi 
12500 Yaı ıebze " " : 29/ " " " 14 " günü zevalden sonra Tophane- lstanbul Deniz Levazımı Ademi iktidar ve 

Telefon, 2431 O • 24319 • 24318 

kinelerinde tabetmek. ( 5) fi• 
reze makineıile laf üzerinde ~ 
lıplar yapmak. (6) Çil 
ko levhaları silmek grenl~ 
(7) Bütün bu makineleri ~ 
mağa ve sökmeğe muktedir ıİ 
mak. Taliplerin Mayısın 21 1 

Kilo Saat de satın alma komisyonuna mü b ( kJ 
Z4000 Ya, ıebzeAçık münakaıası: 29/5/932 pazar günü 10 da racaatları. (1661) Satınalma komisyonundan: e gevşe iğine 

lstanbul'da bulunan Deuiz Efradı ve Heybeliada Deniz Harp • • .y. kartı en müeaair deva SERVOIN 
aıektebi ve liaeai için yukarda yazılı erzalrnı hizalarmdaki gün ve Et ilim Kilo Saat baplanclır.Depoaıı, latanbul'da Sirke 

cumartesi ııünü imtihan oloı 
üzere Ankarada Büyük Erk~ 
harbiye onuncu ıube müdi~ 
tine müracaatlan. (1 ../ 

saatlerde münakasaları icra olunacağından ıartnamelerini gör. Aıkeri San'atlar mektebi i- 144000 Ekınek kapalı zarfla ınünakaıaaı: 26/5/932 cicle Ali Riza Mert."" eczaııeaidir. 
mek için her gün ve vermeğe talip olanların hizalarında yazılı çin haziran 932 İptidasından ,, perıembe günü 10 TAfraya 160 kurut -'8 ile &'Önde- Dr. A. KUTIEl-
münakasa gün ve saatlerinde İstanbul Defterdarlığı veznesine j Mayıa 933 gayesine kadar bir 3120 Kuzu eti) " ., ı 28/5/932 ., rilir. lzmir'de İrpt pazarındaki, Cilt .... zübrni hastalıklar teda~ 

Nafia vekaletin~en 

ratıracaklan muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşa senelik 8780 kilo et münakasa. ,. cumartesi 10 Trab:zon'da Yeni Fenh eaanderin- Deli. Karakö:r Börekçi fınnı ..,.., 
da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları (1758) ya konulmuttur. Şartnameyi 21140 Koyun ") " " : 28/5/932 do lıulunur. ela u 

cumartesi " 10 .... 
görmek için her gün ve müna- ----------- ~ 
kasaya iıtirak etmek üzere 18 lıtanbul'da bulunan Deniz Efradi için yukarda yazılı erzakm ----------
Mayıs çarıamba günü zevalden hizalarmdaki gün ve saatlerde münakaaalan icra oluuacağmdan Dr. l H S A N 8 A M 1 1 L A. N 
ıonra Tophanede satın alma ko ıartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip olanların lSTAFlLOKOK AŞISI Hali tasfiyede bulunan V. ~ 
misyonuna müracaat eylemele. hizalannda yazılı münakasa gün ve saatlerinde İstanbul Defter St&filolı:ıolalardan mfitnocllit (er- nl N. Banbanaate .... Şürek.Uı t"' 

150 ton yerli çimento pazarlıkla mübaya edilecektir. Pazar- darlığı veznesine yatıracaklan muvakkat teminat makbuzlarile genlik, ıı.n çıbanı, lı:oltulı: altı ti taafiye -urlupndanı 
bk 15/5/932 tarihine müsadif pazar ııünü ıaat 15 te Ankara'da ı-"-" _________ 0_660 __ > birlikte Kasımpata'da Deniz Levazım Satuıalma komisyonuna ~ıbanı,aıopecık) ~ bOtUn ciliı..- 931/278 No tabtmda latnabul ~ 
Nafia Vekaleti binaımda yapılacaktır. UROLOC. OPERATÖR müracaatlan. (1757) talılcla.rına karı• pek Ueirll bir li:re 2 ci Ticaret mahkemesince .k 

Pazarlığa ittirak edeceklerin 285 liralık muvakkat teminat. qıdır. Di.....,yoıu No. 189• dik edilen ilim mucı"bince hali ";, 
lan ve Ticaret Odası vesikalan ile birlikte ayni gün ve saatle ko- Dr Fuat Hamit yede bulunan tirket muameli .-' 
misyona müracaat etmeleri lizımdır. Taliplerin fartnameyi gör- Emniyet sandıgı" müdirliğinden: dan dolayi alikadantrun taafiye "-
mek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme dairesine, latan. 1 D R AR YOLLAR 1 Go••z Hekı.mİ murları Vitali Mitrani ve 'tl'tl 
lıulda Haydarpata'da tesellüm ve muayene memurluğuna müra- Haatalıl.:lan mütehaHm Gazetenizin 9 Mayıs 1932 tarihli nüıhasmda emlak müzı:ye- Banbanute efendilere müracoıı 
caat edebilirler. (1765) Avrupadaki tetkik aeyhatinden av- desine ait kat'i karar ilanımız meyanında Lüit hanı namile manaf Profesllr Paristeu mezun lüzumu ilan olur • 

det etmiıtir. emlakin hesap numarası (5201) ve müzayede bedeli 19405 oldu. Dr. Eaat P1Jo Dr. Şilkril 

KARON --~A~L~MA~~N~~K~lT~A~P~H~A~N~E~~Sl~--1~-T~ü:;rbe-,~~Mah~m:u:di:.y'..'..e~ca~dd~e:_•i _ _L!!ğu!!!_h!!a~ld~e~s~e-b-ve_n __ de_r_ced_ i_lm_em __ iı_o_l_du_ğ_u_n_d_an_t_a_•h_ib_en_v_e_il_a_ve_l_e_ııJi!R!'!hı!a!!' !\'!il1!1'!r•!!k•!rş!!!!!ıs!ın!d!!!!!a !!!!!'<!o!. 1!~~--_,;"'!.:_i İ'..!L~L:'.:l'...:Y~E~T..,:M~A~T::B~:,;.A Beyoğlu Tünel meydanında 523 No. 10 Telefon• 22622. ilan olunur. 1 


