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Hindistan'da 
İnıilterenin Hindiıtancla 

ikinci Yuvarlak Mua konferan 
•ını müteakıp girif titi idare mu 
l'affıUayetli bir netice veımi
Yor · Bu idarenin pliııçoıu fU• 

) dur· 

~ 1 - Gandi ve ailMile bir ınil 
Y?ndan fazla siyui mabkUm ha 
:haneleri dolduruyor. Mah

ınlan artık hapishaneler iıti· 
ap l!tnıediği için kırbaçla dayak 
cezasına baılandı. 
2- ı ·ı · . ka bo k ngı ız emtıasına rıı 
. ~ ot her zamankinden daha 

1 
ıııueuia bir tekilde tatbik edili· 

i ~ Yor. 
3 - Memleketin muhtelif ak· 

'~ınında kıyamlar çıkıyor ve 
YUksek İngiliz memurlarına kar 

. tı .•ııikaatler tertip ediliyor. Bu 
· .~ ~uıkaatlere geııç Hintli !azlar 
v; a İttirak ediyorlar. 

I 4 - Mecusilerle müılllımuı 
~rın araları her zamankinden 

,ı ~ade açıldı. Birkaç gündür ıe 
' 1 haberler, sokaklarda. Hintli 

:,ıe ınüslümanlarm boiazlaı
lırnu bildiriyor. 

ti n ııı· Ört fıkra ile hüliıa ettiği. 
lı. 12• bu netice, muvaffakıyetli 
lıır İdarenin plinçosu olarak ka 

,'idi edilemez. Hindiıtandaki bu 
,. det "d . iki" . ı aresı, ıeçen sene n-
cı Yuvarlak Mua konferanıı
)tıı •kinı kalması üzerine bat· 
'llııttı. Birinci kongre Hint 
llıilliyetperverlerinin i9tirak el· 
lllı~elerj üzerine bir netice ver 
~~llıitti. Binaenaleyh Gandi ile 
d 1~İatan Valii umuınlli ar~m 
~ hır itilaf aktedildi ve bu Hiııl 

~•lliyetperveri Londra!a. ikinci 
0 nferanaa itlirak etml§tı. 

k.onferanı içtima eder et
~~· Hint milliyetperverleri ile 

1.ııgılterenin noktai nazarlan te 
;/ edilemeyeceği anlatılmıflı. 
•~at İngilizler, öyle bir siya.si 

~bıye kullandılar ki inkıta, Hın 
1 ••tan müılümanları ile Mecusi 
• er arasında esasen mevcut olaıı 
~lilafı tebariiz ettinneğe yar· 
.ıı.ı ediyordu. Hindistanda te-

111 edilecek Millet Mecliıinde 
bu iki unsurun temsil niabetleri 
~afında müs!ümanlarla Mecu-

, •ıler arasında bir ihtilaf çıkar
llıağa muvaffak oldular ve ikin
ci Yuvarlak Masa konferan· 
'~ da İngilizlerin Hintlilere is· 
tik)a) vermemelerinden değil, 
~ecusilerin müslümanlarla ":n· 
;"§•mamalan yüzünden akim 
11•ldı. 

iti• 

~·· Jıl 
.il 
iJtl 

Bundan aonra Hindiıtanda 
lıir tiddet idaresi başladı. Bat· 
•ekil Mac Donald ile müzakere 
den gelen Gandi, valii umumi 
larafından kabul edilmedi. Bir 
kaç gün sonra da soluğu hapis
hanede aldı. Sonra bütün akra
lı~,ı hapse atıldılar. lngilizle~, 
~ındiatanın yegane milli teıki: 
atı olan " Kongre" naJDJndaki 

Cemiyeti dağıttılar . Gandinin 
~e&is ettiği silahsız mukavemet 
ti ateketi cürüm oldu. İngiliz em 
•1•ına kartı boy kot şiddetle ce 

:ta andınldı. 

Bu şiddet siyasetinin akıüli 
~eli, şimdiye kadar silahsız mu 
h llVeınet gibi bir yol takip eden 
•lkın da şiddete müracaat et

ieai teklinde tecelli etti. Hin
''t•nda bir memur ve polis •· 

"
1 başladı. 
. Mektepli genç kızlara kadar 

•ıra 1 k Yet eden bu av anma mera-
! liindistandaki İngiliz idare

'• İçin bir fali hayır değildir. 
ııı lngHizlerin Hindiıtanı anla· 
I' •dıklarını iddia edecek deği-

1.2· Fakat bu anlama ancak garp 
zıh · k b" 
1. nıyetinin t•rkı kavrayış a ı 
•Yeti derecesindedir. Bir hudut 
Vıırdır ki ondan ilerisine geçe
~e.:ı;. Ve öyle görünüyor ki İn
l!ılızler bu hududa gelmit bulu 
~UYorlar. Gandi hakkında ter
ıp ettikleri "ceza" da vaziyeti 
ll~laınadan uzak olduklannı 
~0•terir kanaatindeyiz. Filhaki 
b~ garpte bir adam hakkında 

•r ceza tertip edilmek istenir
: ile yapılır?. Hürriyetinden 
1 ahruın edilerek hapse atılır. 
11 
~ırilizler de Gandi hakkında ay 
~cezayı tatbik ettiler.Halbuki 

,Gandi için ceza olmaktan U· 

haktır.Belki de Gandinin en çok 
lı 0t~andığı bir hayattır. Sonra 
}f~Pııhanede olan bir Gaadi 
C ınt kütleleri üzerine serbest 

. atıdiden daha ziyade müessir. 
· alerin i kence a mı-

r 
Japon başvekili evinde 
kurşunla öldürüldü 

Bir nazırı da öldüreceklerdi 
Kabine istifa etti 

TOKIO, 16. A. A.- Birçok ethu, 
dün saat 17,30 da M. lnukai'nin i
kamet:Phma ııirerek mümaileyhi rö
nlvede yaralamıılardır. 

Bu ouikaıtin vui bir tetlıiı h ..... 
lı:etinclen bir ciiz'oldup zamıolunu-

• -~ 

Meclis reisi ve 
Adliye vekili 
Geliyorlar 

ANKARA, 16 (Telefon) 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pt . 
birkaç gün kalmak üzere bu ak
tım İstanbula gitmtıtir. Ka
zım Pata istasyonda Ba9vekil, 
vekiller ve meb'ushır tarafından 
le§ y i edilmiştir. Ayni trenle Ad 
liye Vekili Yusuf Kemal Bey 
de mezunen İatanbula gitmittir· 

-,or. Zira M. lnukai, . yanlandıiı • R 
manda ıelırin birçok biulanncla usya 
lıcımı.lar atılmlfbr. ' 

• ...... 
~ 

ToKlo, 16. A. A.- M. tnuı..ı Seyahati 
yefat etmiıtir. 

Harbiye nazınnı 
vuramadılar Hariciye vekili en-

TOKIO 1e. A. A. - Harbiye• . cümende 
am cenerı:ı Araklnin de mme!W. • h t d• 

ka 1• ıza a ver ı •. 
lıir talmn eıhaı tarafından t ıne 
ramıık kalmıım. .. Katledilen başvekil lnukai ANKARA, 16 (A.A.) - Ha 

Bunlar, ııece yanllnd ... ~mu · · V k "J• T f R ·· B maileyhin ikametııahına ıımruıler, katet vekili M. Takahİuhl, impera- rıcıye e ı ı ev ik ütlu ey, 
hlzmetklrlan telıdit etmiılerdir. torun aarayma azimet ebniştir. Hariciye encümeninin bugünkü 

Maamafih ,bu arada harbiy" na- Tokio, Asaka, Kobe ve Naıı11Ya içtimaında Ruıya seyahati ve 
zın kabinenin huıuıi bir içW-.na ticaret veeıham boraalan ıiyasi va- vaziyeti umumiye hakkında iza 
ittiralı: için evinden çılmHf bulun.- ziyet haıebile muvakkaten kapan- hat vermi.ştir .• Müteakiben lran 
malrta idi. mıtbr. · A · k 1 Kabine iatif a etti Asaka, pamuk borsa11 ela kapalı ve merı a i e akdolunan mua 

bulunmaktadır. bedeler mevzuu bahıolınut ve 
TOKIO, 16. A. A. - Kabine mÜf encümen bu muahedeleri itti-

terelıen iıtifHmı venniıtir. Baı•e- Devamı alhncı MJhiJede) 
-=--==-=====-="""=""""======""""-==== fakla kabul etmiştir. Encümen 

diğer muahedderin müzakeresi 

Tütün konferansında 
dünkü celse 

Müzakere müşkilitsız ilerliyor 
Balkan Tütün konferansı, dün 1 zarlannı İzah etmitlerdir. Bu 

aaat 14 buçukta Ticaret Odaaı cümleden olarak mahreçlere nia
riyaaet aalonunda l'İemlizade Mi- beten iıtih .. lattaki fazl~lrk ta 
tat B~ in riyasetinde ikinci içtima.. mevzu~ ~ahsol':"uf, bu mo?•.ffl
mı yapllll§tır. Bilafasıla aaat 19 a betle tütün zerıyatınrn tahdıdıne 
kadar 4 buçuk saat devam eden sathi ourette temaı edilmiıtir. Ne 
dünkü içtiınaa, dün Ankara'dan tİC'ede, ~ç memleket tütünle~ aa
avdet eyliyen heyeti murahhasa· !;'tındaki. buhranın sebeple!mde 
mız ikinci reiai Tütün inhisarı u- uç heyetı murahhasa auretı umu 

Nemlizade Mithat Bey 

m müdür vekili Hüsnü ve Bur 
mu 1 1 H"" · B sadan dönen Kav~ a 1 • uaeyın · 
leı de iıtirak etmıılerdır. 

Dünkü müzakerat, ilk celsede 
çizilen ruzname dahilinde .. c~r~~ 
yan etmit, üç memleket tutunu· 
nün aabtındaki buhranın sebeple 
ri hakkında Yunan, Bulgar mu
rahhaalarile heyetimiz noktai na-

miyede mutabık kalmıılardır. Bu 
ıuretle tesbit edilen umumi ıebep 
ler üzerinde daha derin ve eaaalı 
tahlillere de giriıilmit. vaktin ııe· 
çikmeaine mebni, bu huıuıtaki 
müzakerata huııünkü içtimada 
devam edilmesi kararlaıtınlmlf" 
tır. Sebepler Üzerinde bütün et
rafile tam mutabakat hiııl olur
aa bugiin 3 memleket tütününün 
atıımdaki buhranın izaleai için 
alınacak tedbirlere ııeçilecek, bu 
meyanda zirai vaziyet ve tahdit 
meselesi de esaıh ıurette ııörüıü 
lecektir. Konferansın 3 • 4 celse 
daha devam edeceii anlaıdmak
tadır. Müzakerat, hafi olarak ce
reyan etmekte, Yunan murabhaa
lanndan üçü Fransızca, biri Rum 
ca fikirlerini söylemekte ve Rum
ca söylenen &Özler Fra.naızcaya 
tercüme edilmektedir. Dünkü İç· 
timaı müteakıp kendiaile görüten 
muharririmize Nemli zade Mitat 
B. müzakerabn çok iyi ve doıta
ne bir bava İçinde cereyan ettiği
ni, ıimdiye kadar hiç bir müıki
lit çıkmadığını aöylemittir. 

Tütün inhisarı ldareıi 2 ıncı 
ıube müdürÜ Nazmi ve ziraat 
Fen ıubeıi müdürü Neaip B. lerin 
mütabit ufatile konferans müza
keratma iıtirakleri tekarrür et
mittir· 

Limanımızda bulunan Framı:ı zırhlıaını ge:ıen ga:ıete 
muharrir ve muhabirleri gilvertede .. -Ya:ıısı sahife 3 te 

ğı ibadet telakki eden insanları 
bu ıekillerde zapt ve rapt altına 
almağa çalı9mak siyaseti umu. 
mileıtirilerek bütün Hindistan 
idaresine teımil edilebilir . 

İngiltere dominiyonları meae 

lesini halletmesine benziyor.Fa 
kat Hindistan meselesi dün ol. 
duğu gibi, bugün de İngiliz im 
peratorluğunun en çetin bir me 
selesi olmakta devam ediyor .. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

ne devam etmektedir. 

_\tinada 
Arbede ve 
Taarruz 

ATlNA, 16 (A.A.) - Bir 
içtimada kargaşalık çıkarmak 
is teyen birkaç komünist talebe, 
vuku bulo;n "i&r~ neticesinde 
diğer talebe tarafın.dan aal011· 
dan dı§anya çıkarılmıttır. 
ATİNA 16 (A.A.) - lısiz 

kalan bir tramvay amelesi 9ir
ket müdürünü hafif surette ya. 
ralamıttır. Mutaarrız tevkif e
dilmiıtir. -- ------
Yeniden 
Al!ın geliyor 
Kıymeti beş yüz bin 
lirayı mütecavizdi:ır 

GeleD malünıala nazaran, Cum 
huriyet Merkez Bankaanıa Ame
rikadan yeniden bir parti albn 
ııelmektedir. 

Amerikadan Avrupayı müte
veccihen yola çıkanlmıı olan bu 
altınlar Merkez Bankaaının Ame 
rikadaki mali muhabiri nezdinde 
toplanmıt olan bir partidir. Cum
huriyet Merkez Bankasının bü
tün mali ajanlarında hirilmıit al
tınlan vardır. Altınların yakında 
çıkacağı limandan trenle tehrimi 
ze gelmesi ümit edilmektedir. 

Gelecek altmlarm kıymetinin 
evrakı naktiye ile beı )'Üz bin li-

• rayı miltecaviz olduğu aöylenmek 
tedir. 

Bu adam 
Kim? •• 

L'Ec:ho de Paria gazetesinde 
aleyhimize yazan adam bir ma
cera ve menfaat dütkünüdür. 
Bu ve kendisine arkadatlık eden 
dütmanlanmızın iç yüzlerini ve 
ne maksatlarla neıriyat yaptık
lannı bugün 

İkinci sahifemizde 
Okuyunıız •• 

a 
Vilayetlerde 
Değişiklik 

Fazlı Bey Başmüşa
vir, Ali Rıza Bey 

v~limuavini oluyor 

.-

•• 

Birinci umumi milf ettiş
llk başmüşavirllğine 
tayini takarrür eden 

Fa:ılı Bey 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Konya valiıi izzet Beyin teka
ütliiğü milli ira. 
deye iktiran et
mittir.Konya va 
liliğine Adana 
valisi Vehbi, A
dana valiliğine 
birinci umumi 
müfetti§lik baş 
müıaviri Müm
taz, birinci umu 
mi müfettitlik 
baş müşavirliği-
ne İstanbul vali A . RIZA B. 
muavini Fazlı, İstanbul vali 
muavinliğİRe latanbul poli. mö 
dürü Ali Rıza Bc.ylerin tayinle
ri takarrür etmiştir. İstanbul 
polis müdürlüğüne kimin tayin 
edileceği henüz malUın değildir. 

Beyaz 
Ruslar 

Hudut haricine çı
kanlacaklan 

doğru değildir .. 
Son ııünlerde f"hrİmizde, be

yaz Rusların hudut haricine çıka· 
nlacafma dair, bir f&Yİa deveran 
ediyordu. Tahkikatta bulunduk. 
Bu fllyianın iatinat ettiği memba 
ıudur: 

Polis her vakit oldup ııibl ban 
lann mahalli ikametlerini teıbit 
etmektedir. Baıka bir feY yok
tur. Şehrimizdeki beyaz Rualann 
mikdan ise ancak 800 kadardır. 

Bu huauıu reami makamattan 
da sorduk. Şu cevabı aldık: 1 

_ Beyaz Ruslann çıkarılacağı ı 
hakkında bir emir yoktur. Şayia
yı tekzip edebilirsiniz . 

Ölenler 
Yaşıyorlar 

Mı? 
Roın:aa ll•taclı ır'~SEYIN 
RAHMi Beyin llOD ••eri 

MİLLiYET 
•Ü tunlarında 

Pelı yakında tefrlkaaına 

baflıgacağımı:ı bu roman 

HÜSEYİN RAHMi 
Bey tarafından büyiik 
bir emelı ve u:ıun bir a8y 
ile MiLLIYET irin ha
:ıırlanmıftır. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Netriyat n Y uı: Mtıclcbil 
ETEM iZZET 

w. 

ı Şehir meclisi bütçeyi 
de, içtimaını da bitirdi 
Mezbaha idare meclisi liğve .. 

dildi, fen işleri 
idaresinde tasarruf yapıldı •• 

l.tanbul yollanmn inşasına bu sene 
için 450 bin lira tahsis edildi 

Umumi mac.lia dün biri sabah 
aaat 10,30 da, diğeri iileden aon 
ra aaat 14,30 da olmak ü~ere iki 
celM akdetti. 

Sadettin Ferit Beyin riyaaetin 
de toplanan aabah celseainde eY• 
Yeli saptı aabık okunup kabul e• 
dildikten aonra umuma malıaua 
yerleri açma ruhsatiyeai harcının } 
mikdan amıflara taksim edilerelc 
tayinine dair mazbata okundu. 
Mülkiye encümeni reisi Raif B. ) 
kısaca izahat verdikten ıonra 
mazbata heyeti umumiyece kabul 
edildi. 

IUln mukavele&/ ' 
. . . . . d·ı· d • Avni ve Nazmi Nuri B.ler AfitaJ tanfeaının ta ı ıne aır 

olan mazbata bazı miiııaka,.lara ı mukavele yapılırsa ajanstan fa1 
sebebiyet verdi. dalı ıeyler beklenebilir. 

Nakiye H. afitai iılerinden Temk B. - Ajanam iateditl 
bahsederken: tadilatı yaparaak, müamir bir n.,_ 

- Ajana, ııörülüycır iri bumı tice çıkmayacak. Buna imkan 
bir yük olarak 11rtmda taııyor. yoken belediye fesih aalahiyetini 
Ajansla bir telif noktuı bularak iatimal eder. 
İti hallebnelidir ! dedi. Hamdi B. - Ajanala bir muka 

Raif B. de: velemiz var. Hemen feaih cihetine 
- Afifaj mukavelenameıi kıy- ııitmiyelim. En doğru hareket a• 

metini kaybetmiftir. Evvela mu· jansla bir itilafa vasıl olmaktır. 
kavelenamenin tadili, sonra bir Tevfik B. - Her halde Ajarı 
tarife ıriicude ııetirilmeai muvafık la uyuımak lazımdır . Bir an ola• 
tır ... fikrinde bulundu. bilir lö ajana da itin içinden llY· 

Bundan aonra Etem İzzet B. nlmak iıter. O vakit yeni bir tnlip 
söz alarak dedi ki: nerde buluruz? 

- Anadolu ajanıınm ilin itle- Etem izzet B. - Tatbik kıy-
rinde hüınü niyeti Yardır. Ancak meli olmayan bir mukavelenin 
ajansa verilen birçok ıalahiyet- tadili mevzuu bahiıtir. Ajans b ir 
ler ııeri almmıfbr. Şimdiki halde k!;re ~a~a tecrübe edilir. Taah
tatbik kabiliyeti olinayan muka- hutlennı npamaz veya u~ak 
velename, yeniden tadil edilerek istemezse fÜphe yok ki vanlacalıc 
ajan.aın randımanı bir kere daha netice feaibtir." 
tecrübe edilmelidir fikrindeyinı. Sadettin Ferit B. uzamak isti . 
Belediyenin ve aja~am mütekabil dadını göateren müzakereyi kifi 
teklifleri telif edilerek yeni bir Devamı alhncı sahifede) 

Bir yangın ve bir facia 
Bir imalathane ile beraber 
dört kişi yandı ve biri öldü! 

Yanan imalilthantJ ve hastaneye kaldırılan biçareler 

Dün öğleden aonra Takaimde 
bir yangın çıktı ve bir bina il.e 
beraber dört ki§i de muhtelif yer 
!erinden yandı ve bunlardan biri 
öldü. Yangın hakkında bir mu
harririmizin yaptığı tahkikata na 
zaran, oldukça feci hidiıe fÖyle 
cereyan etınittir: 

T &kaimde kışla arka11nda dar 
sokakta Japonların mevaddı kını 
yeviye imalltaneıi namı verilen 
bir müesıeae vardır. 

Burada çalışan ve ayni zaman 
da o binada oturmakta olan dört 
bet kiti de vardır. Bunlardan Na
zire H., odanın birinde gaz ocağı 
nı yakarak, Üzerine kaynamak i
çin au koyınu§ ve bir müddet son 
ra au iyice kaynamı§br. 

Nazire H. bir taraftan çamatır 
hazırlığı ile me111ul olduğu 11ra
da, odada da Hatice iaminde bir 
kız çocuğu ile katip Abbas ve 
Kazım isimlerinde ilı:i erkek hu
lnnuy-ut-

Tam auyun kaynadığı ve ııaz 
ocağmın da harlı zamanında bun 
lann bulunduğu oda ile yanında
ki bir kısım kimyevi mevad bu• 
lunan odayı ayıran ve bir nevi 
duvar vazifesi gören kalın mu
kavva kızarak ve sıcaklık öbür ta. 
raftaki cezaya sirayet ederek 
bunlar ittial ebnit ve bu telıilclt 
ani bir yagnı olmuıhır. 

Bu o kadar ani olmut ki odada 
kiler bir tarafa kaçıuııamıılar ve 
muhtelif yerlerinden tehlikeli ıu· 
rette yanmıılardrr. 

Bu sırada yangm da teveua 
edince polis haberdar olmUf, it
faiye gelmiı ve binanm da ı.-t 
küllisi yandıktan aonra, ateı llÖ• 
dürülebilmiftir. 

Hatice, Nazire H. !arla Ahı... 
ve Kazını ef. ler zabıta tarat
dan Franaı~ hastanesine yatını. 
mıılardır. Nazire H. dün sece 
yanıkların te•jriJe vefat etnıİftİr111 
Tahkikata polia ve adliyece cı.. 
..... eclibnelı:tedir. 



A.H. 
• • 
işin lçyüzü 1 ı 

IS May11 Paz.ar günkü Milliyette eden makalelerin altında görülür. 

Bombayda Hintliler 
biribirlerini yiyorlar . .:. . 

"' ... -il 
Siirt Meb'uıu Mahmut Beyin bir Bunlara bazan Alber Fua ismindeki 
ba,makal .. ı vardı. Ecbo de Pariı ga yahudi ele iltihak eder. Alber Hayon 
zetesinde ''Türkiye için bir istikrar' ikide bir Niae giderek Abdülmecidin 
batlıiı albnda çıkan bir yazıdan h&la mütavir ye vekili olan eıki ma
bahsediliyor ve ciddi bir liaanla ce- beynci Retit Beyle görütür; ondan 
vap veriliyordu. Mahmut Beyin bu para ve direktif alarak döner; Mü
yazıll tehrimizin buı muhitlerinde tealoben La Turquie Libre gazeteıi 
ve bir çok yalıaneı ,,.Jıfil)ercle her bir taraftan Sultanlar zamanındaki 
halde büyük bir hayret uyandınnl!- cüluı ve nladet nüıhalan gibi ka
tır. Çünkü 30 Nisan tarihli Ecbo ele ıideler ve medhiyelerle taf'lrken di
Pariı bu makaleyi lıtanbula getireli- ier taraftan cümfıuriyetimiz aleyhin 
ği zaman gazete kapıtılmıı ve bir de sütunlar dolusu küfürler ve iftira 
gün içinde ortadan kaybolmuıtu.Bu lar savurur. Türle ve iıl&m düşman
lunabilen nüahalar iki liraya kadar sa lığını bütün eserlerinde IOn haddine 
tılmıı Ye makale ağızdan ağıza git- vardıran Rene Valande icin bu iki 
tikçe karikatürleterek mühim bir sır kardeşten daha tabii mÜttefik ola
gibi dolaşmağa batlamııtı. Gazete- mazdı. Alelh~ıuı işin içinde kolayca 
yi hükumetimizin toplattırdığmdan kazanılan paralar da var. Rene Va
bahıediliyor. Türkiyedelri Fransız lande'ın bir fazileti var ki 0 da bu 
sefiri ve Fransız atatemiliteri halı:- yahudi kardeıler gibi müstear isim 
kında da ağır teYler yazılmıf olduğu kullanmağa tenezzül ebncmesidir. 
söyleniyordu. Türkiye aleyhindeki Meseli Kudüs kongresine ittirak et 
rivayet ve yazıları yaymakta zevk miş, ismini ve hüviyetini değiştirme 
ve menfaat bulan bazı kinueler ma- mittir. Kongreye Abdülmecide, ve 
kaleyi makine ile tekıir eder~k pa- onun yeni damadına karşı yazdığı 
ralı, parasız dağıtmağa batlaırutlar- yazılar<Lo. hep kendi ismi vardır. (l) 
dı . Matbuatımızııı bu garip makale- Y alnı:ı: bir yet"de bu cesareti gös
ye cevap vermeyifi hem iyi, hem fe- terememi,tir ki o da Müslü
na idi. Türkiyenin yapacağı istikra- man politikası diye yazdığı kitaptır. 
za kendi cebinden j>ara verecekmit Kahraman hilafetçini11 orada niçin 
gibi "dütmanlamruza on para bile (bir Afrikalı) diye kendini sakladı
yok" diye kabaran; Akvam Cemiye- ğını anlayamadım. islim aleminin 
tinin fahri aYUkatı gibi bizden bir kendiaine düşman olacağından mı 
çok askeri ve siyasi f'lrllar isteyen korkınuştur?. Fakat bu korkuya ne 
bu makaleye cevap vermek deli ile lüzum var? Kitap kendisinden değil, 
ile ıatranç oynamağa benzerdi. Ce- Hıristiyanlığın ve bilhassa Fransa
Ynp vermemek te fena idi. Çünkü sü nın İslam alemine karşı kullandığı 
kutumuza mina verenler •e bu ma- ve kullanmak mecburiyetinde oldu
kaleyi bizim saldadığırnıza inananlar ğu siyasetten bahsediyor, lslimiyet 
vardı. atalet demekmiı. Fransa Şimali Af. 

Mecusilerle müslümanlar üç 
gündür vuruşuyorlar 

Dün B. M. Meclisinde muhtelif ka-
nun ve mazbatalar kabul edildi 

Bir çok mahalleler yağma ediliyor! 

Mahmut Bey kendilerine has. rikaya yerle§İnceye kadar orada ka
bir lisan ve ıalahiyetle ilk defa bu rıııklık ve yağmacılıktan başka bir 
•iıkUtu bozdu. şey yokmuı. Fu ancak Fransız dj. 

BOMBAY, 16 A.A. - Dünkü 
iıyandan beri vaziyet o derece 
vehamet peyda ebni,tir ki cumar 
teai günü Mahabaleıvaı-'a git
miş olan Bombay valisi M. Frede 
rick Svkes, Badeten Bombay'a 
dönmü,tür. 

Sabahleyin başlamış olan arbe
deler esnasında birçok kimaelerin 
telef olduklan bildirilmektedir. 
Kıymetli madenler borsası civa
rında bulunan birçok mağazalar 
kapatılmıttır. 

Zabıta, nizamı tesis için silih 
almak mecburiyetinde kalmı§br. 
Bidayette ehemmiyetsiz gibi gö
rünen aokak arbedeleri, çarçabuk 
mecuailerlo müılümanlar arasm .. 
da tiddetli bir ihtilaf şeklini al
mış ve mahalli bir takım esbap 
yüzünden eaaaen mevcut olan İn· 
fiallcr dolayısile bu ihtilaf daha 
ziyade şiddetlenmiftir. Mecusile
rin vermit olduktan telefat daha 
ziva.d...dir. 
Şehirde ticaret inkıtaa uğra

mıt ve hüküm .. t, polis kuvvetleri 
nin kifayetsizliğine binaen askeri 
kıtaata müracaat mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Norı11al lıayat durdu 
BOMBA Y, 16 A.A. - Mecusi 

terle Müslümanlar arasındaki kar 
guahklar o kadar vüsat kesbet
mektedir ki umumi vali Nahaba
lesvar'dan geri dönmeğe mecbut 
olmuştu'" 

Ölülerin miktarı artmakta ve 
yağmalar devam etmektedir. 

BOMBAY, 16. A. A. - Sokak 
arbedeleri, Müslümanlarla Mecusi
ler ara11nda tiddetli bir ihtilaf mahi 
yetini iktisap eylemiştir. 

Normal hayat durmuştur. Zabıta 
kuvvetleri kafi gelmemektedir. 

24 ölü, 400 yaralı! 

BOMBA Y, 16. A. A. - Dün ve 
evvelki gÜn mecusilerle müılüman~ 
lar arasında zuhur eden arbedeler 
neticesinde ölenlerin miktari, 24 ve 
yaralıl"1nn mikta .. ; i~e 400 dür. 50 
yaralınır. vaziyeti vahimdir. 

Arbedeler tekrar başladı 

BOMBAY, 16. A. A. - Vaziyet, 
vahimdir, Kargasalıklar, bu sabah 
tekrar baslamııtır. 

Saat 10 da 6 maktul ve 180 mec
ruh sayılmış idi. Birçok mahalleler 
yağına edilmektedir . 

Ben bu güzel cevaba bir siplini altında yola gelmiş, fakat ile
fCY ilave edecek değilim. Fakat ridc ihtimal ki frenleri biraz daha 
senelerden beri islim ve Türk ale- s•kmak İcap edecekmiı, Suriyede 
minde ayni hari• ve kinMr aesile Fransrz mandası... 1 ılUn hükU.m~tle 
öten Echo de Paris muharririni iı- rinin ecnebi elinde bulunması lazım 
lam ,.e Türk karilerine tanıtmak ve geldiği ve saire. .. Buraya kadar ıe
bu son makalenin ne maksatla ya- çen isimler mü,terek menfaat ve 
zılınıt oldui;unu anlatmak isterim. müşterek hedef kar,ıaında tabii ola 
Muhterem meb'uıumuz "makalenin rak birleşip neşriyat ve propaganda 
altındaki imza maruf bir fahsiyet de sahnelerinde oynadıklarını gördüğü 
ğildir,. diyorlardı. Doğrudur, ma- müz ı.ktörlerdir. Bunlara Bazit Za
kaleyi yazan Rene Valanele edebi ve harof ismi ile birkaç ta para mües
siyaıi bir §ahıiyet olmadıft için biz- ıesesi ilave edersek Mehmet Alinin, 

Katiller 
Anlaşıldı mı? 

1 Bir vapur 
Yolda yandı 

Tavassutta bulunan 600 yolcusu ateşten 
adamı ifşaatta bu- kurtulmak 

lunursa öldü :recekler 1 için denize atıldılar 
ce maruf değildir. Hatta gördüiü' Hayon'ların ve Rene Valande'ın ya NEVYORK, . 16. A. A.- Nev-

if-'-- ""ba ·ı f olmam • zıhın biraz daha aydınlanmış olur. vaz ...,.. ıu n e maru aga y ork Times gazeteıi S --'-ek ile hü'-L._ 'di F '- _._ • • .,,.. · Gizli ve dütman maksatlara bizmet """ 
mec ... r 1 

• •-<at artm gtnf..,.ı lf· ed · ba-'-- ._. viyeti malilm olan bir kadının Lind-
ler f&hsi '" yalnız menfaat itleri ol- en bırluaç ...., var ıU Rene Va-
duğu için müıte.r isimler kullanma lande'ın sistemine kuvvet veren ve bergh'in çocuğunu kaçımuı ve bila
ğo, kendini saklamağa lüzum gör- ara 11ra onu ı·karak bir otomobil hare öldürmüt olduklannı yazmak-

.. E h d p · la da komesi gibi bağırtan ellerden biri d B · b""il 

ADEN, 16. A. A.- Son zamanlar
da denize indirilmiş gemilerden o
lan 21,000 ton hacmindeki ueorges 
Pbilippart gemisi, ltalyan Somalisi 
ııahilinde Guardafiu bumuna takri
ben 8 kilometre mesaf.,de ateş almq 
tır. 

Belediye memurlarının tekaüdiyeleri _Hudut 
. ve sahiller umum müdürlüğü bütçesi _ 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan 

ANKARA, 16. A. A. - B. M. 1 ne sevkedilirler) fıkrasının ilbesi · lınmaz) fikra&ı ilave olunmuıtur. 
Meclisi bugün Reis Vekili Hasan j bakkmdaki kanun birinci mu"zak~ M dd 2 M k · ka • ~·~ a e - ez ur nunun • 
Beyin riyasetinde toplanmıı ve muh 1 si yapılarak kabul edilmiştir. mcı maddesinin ikinci fıkra11 aşait' 
telit encümenin belediye kanunun l\"-dd 1 8 b · 930 tarih da yazılı •ekilde tadil edilmi•tir: 
130 dd . . tef .. . "' e - azıran ve ' ' uncu ma esının aırıne aıt 1683 al k • "liri Şu kadar ki, tahıiı olunacak t., L-ta .. k . . numar ı ı.s en ve mu te-
maz.... ımı mll28 ere etınıttir. k .. k d" d"' .. dd . kaüt maaıları memuriyet manolaı' B .. ebetl ·· ala h ti I aut anunun or uncu ma eııne ~ 
den b:~naı .. e soz t :; ; P er- merbut cetvelin 20, 21 ve 22 inci emsal haıılının ve maaıatın tevbil 
ıla tef~! encum·"d ar .: d'· ya- derecelerine ait emsal hasılları 35, ve teadülü hakkındaki 1452 numat" 

l:.,ı.,d· ıınn ~enıı .ı:n ;eb•. tİgı~, 24 ve 22 olarak tashih edilmit ve lı kanunun mevzuu haricinde kalan 
. edıy~I meklemu~ arıbeln . u en cetvelin nihayetine (aldıkları ına&J· memurların maatr ••Iİ ve tahsisatı 
ıcra ı ec erın edıye kanunu- la d SO k dah f 1 ı· k fevkaladeleri mecmuunur. 975 iJıİ 
na nazaran eski tekaüt kanunu ah- . r la uru,lve a .~ a. ıra es t~cavüz edemez. 
kam tabi t tul ala · t .• . rı o an memur arın tekautlerınde bu 

. ilın~ .. _ut d'!' rı ıcap e tıgı- kesirler vahide iblağ olunur. 50 ku- Mediı per,embe günü topla._... 
nı en surmuş er ır. t • 1 k · ı 

A · .. · d .. alan d" rul an aşagı o an esır er hesaba a- tır. 
ynı mevzu uzerın e soz •· 

ğer bazı hatipler de belediye kanu
nunun mülki ve askeri tekaüt kanu
nundan evvel kabul edilmit bulun
ma.ama rağmen ondan sonra mevldi 
tatbika ırirmit olması clolayısiyle te 
kaüde ıekvedilecek belediye memur 
larmın yeni tekaüt kanunu allimı
na tabi tutulmaları l&znn geleceii 
hususunu müdafaa eylemi,lerdir. 

Neticede encümenin tefıiri redde
dilerelc belediye kanununun 130 un
cu maddesinin son fıkrasında yazılı 
tekaüt kanununun mezkur belediye 
kanunun kabulü esnasında hükmü 
cari bulunan mülki tekaüt kanunu 
olduğu hakkmdaki tefsir ,ekli kabul 
olunmuştur. 

Mülhak bütreler 
Hudut ve sahiller sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1932 seneıi bütçesi 
müzakere edilerek mezkUr idarenin 
1932 mali senesi maoarıfı ıçın 
SS0,271 lira tahsisat verilmİf ve bu 
masarıf kartılığı olarak varidatı da 
804.000 lira olarak tespit edilmittir. 

Bütçe kanun layihasının Heybelia 
da verem aanatotyomuna mülhak o
larRk inşa edilmit bulunan pavİyon 
tesisatını ikmal ebnek ve i<:ra vekil· 
leri heyetince tasdik edilecek kadro-

ismet Pş. dün akşam Macar 
• • • • • • 

resım sergısını zıgaret ettı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - İsmet Pata refakatinde latan• 

bul meb'usu Halil Ethem Bey olduğu halde bu gün Macar resi .. 

sergisini ziyaret etmit ve takdirlerini Macar aan'atkarlara ifade 

etmiştir. Başvekil "koşan atlılar" isimli eseri de satın almıttır. 

Nevzat Beyde Romaga gidecek 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Romaya gidecek olan heyeti

miz cumartesi akşamı Ankaradan hareket edecektir. Ankara va

lisi ve helediye reisi Nevzat Bey de heyete dahil olacaktır. 

Döviz müddeti temdit edildi, 
izahname hazırlanıyor 

muı Ye c o e anı ıiitun rın ta ır. u lfe un', ittirak edenler 3 j 
Co-• f ..:ı...: • d b' __ _,_ de bunlardır. Hatta bunlardan en • ıı~o •- bır en ıre ...., ... yıver kiıidir: 1 
mittir. Daima ıslam ve Türkler a- mühimi senelerden beri adımız ve 600 yo cu, kendilerini denize at-
leyhiııde yazan bu adam baklanda ekmeğim'zle yaşayan ve ciğerlerimiz Bir Alman, bir Brezilyalı, bir mışlardır. Bu yolcular Çinde ve Hin-

ya göre bu pavİyondan istihdam e
dilecek müstahdemin ücretlerini tes 
viye eylemek üzere hudut ve ıahil
fer ııhbat umum müdürlüğünün faz
la varidatından 50 bin liraya kadar 
sarfiyat icrasına sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletİl>e mezuniı.et ve
ren 10 uncu maddesinin müzakere
si esnasında sorulan bir suale ceva
ben Sıhhiye Vekili Refik Bey, r:ıem
lekette verem musaplarınm büyük 
~ehirlerde bulunduklarını verem mü 
caddesinin çok geni~ ve maıraflı 
bir it olmakla beraber bütçenin im
kanları dahilinde bu hastal•kla müca 
dele edilmekte bulunduğunu, sarfına 
mezuniyet verilen para ile Heybelia 
daki sanatoryoma mülhak olmak 
üzere in .. edilen paviyonun tesisab 
ikmal edileceğini söylemİf ve alaka
daı· makamatın mücadele faaliyetle
rine, verem mücadele cemiyetler Ye 
veremden korumak, yakalanmamak 
Ye tedayi tekilleri bakkmda n.,.re. 
dilen brotürl.,,.le halkı tenvir sure
tiyle yardım edildiğini ilave eyle. 
mittir. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Türle paraıının kıymetini konı 
ma hakkındaki bet nuına .. h kararnamenin yedinci maddesinde 

müaarrah döviz beyannameleri için tayin edilmiş olan 15 günlük 

müddet hakkında yeni bir kararname netrolunmuştur. Bu karar· 

nameye göre Türkiyede mukim hakiki ve hükmi şahıalann elle

rinde bulunan dövizlerin bir beyanname ile 15 gün zarfında Cünı 
huriyet Merkez Bankasına bildirilmesi mecburiyeti 16 Mayıı 
932 tarihinden itibaren batlayac:aktır. Bu maddenin ıureti tatbiki 

hakkında bir de izahname hazırlanmaktadır. Yakında nqroluna· 

caktır. Sermayeleri ecnebi nukudu olan bankalar yalnız memle

ket dahilindeki eşhum kendilerine vi.ki olan mevduatını bildir

mekle mükelleftirler. Bu dövizlerin ne zaman ve nereden tedarik 

edildiği hakkında beyannamelerde ayrıca izahat itasına lüz\1111 

olmayacaktır. Memlekete seyahat ıuretile ve muvakkaten gelen· 

len beyanname vermekten müstesna hıhtlmutlardır. 

aldığımız malümata nazaran kendi- de bir basil gibi caima zayif zama- ltalyan. di Çini'de lfeınİye binmi,ler ve Mar-
ıi bir erki\nı harp yüzbafm iken son nımızı bekleyen methur bir müesse- NEVYORK, 16. A. A.- Zabıta, ıilyaya gidiıorlardı, 
zamanlarda askerlikten çekilmiıtir. sedir. kaçakçıların Lindbergb tarafından 3 yolcu ağır surette yannıq olup 
Tunus ve Suriyede istihbarat ,efli- Soraçoğlu Şükrü Bey Amerikaya pek ziyade iztiraµ çekmektedirler. 

'tt'ğ' Mehmet Al' · tediye edilmô• olan fidyei necntı hak ğinde bulunmut ve bir kaç defa da gı 1 1 z;unan ının ııaze. ··~ Vak'a mıüıalline süratle gitmekte o-
lotanbula gelip gitıniıtir. Afrika ıi- tesi mevhum ı ir fırka namına •para kında kendiaile müzakerede bulun- lan Kakone Maru, yolda boş bir sa
malinde çıkan fran.,zca gazetelere vermeyin, Turkiyenin hakiki sahip - mut olan kimtelerin hüviyetini ifta lopeye tesadüf etmiştir. 
daima yazı yazar. Eçho de Paris iıe leri biziz" diye ba.;.ırmıstı. Şimdi ay eylediği takdirde kendisini öldüre- Telefat miktan henüz malum de-
k . . "-I ni sesi bu birkac bankanın zuma 4 ki d'd" e ıonya onun uuim ığa ve halifeli- ce eri teh ı ınde bulunmu' olduk- ğildir. Mahıua ismindeki lngiliz va · · ı T · k al sını çatan Rene V1'1ande'c:!an i~. idiyo ge aıt yazı anru ve ur eyhtan tarı M. Condon'u «kı bir muhafaza puru, kazazedelerden henüz heyat-

makalelerini taıımaktadır. Rene Va- ru
7

• altmd" bulundurmaktadır. ta bulunanları almak üzere bir Sov-
lande - son bundan bir iki ay evvel Rene Valande ve müttefikleri yet vapurile felaket maballine gel. 
1 ıtanbula ııelmi, ve bu geli,i çok do hakkında yazdığım sözlerin doğrulu Şimdi istihbar edildifine göre mistir. Diğer iki vapur da tam yolla 
lambaçlı olmuştur. Fransadan Suri- ğunu gene bizzat Rene Valandc'la muhtelif kaçakcılar, çocuğu sağ ve relaket mahalline dokt'u gibnektedir. 
yeye, Suriyeden Adanaya geçerek isbat edEeceğim.I Makalede l•met Pa salim olarak getirecekleri vadinde ADEN, 16. A. A. - Contractor 
birçok viliyetlerirnizi dolattıktan tanın " n sağ am para Türk parası- iımindeki lngiliz vapuru Georges 

L.. ı k b ı h d ·· ·· d baL ed k o ı bulunmak suretile Lindbergh'den sonra uuraya ıe ere ugün a ey - ff., •ozun en n• Er en aman 1 Philippart yolcularından bayatta kal 
!erinde bulunduğu kim1elere misafir Banka&ı reisinin ''Türk ı>•rası sağ- para koparmağa teşebbüs etmi,ler- mıı olan 129 kiıiyi alnııttır. Bu ,.._ 
olmuştur. Gene bize söyl<>ndiğine gö lam paralar sırasına girmedi" diye dir. purun yann saat IS te Aden'e gel. 
re Rene Valande sakit halifenin pa- ; beyanatta bulunmuş olduibnu ve bu ==============! meıine İntizar olunmaktadır. 
raJ, elemanlan:ndan biridir. Abclül-1 beya:.atı Necati Rifatin neşrettiği . .. .. . Kazazedelerden 134 kiti de Mah
mecidin diğer bir adamı da Necati La Turquie Libre gazetesinden aldı len mu~kk~tı~. ~unku ış~e Meh- sud ismindeki lngiliz vapurundadır. 
Riiat ismini kullanan yahudi (Ha- ğını söyleyerek bu gazeteyi tarif ve met Alının :tıncırlı gazotesıni Fran- Bu vapur Aden'e dokru yol almak
Y?S:'. d r. lstanbul g~~t~inden ili? ~tınekted.ir:. Geçenlerd.~ gaz~t~-ı sa hükunıeti kapatmıttır. Rene Va- tadır. 
bırırun lı Mart 932 tarihlı nuılıaıırn lerımızdea binnde Abdulmecıdın lende Fr•nsanın Türkiyedeki muhte Felaketzede vapurun kaptanı, 
cbı Hoybon'an çıkardıiı gueteye Ye Londraya giderek Entellcen• ser-

1 
re leiİ • . b h ani Kaianeft ismindeki Sovyet vapurun-

Hav-'un mahiyetine dair ufak bir vise dahil olaeaiı hakkında bir ha · m nne 'e en .. u. r 
1 

zaman- dadır. iki tayfayı bAmı1 <;>lan bir ..ı 
· b ---'- H 'la T-_.._. eı· 'ki ber rd R Val de' 'kr tti'•' larda Fransanın Turkıyede muhab-aza vllnll. ayon r UrKIV ı ı va ı. ene an m zı e gı ı . . ka)'lphr. 
kard.,.tir. Bir vakitler yüzellililder- iıimler ve ırösterdiği f'lhitler ile bu bet ve !Crefiru muhafazaya çalışmıf Diğer bir takım vapurlar da bur 
den Mehmet Alinin gazetesinde be- haher arasındaki münasebet ve kuv olan ataıemiliterc hücum ediyor. fel&ketzedeleri almlfbr, fakat henüz 
raber çalıtıyorlardı. Fakat itıal za- vet biraz tetkik edilirse bizim uzun Bunları meçhul bir kuvvetin bili etraflı malümat yoktur. 
manıada mühim roller oynamıt ve uzadıya tetkik n mütalea yürütme- yerlerinde tuttuğuna ıaııyor. Sonra Alet almq olan gemi, ilk istimdat 
Gazinin büyük nutlauacla bu rollerin mize hacet kalmaz. Necati Rifat ve gene c~arak ve ııene papu Frew işaretini saat S,45 de göndermi,tir. 
elen uzun boylu babıeclilmiı olan gazetesi, geçenki nüshalanndan bi- ile Halife Abdülmccidin paı·alarıru 
mabut papııs (Frew) istemeyerek rinde Vakit gazete.ine cevap verir- düşünerek bağmyor: "Para mı, di
bunlarm arasını açmıttır. Gönderilen ken mahiyet ve hüviyetinin itaa e- yor, Türk Efendiler? Müırkün de
paı-ayi Mehmet Alinin yalanı ba!ıaa dilmit olmasına ka'lı IÖğüp sayma- ğil!" 
y-İ yabadi kardetleri kızdınm" ğa başlamazdan enel gazete.inin Ben cevBp vereyim mi, Afrika
Mebmm Aliden ayrılarak Abdül..- ili.o edilmesine seviniyor ve teşekkür lı Efen.li? Siz kah bir halifenin tes
cit ..., -un meneuplanndan alclılda. ediyordu. Şu satırlarımla galiba ben bihine kah bir papasın kordonlarına 
rı para ile La Turquie Libre gazete. de Rene Valancle'ın ve Hayun'larm bağlı kald•kça ne Türkiyede Ye ne 
sini çıbnnaia baflamıılardır. Bu i- t-.d<kürünü celbetmit oluyorum. de Franoada sizi dinley~cek bir tek 
ki ........ İn asrl isimleri AllMırt ffa. Bizim anlamadığımız bir nokta kulak yoktur. Siz ancak (Hayon) 
yon Ye Muis Hayon'dur. BalatlıdD'· daha Yar lııi o da ReDe Valande'ııı tarın bir aksi sadası olabilirsiniz; biz 
lar. On ıeneclen beri Pariae taşın- aralanna kanttığı adamlar ve mü- Fransız mekteplerini himaye edenz., 
mıtlardır. Türkiye dütmanlarile bir- essese.ler Fransada Türk aleyhtarlı- fakat Hayon'ların ve R 'De Valande' 
lettikleri zaman biri Necati Rifat, eli ğı talıip etmekle Fransaya hizmet e- !arın lisanııu öğretmek için değil .... 
ğeri Kemal iıinılerini takınırlar. Bu dip etmedikleri keyfiyetidir.Etmedik Hilafet meselesine gelince: Eğer i' 

Radyoda bir 
küstahlık 

V ARŞOV A, 16. A. A. - Dün 
yarı geceden biraz evvel V arşova 
telsiz iıtnıiyonu taraflndan yapılan 
netriyat dinlenilm.,kte olduğu sırada 
meçhul bir tahı•, bu netriyatı kate
derek M. Pilsudski'e karşı bir taknn 
hakaretler ve tehditler savurmuı
tur. 
Ne,riyalın inkitaı 21 saniye sür

müştür. Meseleden haberdar olan 
baıvekil hemen tahkikat icrasını em 
retmi,tir. 

isimler hemen daima Abdülmecidi iki Yahudi ile bir sahte Afrikalıya 
müdafaa eden, Abdülınecidin fikir- (1) Ya•darmm pek çoğu Echo de Pa- kaldıysa vay halimize! 
lerini neıreden, Türkiyeye küfürler ris'de ba!'lımakal~ olarak çık.mt tır. A. H. 

( l
l nerede idiniz?" sualini soraca- mı gayri kabil bir mesele değil. 

lktısadt Vf.' mail hafta ğız. Kaldı ki bu it öyle bir kaç dir; ücretle Avrupadan getirte-
zenginin, hatta anonim surette biliriz. Fena ve pahali iddiaları 

---------------------·----~ tqekkül edecek tirketlerin ko- kalıyor. Fena mal çıkarmakta i-
Memlekette pamuklu mensu

cat sanayii tesis etmek için hü
kiimetin öteden beri tasmim et
tiği projenin filiyat aahasına in 
tikal etmek üzere olduğunu, ve 
Rusyada..ı alınacak makinelerle 
bu itin mühim bir krsmı halle
dilmiş bulunacağını geçen gün, 
gazetemiz, karilerir.e tebşir et
mqti. 

lktnadiyatımızda büyük bir 
rol oynamağa namzet olan bu 
teşebbüs hakkında leh ve aleyh. 
te aöylenebilecek bqlıca sözleri - . 

rüyoruz. 
ilk itiraz, böyle bir teşebbü· 

ıün ferdi tqebbüı sahiplerini 
mutazamr edeceğidir.Buna ce· 
vaben derhal söyleyelim ki fer. 
di teşebbüsten maksat eğer ka. 
ba dokuma bez çıkaran ufak tez 
gi.h sahipleri iıe, böyle bir teh· 
like varit değildir; çünkü fahri. 
kanın gayesi Avrupanın çıkardı 
ğı mallara mümasil ince bez cı
karmak olacaktır. Yok eğer, bu 
hal, büyük sermaye sahipleri· 
nin tetebbüıüne mini olacağın 

lay kolay bataral:ileceği bir it darenin menfaati yoktur; böyl& 
deiilclir. bir 9ey kendi aleyhine netice ve· 

ikinci itiraz, bükUmetin sana 1 rir. Ve zaten aleni neşriyat ve 
yicilik yapamıyacağı, mütehas- icabında mecliste hükUmeti isti 
uslan bulunmadığı, binaenale- zali suretile buna mani olmak 
yb fena ve pahalı mal çıkaraca· daima kabildir. Pahalılık mese 
ğıdır. Hükfunetin sanayicilik ya 1 Ieıine gelince, fikrimce en doğ. 
pamıyacağı hakkında klasik ik- ru görünen iddia budur; ıüphe
tısat mektebinin iddiasını fili- siz ki yeni tesis olunan bir sana 
yat çoktan tekzip etmittir. Ar· yide maliyet fiati ucuz olmaz; 
tık bu iddia ilmi bir mahiyeti ve fakat hükumetin maksadı 
haiz değildir. Avrupada bir çok dünya piyasalarında lngiliz ma 
misalleri bulunduğu gibi bizde mulatına rekabet etmelt değil
de Hereke ve Feshaneyi miaal dir. Biz kendi kendimise kifa· 

·ı· · tm z ki 

VllAgetler ldare3i 
Vi!iyetler idaresi kanununun 14 

üncü maddesinin tefairi hakkındaki 
enriimen mazhatuımn ikinci müza.. 
kereıi yapılarak kabul edilmiıtir. 

ihtiyat zabitler 
Ordu zabitan beyetlerine mahsus 

terfi kanununun birinci ve 18 ıncı 
maddelerine birer fıkra iL. ıesi hak
kındaki kanun layihnsı talep üzerine 
bütce encümenine verildi. ihtiyat za 
bitl~ri ve ihtiyat aıkeri memurları 
kanununun üçüncü maddesine (as
km lise mezunlarmdan yabancı 
memleketlerde askeri müben-
dia, aıkeri fen memuru Y• 
tittirilmek üzere seçilenler iki ay 
müddetle hazırlık lat'asınıla hizmet 
ettikten ve 11ndlariyle alakadar as
lceri fabrikalara veya sair mües..,... 
lerde 10 ay çalıtbktan sonra livakati 
ve kifayeti tasdik olunacaklar ihtiyat 
zabit v•kili naıbedilir ve tahail ırö
recelderi müesseselere gönderilirler, 
askeri mühendis ve askeri fen me
muru olmağa kifayeti görülmeyen
ler talebe 11fatiyle harbiye mektebi-

paramız el. müstakar kalım.Bu 
nunla beraber, bu pahalılığm 
da tabii bir haddi vardır ki, o 
da, hariçten idhal edilecek ma
lın değeri, ve buna aammolu
nan aümriik resmidir. 

Biz bu buıusta dütünce ve te 
mennilerimizi üç noktacı. toplu 
yonız: 

1 - Böyle bir fabrika, fenni 
vesaiti, itçileri ve nakliye va11-
taları bol olan lstanbulda teaiı 
olunmalıdır. 

il - Fabrika mevcut fabri
kaların randı.manını da nazara 
alarak hiç bir vakit Türkiye nü 
fusuna kifayet edecek mikdar
dan fazla mal çıkarmağa yelten . . 

Cenevrede murahhasımızın ağır 
toplar hakkındaki teklifi 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Anadolu Ajansmm hususi muhabl 

ri bidiriyor: Kara ıilihlannın hangilerinin taarruzi mahiyette ol· 

duğunu tetkik eden kara komisyonunun içtimamda müteba1111• 

lar komitesinin raporu üzerinde müzakere cereyan etmittir. Ev· 

veli ağır toplar mevzuu balııoldu. Mütehassıslar komitesi iıtih· 
kam toplan ile ağır topların yekdiğerine bazı ıerait tahtında tab 

vil edilecejine karar vermi9ti. Ağır toplardan hangisinin taarru· 

zi mahiyeti haiz olduğu ve ıivil ahaliyi tehdit ettiği husu.unda 

komisyonda iki cereyan belirmiftir. Holanda ve İsviçre 155 mi· 

limetreden fula olan toplana bu waafı haiz olduğunu ileri ıür· 

mütlerdir. İspanya 220 milimetreden yukan olan topların taar• 
ruzi mahiyette oldutwıu müdafaa etmi9tir. Macariıtan, Sovyet• 
ler, İtalya, Afganista.ı:ı, Almanya murahhaılan 100 milimet"e

den fazla çapta olan topların taarruzt mahiyette olduklarını der• 

meyan etmitlerdir. 

Heyeti murahhuamız fU beyanatta bulunmuıtur: 
"Türkiye Hariciye Vekili ve Türk heyeti murahhuası reiıl 

ref'i teslihat huausunda en ziyade tenzili tazammun edea h« 

ıiıtem ve teklife iltihak edec:eğmi ınübırreren ar&etmİftİ. Kara 

komisyonu huzlll"Wlda aon defaki beyanatında bu hattı harekete 

aadık olarak her nevi ağır topun ilgasını teklif etmit olan Türk he 
yeti murahhasuı, 100 milimetreden fazla çapta ağır toplan te

cavüzi ve taarruzi mahiyette telakki eder ve bu suretle Alman, 

Sovyet, İtalyan ve Macar teklifine ittirak ettiiini beyan eder." 

tesis ederken inhisar fikrile ha· 
reket etmemeli; mali ıayeden 
ziyade iktıaacli ıayeyi takip et 
melidir. 

E.ham ve tahvilAt 
lıtanbul, menkul kıymetler 

bonuı, Saraçoilu Şükrü Bey. 
fendinin Pariıe avdetinden aon 
ra, azıc&: ümitvar görünmekte, 
Ye bu ümidini, Onifiye fiatini 
Parise nuaran iki üç kurut faz 
la yapmakla izhar eylemektedir 
Maamafib Paris Borsası, dün, 
Pantec&te yortusu münasebeti· 
le kapalı bulunduğu için,Parisio 
tem;.'lyülü anlaıılamamıttır. 

lstikruı dahili üzerine mu. 
amele hemen ok l!'ibidir. No-

it Bankası hisseleri 9,20 lira 
da aabittir. 

Anadolu kiğrtlan, piyaaad. 
parun;lık yü"&ünden geytektir. 

Aksiyonlar 15,20 lira 
Obliguyonlar 25.25 ,, 
Mümeaıil aenetleı- 21 lira et• 

mektedir. 
Bomonti 22,50 liradır. Trans 

vay aksiyonlanna 46 liraya sa
tıcı vardır. 

Koto harici Mnır Kredi F 00 
siyeleri fiatleri berveçhi atidir: 
1886 tertibi 172,50 lira 
1903 tertibi 95 lira 
1911 tertibi 93 liradır. 

Altın hafta zarfında geOI' 
biraz ıukııt etti. Son mualnel-
933 il&erine vulwlıaldu. 

•• 

• 



Hükômete 
Ekonomi 
• • 
Istanbulun şekerlerı 
taşraya gönderiliyor 

' •...... 
1icaret müdürlüğü gene şeker 

buhranına meydan 
vermemek için tedbir alacak 

1 
.Koateajan harici verilen ıeker 

•rden ilk putiler piyasaya çık· 
"-la batlaımttır, 

Bu yeni partinin piyaaaya pk
-..ı teker fiatlerinde bir kuntı 
"•dar ufak bir tenezsül ha.,J et
lllİJtir. Maamafih, alakadarlar 
fiatluia daha çok düıme.i lbun 
l•ldifini, fakat topt&DCI tiiccarm 
lıll.ııa ınini olduklarını temin et· 
~lc.t..tirler. 
· • Toptancı tücıc:ar 1ıtanblll ~ 
1'lklerindea çıkardıiı telııerlen 
latraya aevlııederek lıtanbul piya 
~ıııa çıkarmamaktadır. Çünkü 
ı~....,t müdürlüfünün koyduiu 
fiat kontrolü tüccann tekeri pe• 
•t.lcendeciye iatediği fiatten ver
ltıeıine mani olmaktadır. 

Ticaret müdürlüfü bu vaziyet 
k~tıo.mda tekerin tatraya sevki· 
l\i Dıenetmeği diifünmektedir. 

Yunan kontenjam 
Yunan hükiimeti bazı ithalat 

\"•aı için kontenjan uıulü tatbi-
e b&flamııtır. , 
k.anııklıia meydan verilme

~e~ için kontenjan uıul~n.~ tat· 
•kinde §Öylece bir tedbır ıttıha:o 

•dilıniftir: . 
.. ithalat yapan limanlardaki 

1llccar eline mahalli ticaret oda
'lılca birer karne verilmittir0 Her 
~car kontenjanda mevcut e~· 
u.,., elindeki kamede yazılı mık 
1•r rıiabetinde çıkarabilecektir. 

Yunan hülıiimetinin hazırlamıf 
01dui;u ilk altı aylık liıteye söre; 
""-m, keten tohumu ve buna 
llıilnıaıil mevaddı ıaire seçen ıe· 
ile ithalatına nazaran mühim 
llıiktarcta tahdit edilmittir. 

Patateı 4 milyon, nohut ve fa· 
•ıılya sibi hububattan da 6 mil
l'oıı kilo ithal edilecektir • 
. liarranattan 18700 reı Balııa

l'ıye, 280,000 küıur reı hayvana• 
lı 8-iyenin ithali kabul olun 
llıuttur. 
1. Bufday ithali tamamile ..,rbeıt 
traluhnı,tır. 

A.danadan pamuk 
"hracahmız 

ihraç olunınamıf 1500 balya pa· 
muk ınevcut olduğu ve bunların 
aatılınak üzere Borıaya arzedil· 
mİ• olduğu anlaıılmrttır. 

Afyon piyasası 
Afyon piyaaaıı hararetini mu• 

hafaza etmektedir. Ayni zaman• 
da afyon fiatleri de yükselmekte 
devam etmektedir. 

Boraada afyon Üzerine aon 
muameleler 13,5 • 14 lira araaın• 
dan nki olmu,tur. Ali.kadarlar 
bu fiati memnuniyetle kartıla· 
maktadırlar. 

Ankara sanayi ser
gisine gidenler 
Oçüncü sanayi aergisine iıti· 

rak eden lstanbul fabrikatörlerin 
den ltazrları dün avdet etmi,ler· 
dir. 

Kontenjanda 
tülbent 

Kontenjanda tülbent tahsisa
tının bulunmama11 yerli bir ıana· 
yi tubeıi olan yazma, basma ve 
kalemkar yapan imalathaneleri 
çok müteeeair etmekte idi. 

Ticaret od'llı kongresinde bu 
meaele mevzuu bahsolmuf ve O
da derhal letebbüıata girişmi,ti. 

2 numaralı kontenjan karama• 
meai üzerinde yapılan son tadilat 
ta mayıı •11 1çw 20,000 kilo tül
bent tahsisatı verilmiştir. Yalnız 
bu tahsisat verilirken şu kayıt ili. 
ve edilmiıtir: Ticaret odası bu 
tülbentleri ithal edeceklerin haki· 
lô ihtiyaçlan olduiunu tevıik e
decektir. Ancak Odanın vereceği 
müsaade üzerine tülbent ithal e· 
dilebilecektir . 

Gümrük ve inhiaarlar vekale· 
tinin bu kararı dün Odaya bildi
rilmiştir. 

ltalyaya krom ma
deni ihraç ettik 

Adana bo ... aaınm niaan 932 MERSiN, 16. A. A.- Bugiin Mer 
'Ylık İataıiotik raporuna nazaraa •İn limanından ilk defa olarak lıal
~ ayı içinde Adanadan 2837 
b&Jya pamuk ihraç edilmittir. Bu yaya200 ton krom madeni ihraç e 
>eı.e mevsim baımdan nisan ııonu dildi. ihracatı yapan müesıese mer
~, kadar Adanadan çıkanlan pa kezi Adanada bulunan bir Türk a
"1uklann yekunu 65,918 balya· nonim ıirketidir. 
~ır. Bu pamuğun memlekete ge- Maden Meraine otomobille bir hu
~rdiii paranın miktarı 3,662,959 çuk saat meııafede Ayıpelen denilen 
1"•dır. mevkidedir. ihracat devam edecek-

1 Dlayıı 932 tarihinde yapılan tir 
1•lıkilı:at ve tetkikate göre henüz 

[ BORSA -------
16 llayıa 1932 
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ispanyada tütün 
zira ati 

MADRIT 16. A. A.- Son iıta
tiıtiklere n~ lıpanyada t~t~n 
zeredilen arazi aalıası 1921 tarıhm
de l,600. 000 kadem iken 1930 '!8 
88 000.000 kedeme çıkmıttır. Mali
ye~ fiatı 19?9 tarihin~e ~ ~et~ 74 
ten, bir peçela 46 ya ındirilmıttir. 

Bulgaristan banka
sımn iskonta fiatı 
SOFIA, 16. A. A.- Maliye nazı

rı, matbuat mÜmes•illerine bugiin
den itibaren Bulgariıtan bankaaınm 
iıkonto fiyatını yüzde 9 1/2 ten 
yüzde 8 1/ 2 e indireceğini beyan et 
mittir. 

Halkevi kütphanesi 
Halkevi kütüphaneıinin tamİ· 

ratı ikmal edilmit ve umuma açıl 
mıştır. Kütüphane ıon alman bir 
çok kıymetli kitaplarla zenginle§ 
tirilmiştir. Kütüphane ve neıriyat 
§Ubesi idare komitesi dün öğle
<Mn aonra içtima ederek kütüpha 
neye dair bazı meaeleleri konuı
muılardır. 

Kongre ne zaman? 
Gayri mübadiller cemiyeti 

kongreai 23 mayıata Hallıeıri lıon 
ferana salonunda aktedilecektir. 

Sadullah Bey Yalo
vaya gitti 

ait sa lanmış 
Bir suiistimal 
ihbarı 

Tasfiye edilen şir
ketlerde hükd

metin alac"'ğı. var 
Ticaret ınüdürlüğüne ve ali.kadar 

bazı makamlara mühim bir ihbar 
vaki oJmuıtur. 

Bu ihbarı yapanlar bazı tasfiye e
dilmiş ve hali faaliyette t'rketlerde 
hükiimete imtikali tazım gelen bü
yük mikyaıta panuıın bulunduğunu 
bildirmektedirler. Muhbirle!' buna, 
miktarı büyiik bir yekün tutan bu 
paranın eıhaı huıusiye elinde eriyip 
gitmekte olduğunu da ilave etmek
tedirler. 

Alakadar makamlar bu ihbarı bü
yük bir ehemmiyetle telakki etmit
ler ve derhal tetkikata batlanmıttır. 

Bu meaelenin oldukça vasi bir 
ıui iıtimal olduiu anla,ılmakta
dır. 

Maarifte 

• 
idman 
Şenliklerl 

27 mayıs cuma 
günü yapıhyor 

20 may11ta yapılacak liseler 
idman şenlikleri 27 cuma aününe 
tehir edilmiştir. Taksim ıtadyo
mu ıenliklerin yapılma11 için sa
ha kirası iıtedifinden Fener sta
dında yapılacaktır. 

Şenliklerden evvel umumi 
prova önümüzdeki pazartesi gÜ· 
nü ıaat 10 da Fener stadmda ya· 
pılacaktır. 

Bir konferans 
Diıçi mektebi aıiıtanlarından 

Orhan Abdullah B. dün Darülfü
nunda saat 17 de Protezde insi
dal mevzulu bir konferans vermİI 
tir. 

Dersler kesiliyor 
Dariilfünun fakültelerinde per 

tembe &'Ünü dersler kesilecektir . 

M. Malche şerefine 
Darülfünun emini Muammer 

Raıit B. dün Tokatliyanda profe
aör M. Malche terefine bir öğle 
ziyafeti vermiftir. Ziyafette fa· 
kUlte reisleri, divan azaları hazır 
bulunmutlardır. 

Ziyafette M. Malche luaa bir 
nutuk İrat ederek teıekkür etmit. 
Muammer B. de bilmukabele pro 
fesörden bir liaanı sitayifle bah· 
setmiıtir. 

Darülfünun emini 
Darülfünun emini Muammer 

Raıit B. dün aktam Ankaraya 
aitmi,tir. Muammer B. Anlcara· 
da darülfünun bütçesi ile alaka· 
dar olacaktır. 

580 seyyah geldi, 
gitti 

Vice Royof lndia vapurile şeb 
rimize 580 seyyah geJmiıtir. 

Seyyahl.ar dün müzeleri gezdik
ten •onra akşam Pire'ye gitmişler 
dir. 

Bir Alman profe
sörü geldi 

Bertin Darülfünunu profesör
lerinden operatör M. Lorens bir 
ameliyat yapmak Üzere dün tehri 
mize selmiftir. 

Bisiklet1er çarpışb 
Beyazıtta Mimar Hayrettin 

mahallesinde oturan Hulusi B. in 
oilu 9 yaşında Sait, dün Heybe
li adada dolatırken Ömer İlmin· 
de bir çocuğun hindili biıikletin 
aademesine maruz kalarak yara• 
lanmııtır. 

Bir mektebe yıl
dırım düştü 

MANiSA, 12. - Dün öiledea 
sonra tiddetli sök sürültülerini mü
teakip düten bir yıldırım Necati B. 
mektebinin bacaıına isabet etmiş ve 
bacayı yıkmıttır. Hamdolsun talek
Y• hiçbir zaraı olmamıftır. 

Gazeteciler 
Misafir 
Gemide! 

.... --

.Garbi Trakya 
Türkleri 

1 S bin lngiliz lira-

Vllllgeflt> 

Vekalet 
Soruyor! 

' .. sının tevzii 
Jeanne d Arc suva- ı 1 • b"tir"ldi Havayici zaruriye 

fiah üzerinde 
valilerden 7 sual •• 

• • d" muame esı ı ı 
rısı un gaze-

tecileri kabul etti 
Bir kaç ıünden beri limaııımtz 

da bulunmakta olan Franıız do
nanma•ına menwp Jeanne cf_Arc 
mektep gemisi, kumandan Nl'ar
qula'nin daveti Üzerine dün ~az~ .. 
tecil~r taı:afından ziyaret edil~! 
tir. Kumandan Marquia gazetecı: 
leri nezaketle kabul ederek gemı 
hakkında bazı izahat vennittir. 
Bu izahata nazaran Jeaııne d' Arc 
ayni iıimde bulunan kriivazörün 
gayri kabili iıtimal bir hale gel
mesi üzerine 1929 seneıinde, mo
dern bir mektep semiıi olar~ 
inta edilmiıtir. Jeanne d' Arc kru· 
vazörü ıekiz bin ton hacmında 
olup 156 zabit talebesi va~dır. 
Franaa hüki'ımeti bahriye zabıtlo;
rinia aon sistem bir ge..mide tatbı· 
kat sörmeaini preruıip olarak ka; 
bul etmi, olduiundan bu gemı 
modern bir kriivazörün haiz ol
ması lazım gelen her türlü evsafı 
haizdir. 

Krüvuörde iki deniz tayyare· 
•i 4 top kuleıi, 75 milimetr-;lik 4 
tayyare topu, 37 miliınetrelık .'!':. 
rıca iki topu ve aekiz mitralyozu 
Yardır. Cemi ayni zamanda 15~ 
talebenin daimi surette seyahati· 
ne tahıia edildiğinden ayni za· 
manda bir yolcu vapuruna ben· 
zemektedir. 

Kumandan Marquis tarafın• 
dan memur edilen yüzbat• Paul 
Raymond, gazetecilere refakat e· 
derek geminin • askeri earardan 
addedilmiyen • bazı akaaıninı ,st;z 
direrek izahat vennittir. Cemınılll 
konferano salonu ayni za~and~ 
danı aalonu, pazar siinlerı de kı· 
lise hizmetini görmektedir. Tale
be 12 - 14 ki,ilik dairelerde ve 
hamaklarda yatmaktadırlar. Ge:. 
minin en §&yanı dikkat me•kn 
kumanda köpriUüdür. Talebeye 
burada bilfiil harp tatbikatı "" 
geminin idaresi öfretilmektedir. 
Yüzba4ı Paul Raymond bund9'! 
sonra elektrikle İ§liyen sondaJ, 
telsiz dairelerini ve haıtaneyi ve 
ameliyat daireaini ve ceıni.nin 
matbaa.,nı göıterdi. Matbaa kü
çük olmakla beraber bir Linotipi 
ve pedalı vardır. Yükaek rütbeli 
zabitlere ait olan apartıman lüka 
itibarile şayanı dikkattir. Yüzba· 
§• Paul Raymond lazım selen iza 
hali verdikten sonra, kumanda· 
run yanına gidileceğini söyledi; 
fakat herkes daha hatka teYler 
görüleceğini zannediyordu. Bir 
eeı yülueldi: - "Topları, tayya• 
releri, torpil kovanlannı aöremez 
miyiz?" . 

Yüzbafl Paal Raymond, süldü 
ye ııonra zarif bir tebe11ümle ce
vap verdi: 
t~.-1: .. 

_ Toplar, tayyareler, hep 
' rlidir, onlan görüp te ne yapa

caksınız? Kumandan bizi ıalon• 
da bekliyor, haydi ı.idelinı, dedi. 
Ziyaret te bununla hıtam bulmuı
tu. 

Kumandan Marquia, tekrar mü 
tebeuim çelırelile miııafulerini 
ka,...Jadı. Kumandanın oıhhatine 
ve bilmukabele Türk matbuatının 
muvaffakiyetine birer bardak 
~mpanya içildikten sonra avdet 
edildi. 

Franıız reioicumhuru M. Dou· 
mer'in öldürülıneai dolayııile, ıe
mide reımi kabul tertibinden aar 
finozar edilmiftir. Dün a7t1i za
manda bir çok mektepliler Ye 
halktan bazı kimıeler kruvazörü 
ziyaret ctmiılerdir. 

Jeanne d' Arc kruva:ı:örü per
tembe günü limanımızdan hare
ketle Köstence ve Varna'ya gide 
cek ve oradan tekrar limanımız. 
dan seçerek Suriye. ve Mısır ... 
bitlerini z.iyaret ettikten aonra 
Breıt'e avdet edecektir. 

Firari kasap 
bulunamadı 

Uılıüdar'da Seli.muzda polia 
Şefik ef. ile çalfıcı Remzi efea. 
eliyi yaralayan kasap Omıan, ııa
bıtaca henüz yakalanm&IJllttır. 

PolİI, gördüğü lüzum üzerine 
Oımanı yakalamak için 10 evde 
taharriyat yapmıftır. 

• Ankara sanayı ser-
gisi kapandı 
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miıtir''. Milli l~~t .ve tasarruf ce
miyetinin tetebbuıu ile açılmıt olaa 
üçüııcü milli aanayi ıergisi bugün 
kapanmıflır. 

Batırelöl l amıot Pata Hazretlerile, 
V .!<iller; kapanmadan evvel ıerıiyi 
zi:;aret etnı.itlerdir. 

S · büvük bir ra ı...t Ö 

Cümülcüne tali mübadele ko
miıyonu Türk murahhası Fuat B. 
bugün Cümülcüne'ye avdet ede· Dahiliye Yeki.Jetinden Vilayet 
cektir. Fuat Bey dün bir muhar• !ere gönderileıı bir tamimde ikb
ririmize komiayonun mesaiıi hak aadi vaziyet dolayııile hayatın 
kında fU izahatı vermiltİJ". günden güne pahalılaıtığı ve ha• 

- Garbi Trakya'daki etabli vayici zaruriye hakkında beledi
Türklerin iade edilemiyen emva- yeler tarafından mevzuatı kanu
linin tazmini için Yunan hükiime niye daireainde tedabir ittiha21 
ti tarafından verilen 150 bin in- ıııretile bu pahalılıfın önüne ge• 
giliz Jiraıırun tevziine ait muame çilmeıi icap ettiii halde, belediye 
le ikmal edilmi,tir. Alakadarlar lerimjzce bu husuata layiki dere
namına doldurulan çekler Cümül cede faaliyet gösterilmediği, se
cüne'ye gönderilmiştir. 150 bin rek meclislerde ve gerekse efkan 
liranın müıtenedi olan ve mikta- umumiyede tiki.yet ve münaka.ta 
n tarafeynce teıbit edilen arazi'- Jar mevzuu olmaaından anlaııldı
yi atan miktar da teabit edilmiı • ğı bildirilmiş ve Dahiliye Veka
ve llunların bedelleri de ıahiple • leti vilayetlerden bu huıuıta 7 
rine verilmek Üzere mahalline ıual aonnuıtur. Bu ıualler tunlar 
gönderilmittir. Şimdi b-.lıca İf ol- dır: 
mak .ü~ere, havaların mnınaım- l - Buğdayın kil...u kaç lm
dan 11tıfade ed .. rek, Balkan har- ru,tur; Ekmeğin kilosu kaç ku
binde öteye beriye daiilmi, olan rutlur. Aradaki farkın miktar ve 
köylülerin yerlerine iıkanile met esbabı ile narha eaaı formül hak
gul olacağız. Takriben 400 hane kında izahat verilmeai ve &'eçen 
olan bu köylülerin hemen nııfını seneye nazaran mukayeseli malu
Funducuk köyü halkı tqkil e- mat itaoı. 
diyor. Bunludan mühim bir kıı - 2 - Etin muhtelif nevilerinin 
mı köylerine sitmifler ve hattc a- fiatleri ve geçen seneye nazaran 
razilerini zer'e batlamıılardır. mukaye•eıi ve hariçte ucuz oldu· 

Bundan baıka mühim bir me· iu halde belediye hududu dahi
aele olarak emlakin iadeai meM· linde etin bahalıya aatılmaaınm 
lesi kalıyor ki, bunlara ait mua· sebepleri. 
melit tekemmül etmiftir. Netice 3 _ Şeker, makarna, pınnç, 
doayalarm tetkikinden sonra &a• patates, fasulye, sadeyağ,. zeytin 
la§ılacaktır, Bir de köylülere ait yai ve taze aebı.e fiatleri hakkm 
meralar meaeleıi vardır. Bunun da ıeçen sene ile mukayeaeıi ve 
hallı Muhtelit komisyona aittir." bu maddelerin de polarda m"· 

Belediyede 

Kuleye 
Asansör! 

Galata kulesine 
asansör yapılı yor 

Belediye Galata kulesine 10 
bin lira aarfile bir aaanaör teaia
tı yaptırmaia karar vermiıtir. Jn. 
faata bu yaz baılanacaktır. Şeh
rimize selen aeyyahlar bu • ...,.. 
.c>r vuıtaaile kulenin ta üıtüne 
çıkabileceklerdir. 

Belediye ,ehrimizdeki difer ta• 
rihi bina ve kuleleri de tauıir el· 
tirmeğe, muntazam bir hale se
tirmeğe karar vermiıtir. Peyd.,... 
pey bu tamirat yapılacaktn. 

Otomobil numarala
n fosforlu olacak 

Otomobil plikalarradaki nu
maralann seceleri de görünmesi 
ni temin için foaforlu maddeler
den yapılmaıı tekarrür etmiıtir. 
Plakalar haairan iptidaaından iti 
baren tadile b-.Janacalı:tır. Bu bu 
susta bir ay mühlet verilmeıi de 
muhtemeldir. Plaklann renkleri 
de deiiftirilec:ektir. 

Vakit küresi ha
ziranda işleyor 

Galata kuleıindeki vakit küre. 
si 1 hazirandan itibaren itlemeğe 
batlayacaktır. Bu huıuata 1&2ım 
relen tesiaat ikmal edilmek üze
redir. 

itfaiye mütehassısı 
Belediye Viyana aefaretirni.e 

müracaat ederek bir itfaiye mÜ• 
tehaaaıaı cPlbi için ta.vasautta bu
lunmaamı rica etmİ§tir. Viyana 
oefaretimiz bu buıuıta tetkikat 
yapacak, ıeraiti 'Ve müteha11ıala
rı belediyeye bildirecektir. 

Beynelmilel seyrü
sefer işaret1eri 

Yeni Belediye bütçe.inde bey 
nelmilel ıeyrüaefer iıaretlerinin 
vaz'ı hakkında tahaiaat mevcut 
olduğundan bu İfaretlerin hazi
randan itibaren konmasına baıla 
nacaktır. 

Maya kralının 
Oğlu geldi 

Hususi yatı ile fehlr 
şehir dotaşıgor 

Amerika zenginlerinden ek
mek mayan kralı M. Fleialmıana' 
m oğlu M. Fleialını.ann huıu•İ ya. 
tile dün tehrimize gelmittir. M. 
Fleiahmann Neıryork'tan hareket 
le Panama kanalını seçtikten aon 
ra cenup limanlannı ve adalan 
ziyaret etmİf Ye Adalanl-izincle 
ki liman ve adalara ufrıyaralr 
limanımıza aelmittir. M. Fleiah
mann bundan on aene ewvel tehri 

cudu olup ta ihtikar ma.kaadile 
piyasaya çıkanlmamaıın'.J.an pa .. 
balı olup olmadıfının ifan. 

4 - Meaken kiralan hakkında 
eeçen sene ile mukayeaeti i:r:ahat 
itaaı. 

S - Hilen Belediyece a:r.aıni 
fiat konulmu, olan maddeler ne
lerdir? 

6 - Vilayet merkezi Belediye 
)erince ıimdiye kadar ne ıribi te
dabir ittihaz edildiğinin va edil
mesi derde•t bulunduğunun mu
vazzahan i tarı. 

7 - Bu huıusta alınacak tetblr 
lere dair avnea tebligat yapıla· 
cakbr. Şimdid .. n derhal faaliyete 
pçilmeıi ve bildirilmesi. 

Tavukçuluk sergisi 
Vilayet bahçe.inde açdacak o

lan aergiye iıtirak edenlerin mik· 
darı sün seçtikçe artmaktadır. 

Bilhaaaa l&Yukçuluk kmnına 
ittirak edeceklerin mikdan fazla· 
dır. Bu itibarla, Mrsi 26 mayıata 
açılacakken, tavukçuluk luamı 
bir giin evvel açılacaktır . 

Muhacir bonolan 
Mübadillerin iıtihkalı fazlaaı. 

na mukabil verilmekte olan bono
lann tevziatına devam edilmekte 
dir. 

TeYzİat yakında bitecektir. 

istifa eden 
muhtarlar 

Bundan iki sün evvelki bir 
Aktam refikimizde Eminönü ka
zalı mıntaka11 dahilindeki bazı 
mahalleler muhtarlannm bekçi 
talimatnamesinden mütevellit ih
tilaf dolayııile iıtifa ettiklerine dair 
bir haber vardı. 

Bu hu&uıta alakadar makam
larda yaptığımız tahkikat netice
si şudur: 

Filhakika bir iki muhtar An
t.arada n diğer bazı viüyetlerde 
vazife aldıktan için muhtarlıktan 
istifa etmeğe mecbur kalmıtlar
dır . 

Yoksa her hangi bir ihtilaf 
dolay11ile hiç bir istifa wku bul. 
mut delildir. 

Validei HidiVinin 
eşyası satılıyor 

Geçenlerde tehrimizde •efat 
eden V alidei Hidiv inin Bebek' te
ki sarayında meYcut etYa müzaye 
de ile satılığa çıkarılmıttır. Mü
yede bugünlerde yapılacaktır. 
Sarayda pek kıymetli Ye vadide 
etY•, anb*kalar, ince aan'at ıeaer· 
leri bulunmakta ve bunların kıy. 
meti 2 • 3 yüz bin lira tahmia e
dilmektedir. 

10 Muharrem 
1ranilerin 10 muha.....,. sünii 

olan dün Oıkiidarda Seyit Ahmet 
dereaine birçok lranlılar sitmitler 
ve burada vakit seçirmiflerdir. 

K-.oloıhanede bir meraıim 
yapılmamtttır. 

Şirketi Hayriye 
diril geldi 

mü-

Bir mücldettea beri Ankara'cla 
bul- Şirlı:eti Hayriye 

ar! 
Mahkenıelerdt> 

Elektrikten 
ee 

Olen adam 

Veresesi, fİrket 
aleyhine 

bir dava açtı •• 
929 eyliılünün üçüncıi siinl 

Kaıımpa§ada bakkal Zeki efendi 
nin dükkanında elektirik teaiaatı 
bozulmu,, cereyan İnlİfara batla 
mı,, dükkanın madeni akaamına 
•irayet etmiıti. Zeki efendi tehi! 
keyi firkete ihbar etmİf, fakat 
tirket fen memur..ı söndennemif, 
erteai ırün de dükkana aelen Şük· 
rü efendi iıminde bir adam dük· 
kan pençereainin demir parmak.\ 
lığına dayanınca cereyana tutu- 1 
lup kül olmuştu~. 

Şükrü efendinin vereıesi de a- ' . 
lektrik 9irketi aleyhiae bir ufa• 
ta sebebiyet davaaı ikame etmit
lerdir. 

Cereyan eden muhakeme neti. 
ceande iddia makamı tirketin m .. 
sul addedilmeaini ve alüadarla· 
nn cezalandınlmaıını iatemiıtir. 

Dün tirket vekilleri müdafaa• 
lannı yapmıflar, gerek firkete, 
gerek memurlarına meauliyet t .. 
veccüh eqniyeceğini aöylemifler• 
dir. Muhakeme karar tefhim .. 
dilmek üzere 30 mayıaa talilıı e• 
dilmittir. 

Polise hakaretten 
mahkGmiyet 

ifayı vazife eana11nda polief 
tahkir etmekten maznunen muha 
keme edilmekte olan kuncl'urac:ı 
Hasan efendinin muhakemen 
dün ikinci ceza mahlr.emeıinde 
intaç edilnıit, maznun- eünnü -
bit olduiundan 1 ay hapae 30 U. 
ra para ceza11 vermiye mahkfun 
olmuıtuı·. 

Neşriyat davaları 
Y enigün sazetesi netriyat mQ. 

dürü Agah Bey aleyhine 0çünc9 
ceza mahkemeıinde, Vakit saz .. 
teıi ııetriyat müdürü Refik Ah· 
met Bey aleyhine ikinci ceza mala 
kemeıinde ikame edilen davala· 
ra dün devam eclilmif, Refik Ah· 
met Bey aleyhindeki da•a avu. 
kat İrfan Emin Bey mahkemede 
bulunamadığı için, A«ah Bey •· 
Jeyhindeki dava da mumaileylı 
mahkemeye selemed.iiti ~in baı
ka güne talik eclilmiıtir. 

Yedi kahve tücca
rımn muhakemesi 

Kahve fiatlannda ihtikar yap 
bklarmdan dolayı yedi tüccar a· 
Jeyhine ikame edilen davaya düa 
Sultanahmet ıulh birinci ceza 
mahkemeainde devam edilmit, 
ticaret adasına sorulan aualo ce. 
vap selmediği anla,ıldıpndan ma 
hakeme 18 mayısa talik olunın 
tur. 

Bir sahtekarlık 
isnadı 

icra katibi Nuri ve Fikrı efea 
diler dün aahteki.rlık cünniyle a
ğırceza mahkcmeıinde muhake
me edilmişlerdir. 

Fikri efendinin lamet hanDDdan 
alacağı varmıt.. bu atacağmr icra 
vasıtaaıyla tahsil ettirirken hile 
iıtimalile sahtekarlık yapmtf. 
Fikri efendi bu aahtelı&rhk iına• 
dını reddetmittir. Muhakeme bu 
icra dosyaıının celbiyle tetkiki İ· 
çin baıka güne bıralabnıttır. 

Yeniden şahit 
dinlenecek 

Ağırcesa •abkemesinde bir 
katil meııeleıiııden dolayı muha. 
kemesi rüyet edilmekte olan Sir
keci. iataayonu arabacılar kihyaaı 
Çolak Hayri efendiyle arkadaşla 
n meyhaneci kasap Abdullah, 
Arif ve Haaarun dün ikinci ceza 
mahkemeıinde pofüe &ilah te4Jıi. 
ri ve Despina isminde bir kadına 
tecavüzden dolayı bir ba .. ka da· 
va•ı daha rüy~t edilmiftir. 

Mahkeme heyeti dünkü muha 
kemede tahkikatı tenia Ye Hayri 
efendinin istimal ettiii ıil&hın 
retirtilmesine yeniden ıahitlerin 
celbine karar vermiftir . 

Karum tefhimini müteakip 
Hayri efendinin Tekili meYkufi· 
yet karannra refini iatenıit. fakat 
mahkeme bu talebi recldetmittir. 

Fakir Kırımhlar . . -
ıçın musamere 

Krnmh muhacir Türlı: fakirleri 
ve yetimleri için tehrimizdelıi 
Krımhlardan •-tör bir ırrup ta
rafmclaıı evvelki alr.tam Fer ah si
aemaamda bir mü•a ere veril
miftir. MGMmerecle bDba"!' eokl 
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yapılmasına muarız olanlarda
nım. Bunu söylemğe mahal de 
yok!.. Y azılanmız meydanda. 
Ancak, hücra yerde stad yapma 
ya misal olarak F enerbahçe sta 
dının gösterilmeııinde hemfikir 
değilim •.. Çünkü: 

1 • 1 Yeni Nefriyat 1 • 1 
Aerm umdeai "MiLLiYET" ti r Yeni Rusya ve Rus matbuatı 
17 MAYIS 1932 
İdarebaae: Anlıan caddeei, 

100 No. 

A - F enerbahçe stadının bu 
lunduğu yer Kadıköydür. Kadı 
köyün yalnız kendi yerliıinden 
olmak üzere en aşağı 4000 se
yirciıi vardır. Ve bizde ıpor hare 
keti ilk önce oradan doğmuı
tur .. Yenibahçe öyle mi ya? .. 

lıvestia 'nın 24 nisan tarihli. j 
nüıbaaından: 

Falih Rıfkının bu kitabı hak
kmda Türk gazelleri bir çok mü 
talealar yazdılar. 

Telgraf adrcı9i: 1.t. Milliyet 
Telefon Numarakrı: 

Batnıubarrir ve Mlldllıı 24318 
Yazı itleri MüdfirllllU 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

A.BONE ÜCRETLERi: 
Türlciye i"1ı J{ariç icin 

L K. •. K 
3 aylıit 4- 1-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14- 211-

Gelen evrak &eri Yerilmez -
Müddeti eeçen nllabalar 111 lı:u 

ruıtur. Guelıe ve matbaaya ait 
itler için mildiriyetc müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlarm meı'u· 
liyctini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilköy aıkeri rasat merkezin

den • .nı- habere söre bupn ha 
Ta ekseriyetle bulutlu olacak rüz
glr «nuptan esecektir. 

11-5-932 tarihinde han tazyiki 
762 azami harcrct 17 ezgari 8 
aantisrat kaydedilmittir. 

Kadıköy Stadı 
Buıüa lıtanbulda bir atad 

var mı diye sorarlaraa: 
- Evet! diyebiliriz am.

dün bu suale müsbet cevap vere 
mezdik .. Çünkü lstanbulda böy 
le bir yer yoktu. Buraya gelen 
ecnebi müsabıklara stad diye 
Taksimdeki harabeyi gösterir
ken utanıyorduk. Bu hicabın 
kime ait olduğunu bilmem am
ma her halde sporu yapan ıenç 

B - Resmi küşat günü ora-
da beş altı bin kişi vardı... Bu 

: kadar adamı Taksim stadyumu 

1 

pek zor istiap eder ... 
C - Hasılat bahsine gelin-

1 ce; resmi küşat günü Fenerbah 
çe hemen hemen bütün kulüp· 
ler menıuplarını kendi misafiri 
addederek beleş girmek isteyen 
hiç kimseyi reddetmemiş ve bu 
yüzden 2500 kişi bedava girmiş. 

D - Alakadarlar Galatasa-

1 
ray - Fener maçlarından hiç bi
rinin 6000 liraya vardığım batır 

l 
lamıyor. En fazla dört bin kü
sur lira almut ve son maçlarda 
hep 2500, 3000 lira etrafında do 
latmış ... 

Taksim stadyumu da artık 
hasılat getirmek hususundaki 
mevkiini kaybetmiş almalı ki; 
Slavya maçları ziyanla kapandı 

ı ğı 5ibi son Macar takımının hi 
sılatı da günde en çok üç bin li 
radan yukarı çıkmamış. 

Bütün bunlara bir de Galata 
saray - Fener arasında son sene 
esnasında göze çarpan bariz 
dostluk havasının da bir Galata 
saray - Fener maçı seyirci ade
dine menfi tesir yaptığını da 
düşünüraek Fenerbahçe stadı
nın hücralığmdan son maçm 
müteessir olmadığını hemen 
takdir ederiz. Bilmem izahatım 
Daver Beyi Kadıköydeki bir 
stadla Y enibalıçede yapılacak 
stad ara11nda hiç mütabebet Ye 
niıbet olmadığı fikrine eğebildi 
mi? 

Köpek devşirmesi 
lere ait değildi .. Buna rağmen Bel d" · · B 
bu l'k b' la k lkt e ıye emır vermıt.. atı 

K dgenk__ç 1.ndtenk. ır O aım akı··'· h"! köpekleri devtiriyorlarmıf. 
a 1 oyu e 1 nyon up o·· .. iki .. .. k 

nam harabeyi eline aldı .. Oraya j d un! mdu, ebv~~ . bgudn Ll~ ar a
t kil" b · · hed' . . at ar an ın11 u evtırme ea 

U.~ b'atı· ır pkısdt dıyebeetmledı~tı .. nasında §Öyle bir sahnenin ıahi 
c m ıra a ar a ıye- d" 1 B lun kt b' 

d , .. d""l O ı o muı... a ıa uza a ır 
en muavenet ıor u er.. st ta 1 y ki • B" M 
fın k d" 1 riJ k d' top antı... a aşmıf... ır a-

k
raed.11 ~in ı para! a eGve en ı damla bir çöpçünün münakaşa 

r ı erı e yaptı ar... eçen c:u- tt' - · · - ·· ·· k . ., ·· .. . k"" .ı_ 1 e ıgını rormut ve aorara og-
ma sunu resmı Ufaw yapı an · k" ç·· ·· ba M d ·· 1 (F b h d ) renmış ı: opçu a amın 
ıuze ener a çe sta ı mey- k"" -· · t b ld • · · d kt opegını asmasrz u ugu ıçın 

ana çı ı.. yakalamı, ... Arkada, bunu söy 
Bu rami kütatta ben de bulun leyen adama: 

dum. Bet bin kiti kadar seyirci Eh! Emir böyle ise ne yap
vardı. Ben, gençliğimi ve spor sın! Vazifesi... Demia. Fakat 
faaliyetimi bu Ünyon kulüpte Muhatabı bes on adım.ileride i
ıeçirdiğim için oraya azami kaç ki ön ayağı Üzerine yatıp etra
lriti ııeldiğini bilirim. Cuma gü- fı sakin sakin gözleyen bir so
DÜ seyirci adedi azami adede kak köpeğini göstererek: 
çok yakındı.. - İyi amma, bunu neden top 

Benim gibi ilk ıpor ıerbetini lamıyor? •• Sualini sormuş .. Bi
orada içen ve benden yarım ne- zim arkadqm da işi yok galiba 
•İl daha yatlı olan Abidin Da- çöpçüye yaklatm•t: 
Yer Bey biraderimiz cuma günü - Baksana kuzum! Sen bu 
F enerbahçe stadının resmi kü,a Madamın köpeğini neden al
dına ve bir Galatasaray - Fener dm? 
bahçe müsabakasına rağmen - Turnasız dolaşıyordu .• E 
2000 liralık bir hiaılat yapabil- mır var. Yakaladım, arabaya 
diğini ileri sürerek Y enibahçe- attım .. 

Muaıır Türkiyenin en maruf 
bir muharriri, ahiren netredilen 
"Yeni Ruıya" ismindeki kitabı 
ile Sovyet Rusyanın tetkiki meıe· 
leaini şayanı dikkat bir kuvvetle 
ortaya attı. 

Bu kitabı, r.ıuharririn 1930 da 
Türkiye· Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyle beraber ayni. zaman 
da Sovyet Rıuyayı ziyaretinden 
edindiği intibalarının ve müşahe 
deelrinin bir nevi edebi hikiyc11i 
dir. 

Türkiyede Sovyet Rusya hak
kında ilk defa ne~redilen ve üı
tadane bir kalemle yazılan bu ki
tabın hususiyeti, şimdiye kadar 
Sovyetlere 8air ecnebi burjua 
ajanslarının uydurdukları masal 
lar ve iftiralarla bealenen Türk 
karilerine Sovyet Rusyada sosya
lizmin kuruluıu etrafında hakiki 
ve vaı:ıh bir tablo çi.ı:miş olma
aındadcr. 

Falih Rıfkı bu kitabında di
yor ki: 

"Rusyada içtimai rejimi tet
kik etmek için oraya gitmelidir. 
Çünkü yep yeni bir rejim orada 
tecrübe edilir ve memleketin ye 
niyen imar ve İnıaa1 için orada 
mücadele var.'' 

Falih Rıfkı, Car idaresinden 
gerilemiş ve har~p bir memle· 
ket tevarüs eden Sovyet Rusyad .. 
siyasi, iktıaadi ve lıar3i hareket
lerin nasıl netice verdiklerini so 
ruyor ve bu auali izah etmek için 
de beı senelik planın oynadığr ro 
lü, komünist fırkaam.ın idareıin 
deki ehemmiyeti, halk kütlesinin 
geni' faaliyetini ve inkılibın koy 
duğu. toplu mesai · metotlarının 
tatbiki ıahaaında tahakkuk eden 
•iyaai inkitafları zikrediyor. 
Türk muharriri, Sovyet Ruayada 
umumi ve İçtimai hayatın her saı 
hasında tecelli eden yapıcılığı ve 
aoayalizmin kuruJutundalr.i esas
lar etrafında büyük halk kütlele 
rinin seferberliğini bilhaısa şaya 
nı kayıt buluyor. 

Falih Rıfkı, kitabına, parlak 
bir ualupçu ve dikkatli bir mÜta· 
hit •ıfatile, Sovyet Ruayadaki bu 
yeni kuruluşun muhtelif safhala
rını tebarüz ettiren gayet ince 
mütahedeler ve pek haklı müta
lea lar koymuıtur. 
· Kitabtn karakteristik vasfı, 
muharriririn her noktaya tema· 
sında, bu i~in Sovyet Ruayada ol
duğu gibi, yeni Türkiyenin şimdi 
ki Jeraİti dahilinde, tecrübesini 
ve istifade imk&nlarıru arattJr .. 
mak noktai nazarından pratik 
bir cörütle yazılmıt olmasıdır. 

, Falih Rıfkı Bey müıahedeleri 
ni büliaa ederken, şu neticeye va 
rıyor: ... 

"Türk inkılibını organize. et· 
mek, gençliğe li.zım gelen terbiye 
yi vennek ve bu terbiye ile bü· 
tün Türk camiasını her hamleye 
mü .. it bir hale getirmek." 

Bunun için de bir aeri proğ .. 
ram vücude setirilmeaini iıtiyor. 
EYVeli yeni Türkiyenin. İman için 
bir pli.n yapmak, halk için siya
si terbiye, yeni qçi kadroları. ha· 
zırJ.-nak, kırtaai idare ve metot
ları yerine, inkılap metotları koy 
mak.. Burrları söyledikten sonra, 
S!>vyet Ruayanın yapbjı tecriibe 
nin bir kere daha tetkik edilmesi 
ni tavsiye ediyor . 

Diyor ki: 
"Eğer Türk münevverleri, 160 

milyon nüfttalu komfu memleke· 
tin inkişafını bir dakika dahi 
takip etm.,kte ihmal sösterriler
ıe, hakikaten cürüm iılnniş olur 
lar! ' 

·····-······· --···-·····--··-···-·····-···-

Yunus Nadi Bey diyor ki : 
unu kitap, yeni Ruıyanın naılı 

çalıttığını bize pek iyi tarif edi 
yor. Kitapta gördük. Odesa Jcü. 
tüphaneıinde yarım milyon mü
cellet kitap bulunuyor. Şimdiye 
kadar teclit edilmemit daha iki 
yüz bin kitabı var. Matbaalardan 
da her aene bu kütüphaneye sek 
sen bin kitap geliyormut. Yalnız 
bu rakamlaT yeni Ruayanın haya 
tında layık Lir aahifedir." 

Milliyet gazetesinde Ahmet 
Şükrü Bey, Falih Rıfkı Beyin Ru• 
yadaki müıahedatından Türkiye 
için ameli neticeler çıkarmağa 
çalışmıt olmasındaki ehemmiye
ti kaydediyor. 

Hakimiyeti Milliye gaz!'tesi 
iıe, Falih Rıfkı Beyin kitabmm, 
yeni inktlip metotlarının biı· bü .. 
li.aaaı olmak itibarile, büyük bir 
kıymeti hai7 olduğuna ilaret edi 
yor. 

Ak,am gazeleai de şunları ya 
zıyor: 

"Biz ~imdiye kaClar Sovyet 
Rusyayı ~cnebi :azete, mecmua 
ve kitaplarnıdan öğreniyorduk. 
Halbuki bütün bu neşriyat iç.inde 
bir çok müteza t nokt•1ar vardı. ı 
Bugün fl"n evvel yapılacak i,, bu 
tezatların mahiyetini ortaya koy .. 
mak ve Sovyet ruayayı kendi nok 
tai nazn.nmızdan tetkik ederek, 
şah3İ mül.ii.hazalanmıza. iatina
den her birine bir kıymet vermek 
tir." 

Yunus Nadi Bey diyor ki: 
"Bu kitabı:ı her aahifeıindc 

tarihlerinden bahsedilen Türkler
le Ruıların mütekabilen tanısına 
)arını ve 160 milyon nüfuılu kom 
şu memleketin inkitafını her za 
man takip etmeklifimizi .öyle· 
mekte Falih Rıfkı Beyin hakkı 
vardır." 

Türk gazeteleri, Batvekil is
met Patanın Moskova seyahatin -
den kendisine 4imdiki Türkiyenin 
en benam edipleri ile bir gazete· 
ci gFUpunun da refakat edeceği
ni yA2ıyorlar. Bu gazeteciler ve 
edipJer araıında mevzuu baluet .. 
tiğimiz kitabın muharriri Falih 
R.fkı, ayni zamanda Yunus Na
di, Mahmut, Y akup Kadri, Ru
Jen Etref Beyler ve diğer zevat 
vardır. Bu hi.diae, Türkiyedeki 
edebt mahafilin ve en iyi gazete 
mümeaaillerinin Ruıyayı tanımak 
huıuaunda ortaya atılan tikri tas 
vip ettiklerine bir dellldlıJ. 

Kat'iyyetle temin editdtıilir ki, 
Türkiye ve Sovyet Ruly-4UlıJI nıu· 
harrir \l'e ga.xetecileri arasında te 
euüı edecek aahıi tema,lar mii!
terek menfaatlerj olan komıu ve 
d01t iki memlekf'tin umumi ve 
barıi hailarını viıi mikyaıta re 
nitletecektir . 0 

Aleni teşekkür 
Müptela olduğum ve tedavi 

si müteaaair olan kanser baıta. 
lığımı hazakati malumeaile te
davi eyleyerek kesbi ifiyet eyle 
mekliğime sebep olan Dr. Ope
ratör Jak Barimut Beye alenen 
teıekkür ederim. 
Avukat lımail Ratip B. ki.tibi 

lıhak Tevfik 

Teşekkür ' 

1932 

Yeni 11eşriyal 

Öz dilimize doğru 

Guya oyun oynadıkı 
-Franaı%Cadan-

Bir gÜn yazıhanede otunıyoı· ı - Sonra kadının kalbine de
dwn. Çat çat kapıl Bizim Albert mir attık mıydı arkaar faaafiao .. 
&eldi. Albert geldi deyince, niçin \ - Deıene İş bir atla üç nala 
geldiğini aöylemeğe hacet var kaldı. 

Muallim Hüseyin Kazım Be} 
tarafından nc<re ba,tanmış olu 
"Öz Dilimize Doğru" mecmaaı 
nın ilk nüshası dün çıkmıttır. L 
&anımızın sadeletmeıi için çal,.
mağı gaye edinen bu edebiya· 
mecmuaıınırı birinci aayıaı bu h• 
suota çok kuvvvetli yazıları muh 
tavidir. Mecmua Darülfünun mü. 
derriılerinden bir çoklarının v 
dil mütebaaaıalanmızın yardımı· 
.,, temin etmişlu-. Türk dili iÇi 

çalıımak sibi mılli bir maksat il. 
çıkan bu yeni mecmuaya muvaf 
fakiyet temenni ederiz. 

mı? Hayırlı bir it için gelmez: ki - Öyle .. Ne diyecektim. Senin 
zaten... zevkin çok İncedir. Cel de bera· 

işi derdi para, var mı para, her buket yapalım .. 
yok mu para? Hep meteliksiz Ben de difarı çıkacaktım. 0-
kaldıiı gün damlar: nun ballandıra ballandıra anlat• 

- Aman Betrand, dedi, ne o- tığı hikayeleri dinleye dinleye yii 
luraa senden olur. Bana elli frank rüyorduk. Çiçekçiye cirdik. O pa 
cık verir misin? zarlığı yaptı ve tam otuz franga f-------------..;.-

Şuna da bak! Koskoca elli bir buket ısmarladı. ' 1 
franga bir de "cık" heceıini ili- Sonra bir kart verdi: R A JJ Y O 
ve ederek iıtiagar ediyor. Amma - Bu çiçeği yann aabah bu _ 
hakkı da yok değil. Herif alnı- kartla beraber tu adreoe gönder. 
nın terile para kazanmıyor ki, iı Adreae 4')yle bir röz attım. Rno Bugu .. nkü 
tisgar etme.in. Nowelle 14 .. program 

Ben de aleluaul dedim ki: Vay canına Claire'in adreıi .. 
- Vallahi Albert şimdi Üze Bir taraftan Albert, bir taraftan 

rimde para yok. Eğer olsa ıen· Claire .. Nasıl olur, evlenecekler 
don saklamam bilinin. mi bunlar? 

Fakat Albert öyle kolayca Çıldırmak işten değildi. Peki 
uvulacak insanlardan değildir. onlar evlenecekler, hen seyirci nıi 

- Etme, eyleme, dedi, ailem 
etti, ltallem etti. Bizi gündeden 
atlatarak otuz franga sulh oldu. 

- Peki, dedim, bu kadar ıa· 
rar ediyorsun. Ne yapacaksın bu 
parayı.? 

- Mühim, mühim, çok mühim. 
- Ne mühimmi? 
- Evleniyorum ... 

, - Deme be! Otuz frankla 
mı? 

Ne zannettin? daha paha· 
lı~ına bf'l!ııim keaenı elvermez. 

- Senin kesen değil, benİIJl 
kf!sem ... Bu ne sudan ucuz izdi-
vaç. böyle.. Kuzum, dinin &fkına, 
pek merak ettim. Anlat bana na 
aıl oluyor bu i'? 

- Basbayağı oluyor. Benim 
her zaman ~görüştüğüm bir kadın 
vardır. E.nfea mi, enfea! Bal mı, 
bal! Şel<er mi ,teker! Hem de üa 
telik zengin.. .. 

Hayretle aordum: 
- Kimmit bu kadın bakalım? 
- Y ooo ! Oraıını söylemem. 

kalacaiım? 

Güzelim Claire elimden gide
cek te, ben arkasından bakıp ka 
Iacağım öyle mi? 

Düşündüm, taıındım, nihayet 
bir gazinoya girerek garsol\u ça
ğırdım. Bir kahve ısmarladım. Bir 
de kalem kağıt getirttim. Albert' 
e öyle bir oyun oynayacakt1m ki .. 

Ertesi gün doğn.ı. Claire'in evi
ne gittim. Baktım Albert te ora
da .. Beni göri;nce biraz şatırdı. 
kıı:ardı, bozardı. Fakat bir ıey 
söylemedi. Biraz sonra da Claire 
herkesin içinde yüksek sesle bana 
dönerek dedi ki: 

- M. Bertr,and, gönderdiiiniz 
çiçeklere çok memnun oldum. 
Çok cüze!! iyi bir hüsnü intihabı 
nız var. 

Bu esnada Albert'teki suratı 
görm.eli idi. Bir aralık yanona 
geldi. Y avaŞ<;a: 

- Ulan .sen ne yaptın? dedi 

- Ne yapacağım? Gayet basit 

1STANBUL (1200 m.) - 18 .r. 
mofon ,19,5 Hafız Burhan Bey. 20.' 
ııramofon. 21 Hafız Burhan B~ 2:; 
orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20,10 kon 
ser, 21 radyo darülfünunu, 22,45 M. 
dam Karen tarafında muhtelif tar 
kılar 23,05 radyo orkeatrası. 

BELGRAD (429 m.) - 20 Çe1ı: 
lisanı hakkında konferana, 20,3( 
konser, 21 taı-kı. 

ROMA (411 m.) - 20 ııünün he 
ber:leri, 21 konser. 

PRAG (386 m.) - 20,05 koafe
rans, 22 Hayden konaeri. 

ViYANA (517 m.) - 21,10 Ne
methin konseri, 22,10 halk konae· 
ri. 

PEŞTE (SSO m.) - 21,10 Fea
:ra gecesi, 23 Haydcn konacri. 

VARŞOVA (1411 m.) - 2t,3(l 
gramofon, 21,15 halk konseri, 23.ICI 
halk konseri. 

BERLIN (1635 m.) 20,3(1 Könia
bercden nakil. 

Evlendifirn zaman &Örüraün. 

- An1aş.tın1z mı? , 

Çiçekçiye haber gönderdim, senin 
kartı kendi kartımla değittirdim. 

- E doğru mu bu yaptığım? RAŞlT RIZA TiYATROSU 
- Nasıl değil? Ortada bir cü KADIKÖY SÜREYYA 

- Anlatmak kolay! Senden 
aldığım otuz frankla bu kadının 
zihnini çeliYereceğim. 

- Ne ucuz yüz cörümlüğü 
bu? 

- Görüyorsun bak! Bu ite 
sen de tatbn kaldın .. eğil mi? 
Dur anlatayım: Efendim bu ka
dın pazar ıünü beni yemeie 
d11vet etti. o ciin bir çOk doataları 
da ıelecekmit. Ben de bu otuz 
frankla ona sözel bir buket ya 
pacaiım. 

- Sonra? 

riinı mü var? Senin paranı mı çal SlNEMASINDA 
dım? Kendi paramla aldığım ç.i- 18 Mayu çar,amba alqamı 
çeği sevgilime gönderdim, o ka· BiR GECE BiR HAYAT 
dar .. 

- :Peki, şimdi ben ne yapaca· Dram 3 perde 
imı.. Yunan edibi Spiro Mela'sın 

- Ne yapacaksın? Oturunun. ı•h eıeri. 

- Yani tal?• otururuz değil•---------------mi? ,. 
Aradan seneler seçti. Ben Cla

ire'le evlendim. Fakat o kadar 1 
müsrif ve geçimıiz bir kadınını~ 1 
ki .. A1bert mi şapa oturdu, ben 1 
mi, ora11•1 iyi bilmiyorum. ı 

Dr. Celal Tevfik 
ZiihreW'i ve idrar yolu haatalıldarı 
mütehuaıa.ı: Sirkeci Muradiye 

caddeai No. 36. 
Her sün •aat 14-19. 

•t:t:ilıa.clı. ~illi 
Kadıköy ikinci sulh hukuk malıke

meıinden: Merhum Gazi Oaman pa

ıanın mahdumu olup -1ıiliyetiadea 
dolayı mahcur bulunan Hüseyin Ap 

TÜRK SİGORTA ŞiRKETi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şer<ıiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnda 

~entası bulunmayan şehiderde acenta 

'tel: Bey<>ğlu : . 4887 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

1 

tulkadir beye mukaddema ..W.e
mcce vasi tayin edilmit olan loinıde
ri Nurettin -anın ahiren Tirlôye 

I hududu haricine çrkanlmıt olmaam
olan ııati mahcuru miimaileyh Hü 
seyin Aptulkadir Beye valdeai Fat
ma hanımın vaai tayin cdilmit oldu
iu alakadarınca malum olmıık üze-
re ilin olunur. 

de yapılacak bir •tadın da bu i- - E, şu yerde yatan sokak 
kıbete uğrayacağını isbata çalı- köpeğini neden tutmuyorsun? .. 

- Söylesene? .. 

batka çöpçü tutıun ! .. Yirmi bet bin takım kısa kol ve bacak mamul çamatırın ka
palı zarfla münakasası 6 / 6 / 932 Pazartesi günü saat on beşte ya
pılacaktır. Taliplerin ~artname ve nümuneyi görmek üzere her 

fıyor ve Taksimde yapılan bir 
Galatasaray - Fener maçının 
6000 lira hiıılat yaptığını da bu 
fikri iıbat sadedinde yazıyor. 

- Efendi. Şimdi be;, o köpe 
ği tutsam da arabaya atmak ia
tesem kapağı açar açmaz içeri
deki köpek kaçacak.. Onu da 

Bu cevap üzerine arkadat u
zakla!mış... Çöp arabası yola 
revan olmuş ... Madam da araba 
nm arkasını bırakmamı, .. Nere 
ye kadar? .. O malum değil!. 

Sevgili kayın pederim .Büyük 
Postahane mürsile başmemunı 
Kemal Beyin gerek cenaze me 
rasiminde bizzat bulunarak ve 
gerekse tahriren beyanı taziyet 
ile teessüratımıza ittirak eden 
ahbaplarımıza alenen tesekkürü 
bir vecibe addederim. • gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile mez. 

lstanbul 7 ci icra dairesinden: Bir 
borçtan dolayı mahcuz 7 parça ... 

ibaret koltuk takımı iıbu mayam 
21 cü salı günü aaat 10 dan itibaren 
Kadıköyünde Yoğurtçuda çayır cad 
deıinde 36 No. lu h!Ulede bilmüza
yide paraya çevrileceği ilin olunur. 

EVYelemirde söyleyeiym ki; 
ben de Y enibahçede stadyum 

Milliyet'in Romanı: 13 

Eve Düşen Yıldırım! 
ı\"a/ıit SU'rı 

"irine verilmesi sözünden bile l lu için yeni bir me~h~me~ duy. 
deli oluyorum. du. Ona karşı kalbmın hır tara 

Şükrü Efendi bir müddet bir fı adeta kinle dolu iken, bir ta
!ey söylemedi. Sait vakıa çok rafı da daha artmış bir merha
gençti. Lakin onları bir iki sene metle sızladı. Elbette Namık 
nişanlı kaldıktan sonra evlendir için Şayeıteyi bırakıp Muazzez 
mek te mümkünkü. Ye ciddiye le evlenmek imkan ve ihtimali 
t inden şüphe etmediği b~ atk, yoktu. Ve elbette Namık gü
çocuğu !Üpheaiz bazı münase- nün birinde - kız Saide veril
betsizlilderdeo kuf"taracağı için mezse pek yakında- onun bir 
iyi bir feydi de. Sade isterdi ki, baıka adamın zevcesi olduğunu 
ker.di kartnmda evlenme sözü görmeğe mahkumdu. Lakin bu 
elmeğe oğlu cür'et etmesin. Bu başka adamın kendi öz kardeşi 
nu söylemek için, utanarak ve olması şüphesiz ki zavallıyı da 
sıkılarak batkalarının tavassutu ha da yakacaktı ! 
Jla müracaat etsin. Fakat bir Fakat ne yapmalıydı? iki 
kaç günden beri, onun her şey- çocuğunu birden mi bedbaht e
den fazla inar.dığı aile reisliği decekti? Sordu: 
teref ve gururuna o kadar ağır - Peki, ya Muazzez? Seni 
bir darbe indirilmişti ki! Kü- Muazzezin bu son İsteyen ada
çük oğlunun bu serbestliğine, ma da tercih edeceğinden emin 
büyük oğlunun küstahlığını dü misin? Bur.u kendiaine sormalı . . . 

FELEK 
Aile namına damadı ı kıir günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

Ferit . (2040) 

sa ben de reddetmem." demek- kaç dakika mı, bir saat ını, bir ' uttular. ğır faizlerle _ödeyebilecekti. ~ ne acı, zehirli bir tebessümle 
ti. Ve artık Ahmet Şükrü Efen. kaç saat mı bekledi? Zaman Kalplerinin nihayetsiz se- Sarhoş bırden sinirlendi: - 1 baktı. Bir dakika sükut etti. Na 
di hiç bir şey söylemediği için mefhumunu tamamen kaybet- vincini hiç ürpermeden dinleye Niçin yatmadın? Sebebini soru- mığın bu sevinci ne kadar sürer 
Sait daha fazla kalmadı. mitti. Birden ileride, kapının rek, öyle duruyorlardı. Birden yorum! se yiyeceği darbe de o kadar a. 

Babasının odasından çıkın- önünde bir gölge farketti. İnce Şayesteyi yanlarında gördüler. Şayeste hiç telaş etmedi. Ta ğır, o kadar müth~ olacaktı. 
ca, sofada Şayeateye rast geldi. bir gölge: Muazzezdi. Karanlık Dedi ki: mamile bir arkadaş edaaile dedi Tam bir dakika bekledikten, 
Yengesi neden bahsedileceğini gece renkleri siliyor, sade şek- - Çocuklar, ayrılın artık. ki: - Sana havadisim var. Ya- beklettikten sonra söyledi: 
biliyor ve galiba yolunu bekli- li, esas hatları bel!i ediyordu. Muazzez sen de odana git. Na- tarsam belki uyuyakalacağımı - Ne olduysa bu akşam o. 
yordu. Yakınlaşarak, pek yavaş Sait kıza koştu. Duracak gibi mık sizi bahçede bulmasın. dü!ündüm de ondan bekledim. du. Mühendisle izdivacını pe-
bir sesle: - Ne oldu? diye sor olduktan bir saniye sonra, kal- - 12 - Öteki katlarını çattı, dik bir der münasip !:>ulmuştu. Fakat 
du. bi göğsünden fırlayacak kadar Öbür gecelerde de Namık sesle sordu: - Neymİf bu ha- Sait kız ona verilirse buna ta-

Fıaıldadı: - Muazzezin re- çarpıyordu. Muazzezin ateş gi- gelinceye kadar Şayeste uyu- vadiı? hammül edemiyeceğini, yaşaya 
yine bırakıyor. bi yanan ellerini tutarak yalvar maz, fakat daima yatağa ya- - Baban bu akşam kararı- mıyacağını itiraf etti. 

' Rahat konutmak için alt ka dı: tar ve uyur görünürdü. Bu ge- nı verdi. Namık olduğu yerde sallan· 
ta indiler. Şayeste dedi ki: - 1 - Kararın nedir Muazzez? ce soyunmadı, ışığı söndürme- - Kararı ne imiş bakalım? dı. Mosmor olmuştu: 
Namık dııarı çıktı. Babanla Muazzez hiç bir şey demedi, di, elinde bir dilôtle kocasını - Muazzezi o mühendise 
kavga edeli her gece gidip içi- hiç bir cevap vermedi. Sade tit bekledi. Namık ancak ikide gel vermiyor! - Ali, mükemmel! Demelı 
yor. Eve pek geç gelip hemen riyor ve kendiıine aokuluyor- di. Yine içmitti. Namığın yüzü taşkın birse- ki kızın kocaya verilmesinden 
sızıyor. İstersen şimdi Muaz- du. Sait biraz eğildi, başını kı- Odayı aydınlık, karısmı da vinçle aydınlandı, huzur ve saf- vaz geçilmesi Sait Beye bir 0 -

zezle bir konuşayım. Bu İş olup zın başına, yanağını kızın ya- ayakta bulunca, dargınlığını u- fet buldu. Fakat duyduğu sevin dalıgın lüzumundan ileri geli-
bitain. nağına yasladı. Oturmağı da, nutarak birden bire sordu: - ci gizlemeğe çalıftı. Karısını üz yor. Biz de vaziyete seyirci ola 

- Fakat ya reddederse? biribirlerinin kollarına dütmeği Ne o, niçin yatmadın? ı memeğe borçlu olduğunu, karı cağız demek: Mükemmel! 
- Zannetmem. Hem sen her de, buıeyi de hatırlarına getir- Şayeste sadece: - Yatma- sından her teyi gizlemeğe mec- Devam edemedi. Uzun, bo. 

~eyi bana bırak. miyerek öyle yanyana, haşhaşa, dım, dedi. bur olduğunu birden bire his- ğuk, ağlamaktan hazin bir kah 
Sait evin içinde duramadı. yanak yanağa, sal:it ve hare- Müjdeyi kocasına vermek setmişti. Sanki tamamen la- kaha ile gülüyordu. Halbuki Şa 

Birden odalar ona bir fırın gi- ketsiz kaldılar.Uzaktan mümey için beklemişti. Yeni ve belki kayt gibi söylendi: yestenin henüz indirilecek bir 
bi sıcak ve bir zindan kadar dar yiz Sadrettin Beyin mahut gra müthiş bir dayak yiyeceğinde - Vermiyorsa vermesin! Sa müthiş darbesi daha vardı. Kah 
göründü. Bahçeye çıktı. Serin, mofonu yine bir şarkı söylüyor, 'iiphe yoktu. Fakat bu müjde- ı na ne bundan! lstçyen herif, a- • kahann bitmesine intizar ettik-
yıldızlı bir gece vardı. Küçük baş~a hiç bir ses itit~lm_iy~rdu. 

1 
nin Namıkt~ halkedeceği yeis bayı yakan herif düşünsün! . ten sonra dedi ki: 
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• Kadın 

~j~ 
.:-.. ~---

İhtiyarlamamak, 
Çirkinleşmemek! 

Asrın 
Resim 
San'ati 

Aaron resim san'atı hakkında 
•v•lce d • · ~- d"" ki; Yaz ıgnn bır yazıaa ua 

r .. im telakkisi ile buırünJ<li •• • •.un telakkisi araaındaki farkla-
"'ı.ı•alı ederken bir de tabiilikten 
cı IDak 
t • •ızın tabiati tahrif etmek 
.'"· deıni,tU.. Bugün bu noktayı 
ı•e.h etmek isterim. 

A Müteaddit senelerden beri 
~·~rupada bilha... Pariste, Mu· 

1
• le daha ziyadeaile harbi umu-

~ıdtıt SOıtra san'at üzerinde az 
•ra.tar nu dövü,tü, nihayet aon 
:~•lerde bu kaaırgala~n yoiur· 
'~hu bulutların en nihayet baal'İ 
1 • e. Üzerinde eriyip döküldü· 
°"• hanri merhalede timdillk te
:~.klı:ufu iade ettiler. Kübistler, 
•ut .. · b Uhstler, Dadaiatler naaıl ki 

1 uıiin hepsi sükuta mecbur oldu 
ı't. De.ha doiruau çıkmaz aokak 
t• kazara aaparak bu yollarda 
'"a. İr•desizlik yüzünden aukut 
~diyorlar ve tamamile e ttiler. 

•I 8urün pariate yine mevkii ele 
k ~11 bir nevi "Realizm" dir. Fa
i~t .bu realiıtler evvelki gibi de. 

dır. Uzun tecrübelerden müte· 
•ddit tehlikeli yolardan ceçtik
t·~ 
1. lonra yorularak durup fÜpbe 
~· laia aol& ba&kn re&liatlerdir 

1 
•vvelkilerden çok tecrübe dide 

d" 1
' 1•r 1 .. h""I. 

•1 
· fte bunlara gore u aa& 

%ursa "aan'at tabiilikten çılı:· 
tıı•kıızın tıpkı tahrif etmek, i.le
ıı,· 

d 
1 

dahiliyenin tahallüflerini efra 
1 
le.bilye üzerine örtmektir. San-

·~· . ~ .. ..,., tabiilikten ayrılmamasıle 
. ''•ber bu tabii gibi görünütün 
I•' 

'"de efradı tabiiyenin hiç bir 
~çhile kendilerine mahsua kıy-
~tleri olamaz." 

8ir portre, portre diye yapılı-
to,._ h"b" . • • . aa ı 1ne, ınaan ınsana, ttte 
,,~ 

L Ye afaç ta araca benzer, fa 
•ııı.- ' ı~ ır aan'atki.ra nazaran ne pOt" 
d • Ylllnız aahibine aittir, ve ne 

t• h.lnız titeler ve aifaçlar ffllcli 
•b"ı b " iklermi göatennekle bera-
o'' ile §İte ve ne de aiaçbrlar: 

t "
1•r Yalnız hali tabiiliklerinde ur 

1 
""hlekle beraber aan'atklnn 

/~lllarını ta,ıınaia birer oebe1>, 
j•lte.ı taeri aan'at haline dökül-
~ltto h ı· b''I"- .. d .. n aonra, a ı ta u ıa ıçın e 

;'t-•rlarla mülemma birer sihirdir 
~l'., 

~· tn aon sercilerde denilebilir 
b~ "•riate bütün NJlonlar artık 
'tibirterinden olan farklarını he· 
;•~ lamamile hiuolunur bir tarz 
ı' ltaybettiler; fazla modern o
•tı "So 1 ,, h t'" "S nbahar aa onu a ~ 
~ e.lon ılea independants" eıki aa 
~ ·~· YÜrüyen "ilkbahar salonu-
1' bu ihtiyar aaır dide olan aa· 
•tı • 
İf dil renç ıalonlara yaklaşmak 
;
1

;
11 bili.ihtiyar ellerini uzattılar, 

ıi~e but.arıda ıöyledifim !U rea· 
.., il\ tnefkureai artık vücut bul-

11ttu . 

t~ I' •kat bu devirlerden ıonra bii 
~.~ Yolların viıaıl olduiu fU mer 
• 11 • •caba artık bulunan en doi 
1,,..•e.hll mıdır? Hayır! Maamafih 
··ıd·ı· ~ ·k 1 ık en hayırlı bir yol olarak 

~.. k11,,.,et1e görünüyor. Lakin o 
~ \.İ tı 0ı-ada Pariıte bugünkü görü 
i~ ~ na:ıaran daha çok tamire ih 
1 ~ •cı Vardır. Evet bu yolda ru· 
ı:ı;\h eararını, arzularını izahta 
.... .. •ehil bir hal vakidir ve dai· 
>oıdda baki kalacaktır; çünkü bu 
•tt;ı,;· ".fazla modern diye latife 
~il . 1•rı tekillerde olduğu gibi ıe 
~. 1'"•hla ekaeriyetle nefse mün 
)ı:'l kalmaaı tehlikeai çok olma
ı.,~· llınumiyete ıamiliyet vardn. 

leli. "p· t-_. ıcaıso'nun ornemantal 
"l' ~.ll>daki ıekillerde yapbğı 
'•h1

"lure" eserleri ekseriyetle 
>1 .., lllÜnhaaır kalıyor, bqkala
>,~lll11ınatda cİİl;liik çekiyor, ve 

111 hiç te anlamıyorlar." 

•t tvet tabii eıkal ile izah, tabi
-,. "e tab'ı fertler üzerine ••Ene" 

ıı • 1 -~I a enı; b&tıninin tahammülü, 
~Q "~u, beynelb.fer bir llaan ile 
~Q;;uıtnak demektir ki en doğru 

e.rdan bir tanesidir. 

Re•••m 
Seyfettin Hüanü 

'----~___,.-.+-4 .............. ~~••••• 
Vagner 

"'~"anerin hayat n -ıeri 
!"andaki yazınuı deYa.mıaı ge-

İzmirde 
Konserler 

Bundan bir kaç pn eYYel l.ıı:
mirde Elhamra idareaindeki Mil
li Kütüpane •İn-•• aalonunda 
ve Kartıyakada k-rYatuyar 
yfiluelı. devre talebelerind- Sa· 
tahaddin, lak-der ve Enver Bey 

!erin Hlllllahmer menfaatine "yer 
dikleri konserler hakkında izaha 
ta ııirifmeden eYYal böyle kıymet 
li talebeler yetlıti~ditinden dola
yı konae"atuvarın .muallimlerini 

tebrik ederiz. Bu aan'atkar cenç 
ter yalnız Tiirkiyecle ve Türk 
mektehinde yetİpnİf olmaları ha 
aebile bilhaua takdire §Ayandır· 
lar. 

Heykeltraf g6zile 

Dahice 
Bir fikir 

Eskiden güzellik bir "Allah 
vergisi" sayılırdı. Fakat tiındi
ki insanlar bu telakkiyi yavat 
yavaş değittiriyorlar ve güzel
lik bir "bir insan vergisi" olma 
ğa baılıyor. Eskiden k11dmları-

Sporu 
Kurtarmak 
• 
için ••• 

Bilmem neden bizim memle- mız "erkeğin güzeli çirkini ol· Memleketimizin spor vadi· 
ketteki &bideler hep carabet nü· maz" derlerdi. Artık bundan sinde ilk defa yapmağa muvaf 
munaleri oluyor. sonra erkekler "kadının çirkini fak olduğu bir stadın resmi kü 

Kanonikanın, bir cami kapısı olmaz" diyecekler .. Şu muhak- tadı cumıa günü çok enteresan 
cı"bi iki tarafından halk çıkan kak ki, güzelleşmek ve güzel bir şekilde yapıldı. 
Takaim abideai Kripel'in, memle kalmak artık bir sır olmaktan S l d b . b" .b .. 

· k H • "h" 1 ene er en erı ın ırıne ket çocuğuna, kendı Anadoluıu· ı çı ·mıttır. atta ı uyar ama· 
1 

k' . . 00 b I .ki 
na doğru yumruğunu uktıran Sa mak bile insanların arzuıuna ' r~. ı.pd vakzıly"ebt.'. .~ Fu unabn hı 
rayburnu abideıi; ya bizlerin an· kalmış bir hale getirilmiştir. 1 ~luzGı el u u umuz k ene

1
r a içe 

ı d • b • d h erleri. ya ı ı e a atasaray arşı attı ar. 

h
ayamab ıgı ırrb. e a e,• tk' 

1
' Bugün medeni memleketler· tık defa ciddi bir atletizm" mü. 

ut ta ıı ecne ı aan a ar arın "lh . d 
"Original" bir san'at tecrübeleri de, bı assa Amerıkada ka ı~- sabakası seyrettik. Sonra öğre 

lar, mesela bir dişçiye gider gt· niyoruz ki programın bu kadar olsa gerek .. O "0riginal0 olmak d 
b 1 bi, güzelik müesseselerine e- yu""klü ve güzel olmasına rağ-içinae; kııın çamurunda eyaz e 

biaelerle, yazın sıcağında palto vam etmektedirler. Bizde güzel . men yapılabilen hasılat ancak 
ve boyun atkıaile genneie benzi- lik müeueaeai deyince, burala- · 2000 lira kadar cüz'i bir meb-Temiz 'ile tatlı bir tonla ve iyi 

bir beraberlikle icra edilen remi rı iyi pudra ıüren, güzel bo· ı liğdır. 
yor. yayan, saçlara mükemmel ?n· Bu hasılat 0 kadar azdır ki Memıelletiııi11 Jıer ceplıeslude oldıığu gibi, sporu da 

Eyfel kuleıini batatai1 dikilae dülisyon yapan berber dükkan- j insa., şaşar. Çünkü bundan gakıııdatı takip eden müteveffa Doumer Dtıııis 

,.. ~· . 

·~:·· ·.,. ·· - r"". - " . ' \,it' 
idi acaba naaıl olurdu derıiniz? tarı zanned<;rler. Halbuki asıl evvel fena bir sahada gayri mü. kııpa.un11ı ö11ünde •• 

lıte Samaun abideti at•i ıyu- güzelik müesssesi bu mudur'. I s;oil bir şerait alımda yapılan Her hangi bir mllç olur. gün mesela: 30 defa telefone 
"' . . . . . -
.~~· \ ·~·.'·.'. . '.~ 

·"$..· ' , ) -,t-. -.. · l.. 

' karı buna yakın bir şey; Vakıa buralarda pudra, ruj j her hangi bir Galataaaray- Fe Bazı kimıeler sanki organıza edilir. Tabii her telefon eden 
Bir beygirin koca mail kütle- ondülsyon yok değildir. Fakat ner· müsabakaaı asgari 4000 törler kontor11tla kendilerine de kendinde bu bileti ve yahut 

""" (! • • • . il' . ..., . . /, . 
. . . .- R ~ . . \. . r·ı.1 

ıine Gazi'nin de geriye doğru müessese tahrip edici sun'ilik· ı lira temin ederdi. davetiye veya bilet vermek davetiyeyi almak için bir bak 

Olan vilcudünü zammederek ile· lerden ziyade, ihya edici vasıta p k" b -'-- le mükayyetmi~ gibi ba&lular görür. 
l 1 ·· hh d' M 1. b" - e ı amma una ı"""t' T T 

Konsert•atuvar yüksek 
deı•re talebe11lndeıı 

Salahadd/11, /skeııder 
ve Enı•er Beyler 

nör lconıerto kuıurıuz olarak bi. 
tirilmit. viyoloniat lakender Bey 
çok temiz çalıtıyla pro.-ramında
lı:i bütün eserleri hakkile yaıat· 

mıt. Bilhaaaa Bach'ın prelüdünü 
icradaki yükıek kabiliyeti samii
nin takdirlerini cell,etmiştir. 

Salahaddin Bey refkat kıamın 
daki muvaffakıyetlerinden baıka 
Rahmaninof'dan yapbfı sololar
da da çok muvaffak olmuştur. 

lzmri cazeteleri bu ıı:;ençler
den hararetle bahoetmektedirler. 
Kendilerini tebrik ederiz. 

Ayasofyanın 
Mozayıkları 

Ayaııofyadaki mozayıklarm 

kireç tabakaaile kapatılmıt bir 
halde bulunduiunu ve bunların 

aon .ı:ünlerde kireç tabakasından 
temiz1enerek meydana çıkarıl· 

mai• çalışılmakta olduğu cümle-
nin ma1Umudur. Amerikalı Biza· 

ri hamlesi yapan hayvanı bilaki• ar a muce ez ır. ese a ır \ d. 7 şifahi veya tahriri taleplere ... 
b adale kendisini kuyuvermeğe · ne ır; . 

arkaya deviren muazzam ronz b l d d h l .1 0 a- 1 Dıye soracak olursak bırkaç 1 Tanıdıg' ım birkaç spor 
yığınının müvazene ve merkezi aş a ı mı> er a masaj a k .. .. .. .. .. .. d or· 

b 1 daıe Sertl .. ,.t.ır"ıl'ır ve keııdisini : no ta gozumu .. un onun e can- ganız· atörlerinin yanında maç sikletini bir kuyruk üzerinde u - -r 1 
mağa çalışmak kim bilir ne dahi- koyuvermesine müsaade edil· 1 anır. İ • arifesinde oturduğum zamanlar 
ce bir fikirdir de bizler farkına mez. Bu suretle kadını çirkin· - ktısadı buhran!.. da çok defa duyduğum şu mu· 

varamıyonız. 1 · .. b ki - ta - Havanın müsaadesizli- h d" 
eştıren yuz uruşu ugu or • •. 

1 
avere ır: 

. f ·ıe : dan kaldırılmıstır. \ gı. ... 
Fakat Mösyö Kripel ınaa 1 I - _Yerin uzak olması. - Allo .. kimaimz. Ha! sen 

söyleain diinyanm hangi tarafı":" Bu müeneselerde fennin, ! _ Bedavacıların çok olma· misin, merhaba yahu .. Allah 
da eser namile zikredilece~ b.ır 1 doktorluğun ve yeni ihtiralarUl . 51 !... [ ve .. sin bir takım geliyormuı 
ahide veya bina vardır .~i ınşa fık I bütün icapları tatbik edilmekte ; . . . .· . , J yine paralar yolunda demek .... 
ri düıünüimemiı, ve boyle horoz , dir. Adeta "sağlamların hasta- Bırıncı Jık vaııddır. İ~tıs~d~ 
şekeri gibi incecik bir d~ynek ~- 1 nesi" gibi .. Bu hastar.elere de- ! buhran d~n~ada oldug~. ~ıbı ·-
zerine kurulmuştur. s .. n at tabıa 1 edenler dah sağlam olup memleketımızde çok muhım 
tı kopya etmez nazariyeai u~".ı. 1 v:;:rlar. .. 1 bir şekil arzediyor. Yalnız bu 
süz, kaideaiz işler yapmak ıçın ç işin meraklıları ne yapar yapar 
değil; bili.ki• san'atki.rın bilgi ! Bizde İse çok kimseler an· hastalık halinde alan bu zevk ı CF";..A• 

ve dütüncesile e_n jeomerik e~eri. 1 
cak hasta oldukta~ ao~ı·a _dokto için para bulur ve gider. On-

venneai demektır. Bu ecnebılen ra baş vururlar. Dıtlerı agırırsa dan dolayı bilhaua futhol maç 
memlekete davet ederken ale'!.de ditçiye gider~er •. Onun ~ibi ç~k 1 larına iktısadi buhr11n çok ~Ü
heykel yapacak adamla~ degıl; kadınlar da çırkınleımege ve ıh 1 him mani teıkil etmez. Nıha
ıaheaerler yapacak dahıler ara· tiyarlamaia başladıktan sonra, ı yet meraklı adam tribünt. git. 
yorduk caliba! Ere~ yirminci a~- zamanın tahribatına karşı ne ya l mez de duhuliyeye gider. Fa· 
rın, değil pheserlerı yapan dahı- pacaklarını 4fıtünürler. Halbu- ı k t "d 
1 . .. 1 ··t ' ıı..· 1 1 k 1 k a gı er. en, toY ece mu evazı sana ar a ki bu tahribat. arşı a ınaca . 
rı bile bu zevat olaa idi; bu a•ır- · tedbirlere 'Clatı.ı. oevvelden ba9la • ikinci şık; bu maçta hava· 
da arhk aan'at y41ktur diye ilk ba mak ve bu 11ufetle hiç çirkinle~ 1 nın biraz puslu olmuı idi. Bu 
ğıracak ben olurdum. memek ve ~ ihtiyarlamamak' nu bir dereceye kadar kabul• 

ZÜHTÜ mümkündür. 
1 ı diyorum. Eğer hava daha gÜ· 

____ ....,...____ . . .. zel olsaydı belki bir miktar da 
Kadının ıhtıyarlıkla ımuca- h h 1 t temin edilebilirdi. 

O e d 1 -~ f d •. b' , a ası a guznam e .,.,en sar ı nazar~ degı .. ır 1 Ancak yine meraklısı hava ho-
yat yoktur. ~onuna a ar muca 'zuk değil ya taş yağsa gider. 

- Ve Öz tlilimize dele edecektır. Yalnız dalıa u- . . 
. zuq seneler muvaffak olabil- ! Üçiincü şık; yerın yanı sta 

dogr11 mecmuası- k - . .. cadcleye çok e dın •e.iıirden uzak olmaaı. Bu me ıçın, mu r- f • • • t · 
Pariste aslı Bibilotheque kenden baılamak lazımdır. Za- I belki ilk maçlara ıcr.a~~ esır e· 

• · 1 d U · man ve ya§ vücudün neresinde 1 debilir. Ancak tevalı e<>en maç 
· atıona e e ygur yazısıle ya . b ·· k'· b'l I 1 b 'htimali de ortadan kal-

Ne ise bunlar sureti ııeziki 
nede yapılan c!ileklerdir. Ya 
bir de başka bir türlüıü var. 
dır. 

Onlar da oıunlardır: Meseli 
stadyumu ele alalım, 

Burası namütenahi deliği 
ve de§iği olan bir yerdir. Heı 
taraf müsaittir. Stadyum idare 
si her maçta buraları tıkar jan 
darma kor; polisten rica e
der. Yine maçtan sonra bakar 
ki sattığı bilet ile maçı seyre. 
den kütle arasında bir uçurum 
vardır. Neden? 

- Bedavacıdan! .•. 
Bundan başka st11dyumun 

etrafını saran birçok imalatha. 
neler vardır. Bunların pencere 
!erinden biribirlerinin üzerine 
iskarça gibi yığılmıt olanlar 
da ayrı. lıte cuma günü de 
böyle oldu. Sahada tahmine 
nazaran 5 - 6 bin kişi olduğu 

1 halde elde edilen hasılat 2000 
ı liradır. Peki bu büyük açık ne 
• reden hasıl oluyor, gayet ba-

sit: 
- Bedavacılardan! .. 
Binaenaleyh, artık bu kan· 

• kranlaşmıt adeti hiç hatıra gö. 
nüle bakmadan keskin bir pıçak 
la kesmek memleketimizdeki 
kulüplerin refahı ve bilmünaae 
be sporıın ilerlemeıi için çok 
elzemdir. ntinoloi M. Whitennoore un ve l l "O. ,, .. 1 tahrıbat yapıyorsa, ugun u ı I ar u ı 

zı mış o an guzname unvan g·ı ve vasıtalar o tahribatın önü dırır. • . bazı ltalyan mozayıkçılarının bu 2S d D R 1 k Aksi halde bugün bu kadar 
itle meuul olduklarını evvelce lı eaer 9 e r. ıza Nur Bey ne geçecek derecede yükselmi! , Çünkü spor ef arı umumı- olan hasılat yarın da~.a düıe-
yazmııtık. tarafından Fransızca olarak ne§ ve mükemmelletmiıtir. ye.sinde bir Galatasaray - Fe. cek, dütecek, nihayet stadla-

redilmiıti. Bu Türk destanı, ih- l . · k' l"kl .. · nerbahçe maçı çok büyük bir rın gitelerinde bilet kesmek 
MozayJkları kapatan kireç ta htıyarlık ve çır ın 1 e mu l.h"d" -~· O "çin böyle arı 

tiva ettiii halis türkçe kelime- · d · d · 1 a ıseuır. nun 1 
• için bulunan memurlar sabah-

bakaaınılan tathir dıt nartekes- . . . . cadele, aynı zaman. a ıra enın • be lerden dolayı bir spor. 
leı· ve tabırler ıtıbarıle çok şay" 1 de terbiyeıi demektır. Kendisi- , zı se P .t kt . t' Do11nıer Fra11sa kt1/IBSllllll I tan akıama kadar sinek avladık 

ten batlanmııtır. Buradan iç nar r ki j cu bu maça gı me en ım ına ' l h ld t d · · d _, __ 
nı dikkat bir eserdir. Bu eser , ni bırakıvermit ve yana arı galibi olaıı c·aııııi takıırıııuıı arı ka eBs a ıdn ıçı a ~m ~ tekeıe dokuz kapı açılır. Bunlar d 1 . k" l m .• f etmez. -

dan ikianin üat mozayıkları te· Fuat Raif Bey tarafın an türk- sarkmağa ve _çır ın et eg~ ve Gelelim en mühim ve artık kapta111111 tebrik ~derken ..• Iea;;~i~ ıi'i:'has~alıj:g.:::t~İ 
ml.zlendı'kçe birer kağıt ile kapa 1 çeye tercüme edilmekte ve ye- 1 beli bükülm. ege batlamkııl hır ~a kankranlatmış olan son şıkka. k ı. 

ı d 1 t yana arı ha Am 1 d · b" · b'I mak için kesip atmazsa -ço• 
ı ktadır Mesaiyi idare eden ni intişar etmeğe baılıyan (Öz 1 ın a, ayr.ı .yda~kaku , . . • Mahut bedavacılar meselesi. an <ar eşım ıu ızım ı et • 

tı ma . . . . - . li taze belı ı ' ~et ve ıra- leri unutma hem ben bu ~fer yakın bir istikbalde ıöreceğiz. 
Amerikalı "Bizantinoloi" Whiter dılımız~ dogru_} atlı hır.mecmua ! desine 'aahi , güzel bir kadın ti\ Dünyanın hiç bir yerinde b- tane rica edeceg'im. C_ünkü Zaten bugün ıöyle böyle bin sr 

. .__ ı da tefrika edılmektedır. Fuat · .P A d k'ı f k b" · 1 k t'mı'zde oldugu· ·• .. · k ·ı · b'I moore'un bütün kmmları 1•.ma savur edınız. ra a ar ne ızım mem e e ı bazı arkadaslara soz verdım ıntı 1 e yürüye 1 en spor ar· 
edildikten aonra heyeti umumiye Raif Beyin öz türkçe olarak ya· büyüktür. . kadar sporun tüfeylisi yoktur. · · ı tık o zaman tam manasile rah 

S·ıni birden meydana çıkaracağı zılmış bir mukaddemesile başla .. .. f k f ... t ı Herkes ond11n ufak ve büyük ı Bunu söyliyen zat yukarı- meti hakka kavuşmuş olacak • 
• Bu buyuk ar ın sır ıs e- 1 G' b' 1 d ·f ·•· 'f 1·1 

tahmin ediliyor. Bu münasebetle yan bu kıymetli eseri sabırsız- 1 mek" ile "ihmal t.tmek" ten ile men1faatke~neku?'ar. uya o ır .a ;arı ~.t~'!ım :or tu el'.~.e- Ilır. 
bl.rmeraaı'myapılması da muh· iki bekliyoruz. (Öz dilimize . . •.. d'" .... sek k b 1 sağıaca ı tır. •rın en ırı ır. unun gı ıo MuhteşemOZDEMlR 

ı a . rı geldıgını uşunur , . a a. I 
temeldir. 1847 de Sultan Mecit doğru) mecmuası bu ve bunun 1 bati sene!ere,yaşa ~e.tabıata at , 
Ayasofyayı tahkim ettirirken ltııl gibi öz türkçe metinleri neşre'. ı fetmektense, kendımızde gör
yan mimarı FoHati'yi celbetmiş- mekle dilimize büyük ve mühim 

1 

mek daha doğru olmaz mı? Ted 
ti. Bu zat tamir için vücude ge- bir hizmet ifasına başlamış bu- birler vaktinden evvel alınırlar 
tirdiği yüksek iskelelerden istifa lunuyor Şimdiye kadar Arabın J sa, müessir olurlarC. "b ş· . 
de ederek bazı mozayıkların ba- · azı e ırın 
danalarını temizleyerek bazı kop ve Acemin malı olan kelimeler- -·-~---
yalarını almııtı. Ondan 30nra den türkçemizi kurtarmanın 
Salzenburc isminde bir Alman imkanı olmadığı zihniyetile açı 
miman ayni tarzda mozayıklarla lan bu cidalde büyük bir vazife 
meflfUI olmuıtu. Bu Alman moza görecek olan Oz Dilimize cioğru 
yıklardan vücude getirdiği kop- mecmuasını takdir ve müteşeb
yalan renkli planılar halinde ve bisi muallim Kazım Beyi tek bir 
Fopatiden mezuniyet almak.arzın k il 

kelime arapça ve acemce u a-
nqretti ve hatta Foıaatiden ba- 1 
hia bile etmedi. Bu ihanete son nılmayarak y:ızılmıt 0 an yazı. 
derece müteeaoir olan ltalyan mi !arından dolayı tebrik ederiz. 
marı bizzat vücude l'etirdiği ··---·--·-... ·-·· .. ····-·-·--·· ... 
nokaanaız kopyaları ne,retmek-
ten vaz geçti ve bu kopyalar mi· 
marın ölümile beraber ortadan 
kayboldu. Bu büyük bir zıya ol
du. Çünkü o zamandan beri bir 
çok mozayıklar harap olmu,tur. 
Bilhasoa 1894 teki zelzeleden gay 
rikabili tamir zarar s(iren moza~ 
yıklar çoktur. 

SAN' AT 
- ···- -

SAN' AT sütunla
rımızı pazar gün

leri bekleyiniz. 
Bu moıı:ayıklar kireç tabaka 

sından kurtulduktan ıonn. Bi
zana san'atı hakkındaki mevcut - -'111.--------------" 

Fuzuli su parası 
B n suyun bardağını bir 

aza . . h tt"' 
kuruşa içtliiınİz ı~ın, a a ~enı 

b 0 1.a dahı, pahalılıgın. 
a •UYU · H lb k' b' dan ıikayet ederız. 1 a u 1' - ı· 
. yu daha paha ıya a dıg-ızun su 

verler var. O da mevaddı 
mı.z~ d. 
gıdaiye ~atın al ıgrmı:ı. zaman .. 

lar.. . f d 
M elenin ıarıp tara ı a ,u .. 

d k~·bu pahalıya aatın aldıiı-ur ı ... 
mız au hiç te ıtıınıze !aramaz. 
Meseli. bir kilo tere yagı satın a 
l bunun 140 gramı sudur. 

Bı~zk, ·ıo un alırız, bunun 130 ıra 
ır 1 d .. 

mı sudur. Bir .Yu~u~anın ortte 
üçü :sudur. Hıç ışımıze yarama
d - halde bu lıadar pahalı au 

lıgr:z da belediyeye şikiıyet et ... 
a 1 

' 1 d • 'I ·? mek aklıınıza gc mez eg_~ ~·. 
Buna mukabil şunu da soylıye· 
Jim ki ıekeri aşaiı yukan tam 
fiatıo~ alıyoruz. Tam fiatına de 
mekten maka.at, hiç olmazsa fu .. 
zuli su paı·aaı vermiyoruz. Çün
kü '".k~.r!n bir kilosunda haydi 

--
-~-

• 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

ı, .... y...ı.rta itti .-yular • 
raaında taYu .. ta Mtla.t.t-
,ıu.cı.. ı-;, ...... it ...,.anlar-
dan s-e1<M iMi .... yanlanluı pe1ı 
çok melrtaplar ıdmaktayız. Bu 
mektuplar -ı....ıı t..ı.il ecı-lı: 

bir tanda taınif edilmektedir. 
.. Mllliy9t " -1..ı..tt. ~

ğaldıimdaıı aı.hııedilen itW:litin, 
iıııizleria ilıtiyııç oahalanna Ald
mac!ddıııwclu ileri ıeldijine ı.. 
alclir. 
B~ kua merlıezleriad., 

batti Yillyetl•de ınalrineci, -
törel, temyeei, t...a, iyi lııiT 
diJıw, _........, ilitı ıılraiye 

taaıircioi; ..... b, .. "' '")'a .. 

ibtiau İfsİlerİ Y• ut.alan yoldur. 
O.un için lıia itoizl•le ltçi ;._ 

teyenlw araınıda tava11utta IN
hınmak iıteyonas. 

Cwelı: lıtanlıuLı, serdr -
lelretin ı- lröteaine !*Jllil oı... ı.u 
tavuautun dalıa mü.mir .. fay
dalı .......,_ iıaı,..... .. o.... i
çia 

Ricamız ıudurı 
Valilw, ~. aıohiye 

müdilderi; eliler taraftaa belecli
ye ...Weri, ltrb iclare heyetleri 
reiılwi; tİCIU'et müclüdsi .,. ali
kaclar idare &mirleri buluaduldan 
yerlwdelô itçi ı.tiyacma (tdı;il, 

nıab.iyet, evtaf, YWecek Ücnf. 

n it ,artlVJ t..wt eclilettk) bi-

Bize yazınız 1 
u hildirirlerae lıiıre müracaat et
mİf Ye adrcaJeiai lıııralmıq oiG 
ipizlwi ıı-cliHrine lıildirecejiz. 
Bu ıuretle ı.- itıiz kalan n 

memeleketia n ... U.de it bulalıi 
lecefini lıilmecl.ifi için lıuıudan 
vatanclaılanmıza hizmet etmİf, 

"- de -.lekem her tuahna 
lıir çok ırüziele itçilerin claiılanık 
müfit hizmeti..,. deruhte etmeleri
- yan1,.. .tanı, .ı.cqu. 

Huıuoi ..U-t aabipleri el< 
ltu buıuıtalô iJıtiyaçlan1U lıizc 
loildirirlerae memnuniyetle lmyd
eclecejis. 

. ı. - Kime re nasıl iıçiye 
ıhtıyacımz var? 

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

Bize bildiriniz. 
Menıar, kitip, mulıuip veya 

eliler hizmet talep edenlerle ihti
yaç uhipleri arumda da bu ta
YU111tıı yapacaiız. 11 iateyenler 
de, itçi .,. memur arayanlar ılı 

melıtupbırmı ulıtanbul, Milliyet 
ıazeteıi İf tavauut bül"Oıu" na· 
mı na ptlermeliclirler ! . 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak fln büyillc biz 
mettir. 

• • • 
iş ve işçi istigenleı 

iş lstlyenler 
396 - Sirkeci Safa .,....yo

nuncla muallim ....ıöli R.,...t, mual 
lim velrilliii Yeye memıırİ)ıet eri
yor. 

396 - Sa.-tya Hacı hanıza 

mııhaılleııi ~ önii oolrak No 
10, 52 yqmclaclır. Makiniıttir, 

(traktör, alib zirai ye, elektrik 
makinııları, bilumum motörlar) 
tamirab Ye iıletilmeaini bilir. 

397 - Boiuiçi Uluköy Efdal 
Fuat bey. Cünch iki aut veya 
yanma alıp erteai pnleri iade et
rnelı: f&rtİ}e, lncilizceden Türkçe
ye Tiirkçeclen 1ngilizçeye tere _ 
meler Yeya muhaberat ve kitap 
terciimaıılıiı arıyor. 

398 - Fatih lomıaatı mahalle
ıi büy!ik karaman caddesi No 14, 
R~diye otelinde Arif ef. 18 ya

ımdadD'. Orta tahııili herbanp it 

1 
I olurae yapar. 15-20 lira ma&f iı-

tiyor. 
399 - Balat 

Huan Hliaeyin )'Olnııunda No. 4 
Poliı mutelraidi Yuıuf ef. her 
hımıi it oluna yapar.35 lira mu§ 

iıtiyor. 

400.- Fatih Sofular maJ..ıl..U 
orta SeflDB caddesi lnır'fUDCU IO

lrak o 9 Ha)'ri bey, tesviyeci 
allabatıliii yapar, İt an yor. 

401 - Milliyet it bürosuna E. 
P. rumuzuna müracaat 17 yaım
cla bir ıesıç, Türk ve Fran11z li
nnları bilen, cüz'i bir ınaatle iı 

arıyor, latanbulcla çalıtınak ?rti
Je. 

402 - Milliyet it bürosuna M. 
B. riimumna müracaat. Cerek 
gazete ve gerekse sair müea-ti 
maliyede ida.-e i,lerincle 'f1lkııf ki. 
mileoi olan bir zat it aramaktadır. 
Mümaileyh ahval ve mesaiD naz 
but ve mükemmel kefaleti taJııi

ye itaırna muktedirdir. 

1 

Tass ajansı tekzip 
tasarruf ediyor 

Yunanistanda 

ATINA, 16. A. A.- Gazete MOSKOVA, 16 (A.A.) 
ler, hükUmetin bütün mesarifı Taa Ajanıı Sovyet Rwıyanın 
tahdit etmek kararına tevfikan Şarki Sibiryada 250 bin asker 
h~rbiye • nıı;zaretin~. ~ev.azıma t htit etmek fikrinde oldujuna 
aıt kredilenn ekaenıını ılgaya ve bu huıuata hararetli bir faali 
karar Termit olduğunu yazmak yet cereyan ettiğine dair Nev
tadır. . . . york Timea gazeteainin nqriya 

~cnebi heyetlere aıt kredıler bnı tekzibe mezundur. Sovyet 
de ılııa _olunmut~· .. . Ruıya ne ıarki Sibiryada ve ne 

.Bahnye ~~ !>?t~! ~ de diğer berhanııi bir noktada 
mıly~n drabmıye .. dın~ıtır. tahtidat yapmak fikrinde değil 
81;1butçe1931 ele 355 ımlyon dir. Sovyet Ruıya Japonya ve 
dı. Mançuri ile dost geçinmek ıiya 

Sovyet Ruayada bü
yük hava servisleri 

MOSKOVA, le (A.A.) - Ya 
kında ıivil hava rdo1Unun baılı· 
ca yollan üzerinde muntazam bir 
aerviı yapılacaktır. Bu ııene ser
via edilecek hututun tulü 37.000 
kilometre olacaktır. Geçen sene 
27.000 kilometre idi. 

1933 senesinde yeni ba tlar ü 
zerinde aeferler batlıyacaktır. 
Viladivoatok'a kadar ıridecelı: olan 
lnkoutak hattı fevkalade bir ,... 
hemmiyeti haiz olacaktır. 

Boyu 10.000 kilometre olan bu 
hat, Sovyet Ruoyanrn en uzun 
hatlı olacaktır. 

DOKTOR 

rMlN ŞUKRO 
ı:: .nili hutalıldar mütehauıaı 

Her giiD öğleden •onrn lılanbul 
fiiTbe Babı&li Caddesi No. 10 
___ T.-.1..,fftn ? "*"''----

ıetine azimkirane devam etmek 
tedir. 

Zelzele 
BATAVIA ,16 A. A.- Celebeı 

adalarında lıiin Menado mıntalıa11n
da ıiddetli bir zelzele hiuedilmiıtir. 
Telefabn aarih mildan henüz ma
liim değildir. Şimdiki halde 5 ölü ve 
2 ağır yaralı ıayılmııtır. 

Huarat mühimdir. Bilhasaa Bo
lang ve Mongouclou nahiyelerindeki 
haaarat çok fazladır. Buralarda 150 
ev harap ohnuıtur. 

Batavia rasathanesinin lııayclebniı 
olduğu ıı. :relııele 1 clakikaclıın fazla 
elevam etmittir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye butalıldan 

mütehıuaııı 
Cumadan maada berırün öileclen 

aonra aut (2,30 elan Se) lııaclar lı
tanbulda Divaııyoluncla 118 numa-

HLLtYET SALl 1 MAYIS l93:.. 

sahifeden geçen y zılar 

Şehir meclisi bütçeyi 
İçtimaııiı da bitirdi •• 
.. JB"fı bir~ci .aalıifcJe] 1 reaine devam edildi. Yeni bütçede 

gord~ ve keyfıyetın makama ha- heyeti fenniyeye ait maaf tahıiıa
valeaı beyeti umumiyece kabul tı, geçen senekinden 20 bin lira 
edildi, noksan bulwunaktadır. 

Sanaglcllere prinı Vali ve Belediye reiai Muhid-
din B. fen itleri memurlarının e
••aen mağdur olduklarmdan bah 
sederek bu luama 9500 liramn i
laveaini teklif etti. Bütçe encüme
ni namına reiı Hamdi B.: 

Sanayi erbabına yardım mak· 
aadile bazı 91ya için evvelce ka
bul edilen oktruva priminden bir 
miktannm tenzili baklandaki 
mülkiye encümeni mazbatası °"'" 
Jl\ındu. Muhasebe encümeni pri
min 100 bin lira tenzilini istiyor, 
mülkiye encümeni bunu 50 bin 
lira olarak kabul ediyordu. 

- Bütün memurları terfih va· 
zifemizdir. Fakat, daha evvel be
lediyenin aıgari imar itlerini yap 
nıası da vazifeıidir. Maaf Ye lsacl· 
ro, ondan sonra ıelir. Binaena)e. 

Mazbata okunduktan aonra yb bendeniz mutavaaoıt bir tek
N_azmi Nuri Bey söz alarak dedi lif' olarak 5000 lira zam yapılma 
ki: . . . j sını ve bunun da en ziyade muh· 

- lkı sene evvel beledıye ile 1 taç olanlara tevziini teklif edece 
er~abı oanayi arasında i~t~lafl~ ğ~m" dedi. Avni B.: "her hangi 
d'.'guran o~","1va ?,'e~eleaının tan- , bır şubeye yapılacak zam, o ıube 
bı çok eokıdı.". H~wn~t en dar de çalıtanların ferden buna iotib
zamanında bıle dığer ruıwnu tez- kak keıp ettikleri t ... bit edilme -
yit ettiği hlllde fabrikatörlerin dikçe kabulü doğru delildir" 
memlekete olan faydaoını nazan mütaleaoında bulundu. Neticede 
dikkate alarak fabrikalara zam bütçe encümenini teklifi kabul e
yapmamıttır. Sanayi erbabı ile dildi. 
mülga cemiyeti belediye arasın - Jd li i l lA ~ 
da teıbit edilen talimatnamenin are ınec s n agv 
daha mürekkebi kurumadan teb- KarAağaç müeueoatı yeni büt 
dilin., çalıımak bu belediye için çeıinde mevcut idare mecliai 
doğru olmayan bir harekettir. liğndilerek müeueıenin bir mü
F abrika, darülaceze yekünunu dir tarafından idareoi tasvip edi
azaltan f!n hayırlı bir mÜeHese- fiyordu. Vali ve Belediye reiai 
elir. latanbulda 70 binden fazla Muhiddin B., mecliıi idarenin çok 
halka ekmek t<"min eden sınai mü nafi bir tarz olduğundan babsede
esoeıelere yardım belediyenin va- rek bu müeoseaenn bir tek müdi
zifeoidir. Makamın teklifinin red re tevdi edilmeıini mahzurlu gör 
dini ve eğer buna dair temayül düğünü söyledi. Fakat bu medde, 
yokoa daha faydalı bir teklif o- daha evvel idare mecliıinin lağvı 
lan mülkiye encümeni mazbatası teklinde heyeti umumyenin taaıri
nın kabulünü rica ediyorum." bine iktiran ettiiinden bu mevzu 

Bunun Üzerine bulunacak yeni Üzerinde yeniden müzakere açıl
esaılann alikadarlann huzurile masına imkin görülmedi. Bunun 
teabit edilnıeoine karar verilerek üzerine Muhiddin B. hiç olmazıa 
mazbata taıvip ve daha bazı maz bir mürakıp tayinini teklif etti. 
balalar kabul edildikten sonra Avni B.: 
birincj cel5eye nihayet verildi. - Daimi encümen henüz böyle 

ikinci celse bir vazifenin ifa11ndan aciz kal
nut değildir ... dedi. Neticede Mu 
hiddin B. in teklifi reddedildi. Oileden sonra !laat 14,30 da 

aktedilen ikinci celsede, tevhit &ı
rasında Betiktaıa raptedilen Ni
f&Dtatı mahalle.inin Beıiktaşla a
lü:aoınm kesilerek tekrar Beyoğ 
luna raptı hakkında verilen tak
rir okundu ve heyeti umumiyece 
kabul edildi. Bundan aonra ruzna 
meye dahil olan fevkalade bütçe 
nin maıraf kıamının müzakeresi
ne devam edildi. 

Maarif bütçeıinin müzakere.si 
esna11nda aöz lan Hikmet B. ge
çen 8elle bir milyon küıur Hra 
aarfile inşa edilen mekteplerin 
hemen hepıi çürük topraklar üze 
rine inta edildiğinden fikayet et
ti ve bu yüzden bunlar için ayrıca 
340 bin liralık ilavei k"')if yapıl· 
dığını söyledi ve: 

- Biraz da sağlam toprak a
ransa olmaz mı idi 7 dedi. 

Nakiye H. da bunu bir talisiz -
lik eseri olaralı. tavıif ve bundan 
aonra mektep yapılırken toprağın 
eoaelı bir tetkik ve tahlilden ge
çirilmeıi elzem olduğunu aöyledi. 

Nazmi Nuri B., belediyenin 300 
bin lirııaı bir tecrlibe.i fenniye uğ
runa feda edildiğini, söyledi ve 
ayni batanm bir daha tekrarlan• 
mayacağı ümidini izhar etti. Ve 
müzakere kafi görülerek diler 
maddelere ıı:eçildi. 

Şehir pllhıı 

Tamiratı müteınadiyeye verile
cek şekil ve amele miktarmm tez 
yidi münakatalan mucip oldu ve 
neticede makaınm buna dair olan 
teklifi kabul edildi. Şehir pla1U 
için bütçeye konan 100 bin liralık 
tahıiaat 50 bin lira olarak kabul 
olundu. Bu eınada Litife Bekir 
H.: "eski Şehremini Emin B. za -
manında 100 bin lira sarf"de vij. 
cude getirilmiı olan tehir planın
dan iıtifade edilemez mi 7" diye 
aordu. Heyeti fenniye müdürü Zi
ya B. cevap vererek bu plinm 
bugünkü ihtiyaçlara cevap Yere
cek bir plan olmadığını oöyledi. 

lsttmllJk işleri 
Avni B. iıtimlü: bahıi geçer

ken aöz aldı ve malı elinden alı
nan halkın mahkeme kapılannda 
aylarca ıiirünmeie mabkıim edil 
meıinden ve belediyece lıaklan
nm tanmmadıjından tikiyet etti 
ve: 

- Halk, k"ndi müeaaeoesinde 
baldmıı dilenemez 1 dedi. Kanali
zasyon tahıiaatmdan 100 bin lira 
taıarruf edilerek Taşdelen •uyu
nun oahile ioaleıi ameliyatına bat 
lanmaaı takarrür etti. 

Makam, lıtaııbulda b.ir zabıta 
abideai İnf&ll icin bütçeye 200 bin 
lira tabaioat teklif ediyordu. Cev
det Kerim Bey: 

- lıtiklal barbının ilk temiz 
kanı lıtanbulda akmqtır. Her ae
ne 16 martta Eyüpteki telıitlerin 
~.u taziz edilmektedir. Fakat, 
EJ'U.p halkının muavenetile yapı
lan bir tüm.ek vücude gelmesey
di buırün belki bu .-.hitlerin kabri 
ai b~le bulmak kabil olmayacak
b. Bmaenaleyh, bu .-.hitlerin hi
diae ~halli olan Şehzadebafma 
naldedılerek burada bir meydan 
açılmaamı Ye bir abide in .. sını 
teklif ederim!" dedi ve teklif ka
bul edildi. Buna mukabil mafı:a. 
mm bir zabıta abidesi iDf&aına 
dair teklifi reye kondu ve redde
dildi. p,.,, bütç~sl 

Biitçe ne kadar? 
Bundan oonra idarei huıuaiye 

ve belediyenin 932 aeneıi bütçele 
rile ıehir tiyatro.u, Dariiliceze, 
Karaağaç ve Konservatuvar büt
çeleri heyeti umwniyece taıırip e
dildi. ldarei huauaiyenin varidat 
ve masraf bütçeleri heyeti umu• 
miyeoi 3,985,567 ve belediyenin 
varidat ve maaraf bütçeleri yeku
nu da 6,538,891 ve lı<ır iki bütçe 
umumi yekunu da 10,497,455 li
ra olarak teabit edildi. Bundan 
aonra Haliç tirketinin mali Hzi
yetini tetrih eden rapora dair iza 
hat veren Muhiddin B. Belediye 
hiuesinin iki aene müddetle teci
li noktai nazanm ileri ıürdü ve 
tirket faaliyetini tatil ederae Ha
liç münakalitını temin meıuliye
tini üzerine alamayacağını aöyle
di. Neticede şirket mumelab be
lediyece takip edilmek kaydile 
tecil teklifi tasvip olundu. 

Yeni bütçenin tanziminde bü
yük hizmeti görülen mazbata mu 
harrri Abdülkadir Ziya Beyle 
daimi encümen kalemi müdür ve 
katiplerinin ve masraf müdürü
nün ikramiye ile taltifleri teklif 
olundu. Muhiddin B.: - "tahoi. 
aat nerde 7 Beni imkinı olmayan 
bir ite aevk etmeyin!" denıe&i ü
zerine Hamdi B. gayri melhuz 
maoarif faılından verilebileceği
ni aöyledi. Bundan ıonra bütçe· 
!er, tayini esami ıuretile reye ko
nularak kabul edildi ve Vali Be
yin kıaa bir t91eldriir nutkile ni
aan içtima devreıinin son celıeai
ne nihayet verildi. 

---~•-+tlMl .. 1--e• • - -

Vali konağında iki 
büyük müsamere 

Tertip lıeyetinJen: 19 mayıı 
pertembe ırünü akıamı oaat 21 
de ve 20 mayıı cuma ııünü ıaat 
15 te Ni,..ntqında Vali konaiiın
da hasta çocuklar menfaatine 
Vali ve Belediye reisi Beyin refi. 
kalarmm tahtı riyasetlerinde lıu
luna.q heyeti tertibiye tarafından 
iki büyük müsamere verilecektir. 

Pek hayırlı bir makaada matuf 
bu miiaamerelerde piyangolar, 
dana mii .. bakalan vesair ellen • 
celer tertip edilecektir. 

Bu ha,...lı ite iıtirak etmek iıı
tiyen zevatın Beyoğlu Kayma. 
kamlığına ve miiaamere ,ünleri 
Vali konağına müracaat etmeleri 
rica olunur. 

Hüsnü B. geldi 
Tiitün inhisarı umum ınlidürii 

Hüsnü B. dün Ankara'dan avdet 
etmiftir. Hüınü B. Balkan Tiitlin 
konferanaı meoaiaine itt.irak et
ınek üzere geldiğinden inhisar 
bütçesinin B. M. M. encümeninde 
müzakereıinde bulunmak üzere 
tekrar Ankara'ya gidecektir. 

Yugoslav maslahat
güzarının teşekkürü 

Yuıroılavya maslllhatı!izarı, 
Vali Muhittin Beyi ziyaret ede
rek, geçen hafta tebrimizi ziya
ret etmif olan YaıoalaYya kraliçe 
si Marie ve valide.i Romanya kra . . . , . 

l Japon 
Baş vekilini 
•• 
Oldürdüler 

[Baıı birinci aalıiled•] 

Katilin polis tarafından faaliyetle 
aranmakta olan Kansaki iıminde lıi 
risi olduğu söylemnekteclir. 

TOKIO, 16. A. A.- Vaziyet za
hiren ıük\inet keabetmiıtir. Milli bir 
kabinenin tetkifj derpif ediliyor. 

Tahminler 
TOKIO, 16. A. A. - M. lnııkai

m katli dolayııile, ıiyasi kanaatler 
nazan itibare almmıyarak bir milli 
koaliıyon kabineai tqkil edilmesine 
intizar olunmaktadır. 

Mamafih Seiyukai fırkaoı, Mika
clo'nun yeni bir Seiyukai kabinesi 
tqkil etmek üzere başvekalet vekili 
M. T akahaıki'yi memur edeceğini 
ümit etmektedir. 
Fırka dahilindeki vahim ihtilaflar, 

M. lnukai'm muhtemel halefi meae
leai hakkında türlü, türlü mutalea
lar ıerdine ıebebiyet vermektedir. 

Batvekilet meoeleıi haldnndald 
iJıtiliflar devam ettiği takdirde Sei
yukai fırkaoının iktidar mevkiinde 
lıalma11 mümkün ohnıyacaktır. 

Suikast tafsil atı 
TOKIO, 16. A. A. - M. 1nukai

in bir ziyeretçi ile salonda konuı
makta olduğu urada katillerin bir
den bire baıvekilin ikaınetgihma 
girdikleri ve yollarını kesmek iıte
yen 4 polis memuru ile bir hizmetçi 
kaclı1U yaraladıkları ,imdi haber &· 

lınmaktada. 
Ziyaretçilerden biri de M. lnukai

yi müdafaa etmek isterken yaralan
mııta. 
Başnkilin gelini kaimpederinin 

kaçmak için zamana malik olduğu
nu fakat mütecavizlere lcartı durma 
fı tercih ettiğini ve bunlara ceaa
retleri vana kendisini vurmalannı 
söylediğini beyan eylemi,ıir. 

Maaleaef batYekilin 'bu cesurane 
hareketi tabancaların yaylım atqi
le iıarıılammı ve mümaileyh meb
zul kan keybederek olduğu yere yı
lolmışbr. 

Derhal kan nakli ameliyesine te.
ve11iil edilmiı, fakat bir aemere ver
meınİftİr. 

Bqvekil 7 aıuıt İonra •mt et
mi~tir. 

imparator, tiındiki halde kabine
nin iıtifaıını kabulden imtina eyle
miıtir. 

Miltarlinileyh, müıı,...irlerle Ye 
lıilha11a Japon de'flet adıunlarmm 
en lııdemliıi olan M. Saionjl ile ırö
rüımelı: arzusuncladrr. 

l •••••• 

Japonya 
Ve Rusya 

a Radek'in izoestla'da 
bir makalesi 

MOSKOVA; 16. A. A. 
T aas ajansı bildiriyor: 

lzvestia gazeteainde M. Ra
dek, Rwı ve Japonya münaıeba 
tı hakkında bir makale neıret
mittir. Mümailyeh, M. Tanaka
nın ahiren Japon Times ıa:ıe
tesine vukubulan beyanatının 
ve bu beyanat hakkındaki ııa
zete mutalealarmın Japonların 
"Onları yenmek bizim için bir 
çocuk oyuncağı ile aynamak 
kabilindendir." Suretindeki id
dialarmm ve "Mançuri'yi ifgal 
eden Japonlara kartı hüınü ka 
bul yapılmıt" olduğu teklinde-
ki mualların Mançuri'nin tes
hir ve fethi huauıunun pek çok 
zaman ve mesaiye muhtaç ol
duğunu g~termekte bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Mümaileyh, Mançurideki u
keri vaziyeti takdir huıwıunda 
bazı Japon mahafilinin daha zi
yade akıllıcaıma dütümneie 
baılamıı olduğunu beyan et
mektedir. 

Bir tekzip 
MOSKOVA, 16. A. A.

Taaa ajanıı, bir Nev-York ga
zeteainin Ruayanm Siberyada 
250.000 kitilik bir kuvvet tah
tit etmİf olduğuna dair ııetret
miı olduğu haberin uıl ve eau 
tau iri oldutunu beyana mezun 
dur. 

Sovyet Ruaya, Japobya ile 
Mançuride sulhun muhafazası
na matuf ıaraılmaz bir siyaset 
takip etmektedir. 

Denizlerde radium 
V AŞINGTON, 16 A.A. - A

merika Geophiaique cemiyetinin 
bir içtimaında deniz dibinden çı
kanlan bir takım nümunelerin 
tahlili neticeıinde Büy!ik Okya
noı ruıubunun arz üzerindeki a .. 
lelade lııayalarda bulunan radiu-

Menılekette 

Rirkamyona 
Taarruz 

Haydutlar bir yol
cuyu da öldürdüler 

Mardinden yazılıyor: Cizredea 
Mardine ııelmekte ollln inllln ve q
ya dolu bir kamyon yolda bazı hay
clutlann ta&ıTUzana ağramqtır. 

Rqmilde laımyonun lilstiii patla
dığı için toförii tevakkuf ederek te
kerleii tamir ederken alb silAlılı a 
dam yolculara taamı~ etmittir .Ab
lan lnorıunlar, kamyon ,.,Jc:alann
dan Matdin N üluı Bqlritibi Fahri 
Beyin kayınvaldeıine ioabet ederek 
ölümüne ıebep olmutlar, tüccardan 
Cizreli Hacr Ali Efendinin oflu E
min Efendi de aiır ıurette bacakla
rından yaralanınışbr. Haydutlar, yol 
cuların 200 lira kadar paralllrİle 
epeyce eıyalarmt almış ve aavuş
muılardır. 

Mecruhlar arutnda Fahri Beyin 
bet yqırulaki çocuğu ile üç yaıın
daki lcardqi devardrr. Mecruhlar
claıı biri hastanede Yefat ebnİftİr. 
Diğerinin vaziyeti ele vabimdir. Hi
diaeden haberdar olan Jandarma der 
halt akibata baıJamııbr. Şerirl•,a
!D'clıl&ları' qyADin bir lo11D1 yollar
da biralmnılardrr. Takibat ıiddetle 
devam etmektedir. 

Bir çam ormanında 
yangın 

ÇEŞME, 14. - Barbarus nahiye
sinin Uzunkuyu köyü civarındaki 
büyük çam ormanlannda yanıım çık 
mıt ve yüz elli dönüm kadar bir aa
hayı ihata ebnittir. 

Meıeleden haberdar edilen kay
makam Ihsan bey, otomobille der
hal yangın mahalline ıritmiı, janclar
ma kuvvetleri ve Uzunkuyu ve Zey
tinler köyleri balkının yardımile yan 
gm güç hal ile aöndürlilmüıtiir. 
Bin kaclar çam aiacı t- ...ı. 
yolduğu gibi, altı bin kaelar da lııı
-n yaıunııtır. Meaeleden hemen İz 
mir haberdar edilmiş ve orman mü
fettiıi Fadıl bey 'bu aktam Uzunku
yuya gelerek tııhlol<ata hatlamttbr. 
Müsebbip aranmaktadır. 

Çankırıda eski 
eserler 

Çanlurıdan yazılıyor: Şebrimizde 
kale civarmda kireç ocağı mevkiin
de aoarıatikadan dört büyük mezar 
meydana çıkarılmqtır. Hemen her
ıh kaclmlı, erlceldi kafıleler buraya 
pderek mearları seyrediyorlar. Bu 
mezarlar bir tesadüf neticesi ID<!fda
• çılonııtır. 

Kireç ocağında çalııan ameleler 
büyük bir kayayı parçaladıkları ıı
racla bu mezarlann kapılarına teaa
düf etmİflerdir. Açılan kapılann ge
nifliği ve irtifai bir inıanın sığabi
leceği ıekildedir. Mezarlar büyük bir 
kaya içine oyulmuttur. Tavan la
snnlan kubbelidir. Bunlardan biri
nin içinde geniı bir oyuk vardır ki 
meur loımmı teıkil etmektedir. 
E"• raya ıu dolduğu için haYUza ben 
:zem ektedir. Bu tarihi eserlerin han
gi devre ait olduğu henüz teıbit .. 
clilememiıtir. 

Fakat burasının aile mezarlığı ol
duiu anlaıılmaktadır. Bir habere ıö 
re bu mezarlar bir aene evvel meyde 
na çıkmıt, karçılar buralaraı kar sak 
lama depoıu gibi kullanınıılardD'. 
Hafriyat ıreniıletilidiği takdirde cla
lıa bir,;olı tarihi eaerlen teaııdüf .. 
dileceği il.-i ıüriilüyor. 

Vesikasız silah 
ve bir ölüm 

Eakifehirden ya2Jlıyor: - Sey
dııazinin Kümbet köyü cnannda 
karakol kumandanı Mehmet e
fendi yazifeaini ifa ederken bir 
çifte kurıunundan aldıiı yara ile 
vefat etmittir. Mehmet efendi, 
köy muhtarı ve bir jandarma ile 
birlikte bazı ihzar mliaelıkerelo
rinin infazı için cinr köylere p. 
derken yolda, elinde bir çifte tii
feii tatl)'an Halil iıminde bir a
dama raat gelm.it ve çiftenin ve
ıikaamı aonnuıtur. Halilin ve i
kaaız aililb tapchğmı öirenince 
tüfeii mliaadere etmek için tut
mut, Halilin elinden çekerken tli 
fek atq almıt ve çıkan kurtun 
Mehmet ef. nin aai -meainin al
tından kara cii•rine iaabet etnüt
tir. Mehmet ef. aldıiı yaradan 
ınüteeuiren derhal vefat etmiı
tir. Halil ile yanındaki arkadaıı 
derhal elerdeıt edilerek evrakı i
le birlikte Adliyeye teTcli olan
muıtur. 

Kaçak rakılar 
MANiSA 12 - Müskirat dai

nai bçakçılıtın kökünü ka:umq, 
Kilnunuoaniden Dİian ıayeaine 
kadar yakalanan 106 kilo rakı, 
3600 kilo cibre maa teferruat 3 
kazan ve müteaddit helezon Ye 
aaüberritler lzmire ıönderihnit
tir. 

330 kişi ile satranç 
HAV ANA, 16. A. A.- Ayni za

manda 330 kiıiye kartı 66 parti 
Jll~nç oynıyan Capab~nca, 46 

Fr nsız 
Sosyalistlerı -

Herriot'nun kabine · 
• • • • 
sıne gınp gırmeme-

ği müzakere ettiler 
P ARiS, 16. A. A. - Müttehit 

ıosyaliıt fırka11 Seine federal kong
resi, dün önümözdeki tesrii devrecl• 
fırkanın parlimentodaki aza11run it
tihaz edecekleri hattı hareketi tet· 
lı:ı"k etmiıtir. 

Bu meaele, ıon derecede mühiın· 
clir. 

Soayaliıtlerin yalcındn t~ekkül 
edecek radikal kabinede nezaret .ı. 
ruhte etmeleri veya yalnız müzahe
ret vaziyetinde kalmalan meselesin
de ''lıtirak taraftarlan~ ile 'iştirak 
aleyhtarları" aruında bir münakaf& 
zuhur etmiıtir. 

Meoele kat'i ıurette 29 may11t• 
top~cak olan milli aoıyaliıt kong· 
re11 tarafından halledilecektir. 

Dünki müzakereler, oldukça cali· 
bi merak bir talom alilmetter irae et 
mektedir .Yeni Pariı mebuıu M. 
Graziani, ooıyali•tlerin hiikfunete iı· 
tirakleri için 5 farat ileri sürmüttür: 

1.- Tealihabn tahdidi; 
2. - Eılaba imalinin men'i· 
3.- 40 aaatlik meaai hafbosınm 

tesisi; 
4.- Bankaların n umumi tuaruf 

!arı idareye memur tqekkülleri1t 
lı:ontrölü; 

5.- Sigortalann, kömür maden· 
lea-inin ve demiryollannın millileıti
rilmeai; 

Hatiplerin ekaeriıi radikallerin 
ıağ cenah ile bir tern~rküz kabine1İ 
vücude ıetirmelerine mani olmalc i· 
ç.İn aıgari bir aoıyaliıt programını 
tahakkuk aalıa11na iaal etmek 1&rtİ
le biilrı'.ımete İftiralı: etmek lehinde 
buluDIDUflardJr. 

Mamafih, her halde ıoıyaliıtlerin 
M. Herriot'un fırkaıına müzaheret 
edecekleri mPh•kloık ve müemmen
dir. Çüıı\ri, hatiplerin elueriıi " Bu 
müza.heretin, rejimin aalahiyet ve 
kuyyetini tamamen kullanacağı ani' 
İntİzan!n irticaa brşı mücadele et· 
mekten ibaret olan lıavguı11ne te
kabül etmekte bulunclufu ~ temin ey 
lemiılerdir. 

M. Renaudel'in bir nutku 
PARIS, 16. A. A. -· Soıyalist 

aağ cenahının lideri M. Renauclel, 
Toulon'da bir nutuk irat t>derek bir 
temerküz kabineai Yiicude getirilme 
ıinin miimkün olmadığı fikrinde bu
lunduiu söylemİftİr. 
· Mümaileyh, radikal ooayaliıt ve 
aoıyaliıt fırkalarmm elde etmit ol· 
duldan reylerin hemen, hnnen mü
aavi olcluğunu ve yeni kabinenin le! 
killncle bu cihetin b.,..ba katılması 
lhım plecelini ilin etmittir. 

Küçük itilaf 
Konferansı 
T~mps gazetesinde tah

lili bir makale 
PARIS, 16, A. A. - Temps ga 

zetesi Belgratta toplanan lı:üçük iti
Iaf konferansını hali hazırdaki bey
nelmilel ahval ve ııerait dolay11ile 
büyük bir ıiyaıi ehemmiyet iktisap 
etmekte olduğunu yazmaktadır. 

Tempı gazeteai bu frrlllttan biliı
tifade ekaeriya menfaatleri birbirine 
muhalif olan 3 deYleti ihtiva eden 
küçük itililın aiyaıi kiyasete terki 
"!evki. ed.eı; mill~ hotlrimlıiın ırüzrl 
bır mıaalinı tqkil etmekte olduju· 
nu ehemmiyetle kaydetmekte ve bu 
lıilifı ricuda gelİrmİf olan hüku· 
met aclamlarının A vrupanın umumi 
iJiliği için pek büyük hirteY yap
mıf olduklarını yazmaktacln .Bu ze
vatın gönnüt oldukları it bu 3 meat 
lekette iktiaecli buhranın n fırlı:n 
zihniyeti dolayıoile yapılan hatala
nn mevcudiyeti haıebile çok daha 
f'ly&nı takdirdir. 

Çekodovakya bu itibarla oailam • 
aaılara maliktir. Fakat, Romanya i
le Yagoalll't'yacla bazen teme-rriiçler 
görülmittiir ki, bunlar endite balı· 
tolnıamakLı beraber nazarı dikkatJ 
celbe §&yandır. 

Ekseriya 11lantılann defi için ha· 
Ji hazırın ilcaabna intibak eden u
ıullere müracaat etmek üfidir. 

Romanya büyük fırlıalarla dab• 
ııkı bir ıurette teırilü meaai etmei• 
cloirv yol alnuıbr. Yugoılavya ioe. 
meırutiyet ve parlamento eaaolan,.. 
rücu etmektedir. 

Dalılli buhranların hiçbir zanwn 
lriiç!ik itililfın harici siyasetini mü
teeoıir etmernit olduğu diklı:ate ıa
yaııdD". 

"Kalem klüpleri,, 
BUDAPEŞTE, 16. A. A.- 28 

miDete me-p birçok muharrirler 
"Kalem" klüplerinin beynelmilel o
nuncu konıreııini burada aktetmir 
!erdir. 

Kongre, muharrirlerin ıiyaoete k .. 
nımamalı f&rtİle ıulhe ne ıuretle hİıO 
met edeltileceklerini tetlôlı: eyliy.,.._ 
lecektir. 

lngilterede tasarruf 
LONDRA, 16. A. A. - People 

gazeteai oiyui muharriri, maliye na· 
zmrun pek yakıncla Avam kamarası
na milli tasarruflara ait ıert alıki• 
mı havi bir proje tevdi edeceğini ~• 
gümüı piyasaaılllft ucuzluğuna bi
naen ngiliz baziMIİnin iki, iiç ·~ 
kadar yüzde 3 1/2 faizli bir tah~ 
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Lil Dagover; G.Garbo'ya benzetil
mekten hoşlanmadığını söylüyor 

Sonra. bu yıldızların az çok 
lıuıuıiyetl _ de yok değildir. 

Joan Crawfonl'un iri ve müı 
lelızi gözleri, İP••mlardaki her 
liirlü heyecan' lrın sadık birer 
~V'1uı gibidırler. Greta Garba 
0un hiç değitmez gibi görünen 
Yiizü. En İnce hisleri süzgeç
ten geçirmıit gibi ifade eder. 
Martene Dietrich kuıurauz ba
taklarile hayli gönülleri fethet 
llıiştir. 

Bir de dünyanın en gilzel 
11ttlarmdan birine malik olan 
bir yıldız daha vardır: Lil Da
gover, • 

. Rivayete nazaran, mütarün
ıley ha bu güzel sırtını yirmi 
biıı dolara da sigorta etmittir. 
Bu güzel Alman yıldızı: için 
Çok dec!ilrodu yapılmamıt değil 
dir. Hakikatte Alman mı, ele
ği( mi, oraıı da malfun değa. 

Çünkü babası Almandır. 
.\ııaıi Fransızdır, kendisi de 
Cavada doğmuştur. Hollyvood 
Cavadan gelen kadını beklediği 
Zaınan, batka türlü dütiinü
Yonfu. Haliı Cavalı bir yaba
ni gelecek zaıınediyonlu. Fakat 
trenden ıon derece tık, dudak
larındaki hafif rüjdan batka hiç 
bir ıun'iliği olmıyan bir kadı
nın indiğini gördü. Oldukça 
İyj lngilizce konuıan, fakat 
İngilizceden evvel söyliyeceği 
'Özün Almancuını söyliyen bir 
kııdın. 

tik filmini çevirdi. O zaman 
dıı.n itibaren herkes kendisini 
daha iyi tarumağa ve sevmeğe 
başlac:IL Yalnız bir ~yi nazarı 
dikakti celbediyordu. Bu kadın 
et Yemeği yemiyordu. Hep seb 
ze, hep ıebze.. Sonra da müte
llladiyea beyaz tuvalet giymek 
ten hotlanıyordu. Çamatm be 
taz, ropları beyaz, mücevher 
~arak tqıdığı inci gerdanlığı 
.ıYaz, haut otomobili bile ~ 

Y•2 ••• 

Her hangi bir artist Holly. 
"Ooda gelir gelmez gazeteciler 
etrafını sararlar. Lil Dagover 
~e bu bücuaıdan kurtulamazdı. 
~ıı.zetecil«e söylediği fU: 

-" Beyaz perdede artiıt. 
1er, kendilerini seyreden leırde 
başka baıka hisler bırakırlar. 
liakikat bu hisleri teyit mi e
der, tdaip mi eder, orasını bil 
llıern. Fakat tekzip etmemesi. 
ili temenni ederim. Me.eli be
:Yaz perdede gördüğüm Anita 
~llge Amerikan güzelliğinin 
bir timsalidir. Greta Garboya 
llelince, en takdir ettiğim ak-
11!ı·ia odur. Lakin beni Greta 
benzemeğe çalışmakla ve onu 
t._klit etmekle itham ediyor
ı .. t. Hayır, bin kere hayır! 
~u fikir benden ne uzak! Greta 

•rbG'nun kopyası olmaktan
'"· fena bir Lil Dagover ola. 
l'ıırı, daha iyi! Sonra böyle bir 
llıukayeseyi icap ettirecek orta 
da bir ıebep te görmiyorum. 
~iiştert:lı; bir has etimiz varsa, 
•kiırıizin de ecnebi oluşumuz 
"e Yağmur altında gezintiyi 
'~imizdir. Ben o kadar spor -.. 

Lll Dagover 

tJ11ster ve çocukları 

Sinemada bizleri o kadar ı un - tık kadını olmak.. Ko. 
güldüren artistlerin hususi ha. c_aıı;ııın al~ığı haftalık külliyet-
atlan ekseri a hiç te komik h bir Y.ekun tutmakla beraber, 

Y •• . Y Nathahe bu paraları kül gibi 
degt.ldı~. En tanınmı' bedbolanlahn ııavurdu. Kadının bu tekilde 
nın ızdıvaçlannın nasıl a t masrafı, en zengin ailelerde bi
geçtiğini biliyoruz. Bunların a- le, geçimsizliğe yol açar. 
rasmda Buıter Keaton'un bir Çocuklarının istikbalini dü. 
iıtiına te,kil ettiğini zannedi- tünen Buster karısının hudut
yorduk. Halbuki sıra ona gel- suz masraf taleplerini reddedin 

miı. ce, sakin yuvada fırtınalar kop 
Buıter Keaton, hiç gülmi- mağa batladı. 

yen adam.. Bob ve Jioka ismin 
de iki çocuk babası olan Sus. 
ter bir haftaya kadar yeniden 
bekarlığa kavuşuyor. Çünkü 
karısı Nathalie Talmadge'den 
ayrılıyor. 

Natbalie malum olduğu üze 
re Norma ve Constance'in hem 
ıireaidir. Fakat bütün gayret
lerine rağmen komediyen ol
makta hemtirelerinin payesine 
yetiımit deiildir. 

" Miıafirperverlik ka..,unla
rı., nda kocası Buster kendisi
ne iyi bir rol vermit ve muvaf. 
fak olmasına da hayli yardım 
etmitti. Yine öyle iken tam 
manasile rolüne bakim olmut 
değildir. 

Bir aralık Nathalie'ye 
1 

yeni 
ond-

Bir aralık Norma Talmadge 
fırtınanın onune geçmeğe 

ve evdeki eıki aükOneti iadeye 
çalıftı. 

Fakat hemtireai Nathalie'
nin tiddetli mukavemeti kartı· 
ıında kaldı. Nathalie böyle bir 
müdahaleyi izzeti nefsine indi. 
rilmif bir darbe telakki ediyor
du. 

Buster bu işin sonu geldi. 
ğini anlamıttı. Ayrılmak, gay
ri kabili içtinap bir hale girmit 
ti. Meseleyi bir talik ile hal
letmek zarureti hasıl olmuş. 

tu. 
Şimdi talep vaki olmuıtur 

ve muamele cereyanını takip 
etmektediı 

D. ANAGNOSTOPOULOS 
ve C. SISKIDl 

MiUi Yunan Vapur Kuınpanyaaı 

ANDROS 
posta vapuru ı 7Mayu sah pnü li-
manımıza ıniivasalat "e ı8 maya 
çarıamba giinü Galata rıhtımmdan 
hareketle her atnıf yolcu ve qya}'İ ti 
cariye alarak <MiDiLLi, TlNOS, 
PiRE, "e ISKENDERlYE) ye azi
met edecektir. Tafsilat için Galatadıı 
Çinili Rıhtım Hanmcla acentalan D. 
Anagnoıtopoulos ve C. Siıkidi E
fendilere müracaat. Tel. B. O. 2612. 

lıtanbul miıbkemci asliye birinci 
ticaret dairesinden: Kostanten Se· 
denko Efendinin haınil bulunduğu 
Seyl"İıefain idare~inin Karadeniz va~ 
puruna tahmil edilen mallara ıiit 
29-8-93ı tarih ve 364ı numaralı 
konıimentoyıı zayi eylediğinden ba
hisle iptaline k81'ar itası talep edil
miş olmakla 111ezkUr konıimentonun 
kimin yedinde iıe 46 gün zarfında 
mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz 
edilmediği takdirde bu müddetin bi-1 
tamında konıim&ntonun iptaline ka
rar verileeei'i p.zete ilanına mah
kemece karar verilmit olduğundan 
bennucibi karar keyfiyet T. K. nun 
maddei ma1ısuıa11 mucibince ilin o-

lunur. 

latanbul ikinci ifliia memurlu-
ğundan: Adres:: latanbul Çakmak
çılarda 49 No da elbiteci Annanak 
Maden yan efendi: Balicla iımi ye 

hüviyeti yazdı olan za~ iflüı açı
l tasfiyenin i.di tekilde yapılma
rp ka d ~•mit olduğundan. ı -
ıına rar ...-ena. 
Müfliıden alacait :'lan veya malla-

d • t"ı' '--•- iddiasında bulunan-
rın a ıı nauLA • 

1 al cak ve iddialarını qbu ilin-
arın a 

dan bir ay içinde eyyamı resmiye 
müstuna olınak ÜZ"'"" her gün saat 

13 den ı8e kaclarSultanahmette adli 
ye binasında icraYİ ,,azife eden 2 ci 
·a· -urlufuna gelerek alacalda-
ı aı m-..· . . .. 

kayıt ettinnelerı. 2 - Müfliıe 
nnı ı---daki 
bcwçlu olanların yu.....-• göateri-

1 ·· ddet içinde borçlannı kayıt 
en mu fi" d' 
tb

. ı-· de mü 11e te ıyatta bu-e rme ..... ı,. 

1 aları hili.fmda hareketin ceza 
unm ·~'·'ba 

k 
mucibince uuu t ve meıuli 

anunu b'lm 1 • . . .:p olacai•nı ı e en. 3 -yeti rnu-
Müfliıin emval "e nukut ~e tahvilat 

Avrupadan diplomalarla musaddak birinciliii ve en büyük nfer ni,arunı 
ihra:: ettifi sihi Türk 2ekiııt Türk sa.n'atı, Türk sermayesi ve Türl: ame
leaile ibz• olunınuttur. 

DlSTOL: Koyunlarda. Keçilerde 
ve Okiizlerde bulunan kelebekleri 

ile SiNEK TAHTAKURUSU, GÜVE, PiRE, BiT, ÖRÜMCEK. ağaç
lar, çiçekler ve nebatı:.t üzerindeki tırtılları, tavuklar ve kümes ku;lan ile 

sair hayvanat üzerindeki pireleri "e böcekleri ve bilümum haşaratı mevti 
ebedi ile kat'iyyen öldürülür ve bir daha cfırilemezler. Akıini iıbat edene 

5000 lira tazminat verilir. EmgJine nauren dah., n1üessir,dahı 

öldürücü ve yarı yarıya ucuzdur. Devlet demiryolları, Şark 

demiryolları,Seyriıefain,Hilaliahmer,Güllııuıe, Cerrahpa~, Haseki haataae
leri,,,eaair büyük hastanelerle Sıhhat yurtları,Yatı mektepleri,büyük oteller, 
büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kumpanyası, ve bilümum 
müeueaab milliye ve ecnebiye FAYDA iıtimal etmektedirler lımine vı 
mıvkaaına dikkat ediniz. Ha•an Ecza deposu. 

İstanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
1932 senesi Mayııın 16 ıncı gününden itibaren ilinı ahire kadar muteberdır 

Tayyare Cemiyeti Ankara 
Umumi Merkezinden: 
Türk Tayyare Cemiyetinin Anka- -rada Opera meydan:nda yaptıracağı 111 

Tayyare Şehitleri abidesinin inıaab ıı.ı 
yirmi gün müddetle ve kapalı :ı:arfla ~ 
münaka:;aya konulmuıtur Talip o- ır.I 
lanlar ıartnamc ve tefeıTUatını yir· : 
mi Türk lirası mukabilinde Türk ~ 
Tayyare Cemiyeti Umumi Merke
zinden tedarik edebilirler. ihale 21 ::; 
M.yıı cumarteıti günü saat on bet· crYı 
te Tayyare Cemiyetinin Ankaradaki -
Umumi MMkezinde yapılacak!ır. ~ 

Dikkat: 
931 ıeneai Teınmuzunda bu 

maksat için hazırlanan ve aab· 
lan şartname ve teferruatı ki. 
milen değittirilmiıtir. 

Dr. A. KUTIEL 

lSTANBUL OÇONCO NOTERİ 
BEYEFENDiYE 

Efendim, Dairei aliyenizde reaen ~ 
tanzim ve tastik kıhnan ı4 Mayıa !;;; 
1932 tarihli "e 5282 yeTUÜye ve -
276-1743 dosya numaralı ıenetle lı- ~ 
tanbul limanına menıup K.;ruca ti-
le namındaki npunm mutaııarnfı 

bulunduğumuz dörtte üç hiueaini 
Yemi9te Soğan i•keluinde 19 No. 
Akdeniz Anbarı sahibi Ahmet Ham 
di Beyle Biga tüccarlarından Eıe
lekli zade Y akup Kenan Beylere ta• 

tıp vapurla kat'i alaka ettiklerinden 
"e keyfiyeti latanbul Liman daire
ıince de teacil ettirdiğimizdeıı ala
lcadartınca husulü rnal\ımat zımnın
da dört nüsha o1aralı: tanzim olu-
nan iıbu ilannamelerclen binır aüa
balannın lıtanbul vilayet ..,. Milli
yet pzetelariyle ilin b\ıyUriılarak 

bir taatildi nüıbuınm tarafmı- ia
desini reca eyleriz efaıdim. 

Sirkeci Yeni han No. ı5. Sabık 
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!il 

ıı.ı 

ııııı 
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No H d HAREl\ 1·"1" l'rnla ilk Son 
u ut "' h•reket hareke 

1 O Şişli • Tün el ı Şitliden - Tünele 
-------- Tünelden - Şitliye 

11 Kurtuluş - Fatih 1 
--

12 Harbiye - Fatihi 

14 Maçka - Tünel ı 

15 Taksim-Sirkeci' 

16 Maçka -Beyazıt' 

• Maçka - E. önü ı 

17 Şişli - Sirkeci ı 

18 Taksim. Fatihi 

l 9 Kurtulut - Beyazrt 1 

Kurtaluı - E. önü 1 

22 Bebek • E.önü 

23 Ortalı:öy • A.kauv' 
1 

34 Bqiktaş. Fatihi 

Kurtuluıtan - Tünele 
Tünelden - Kurtulu.-

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

Maçkaclan - Tünele 
Tünelden - Maçkaya 

Takıimden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Taluime 

Maçkadan - Beyazıt& 

Beyazıttan - Maçbya 

Maçkaclan - E. Onüne 
E. önünden - Maçka.ya 

Şiıliden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Şqliye 

Taluimden - Fatihe 
Fatiht.ı - Tıılaime 

Kurtuluıtan - Beyu:ıta 

Beyazrttan - Kurtulup 

Kurtuluıtan - E. Onüna 
E. önünden - Kurtulu.-

B. tattan - Bebei• .. E. önüne 
Bebekten - ,, 
E. önünden - B dı ele , 

,. - B. Tap 
B..ı.eı.t.& - ,, 

Ortaiıöyden - Aluwaya 
Akaaraydan - Ortaköy• 

Be!iktattaa - F atibe 
Fatihton • B. Tap 

3 6 
ıo 

15 
30 

s 6 
ıo 

ıs 

30 

4 5 
ıo 

7 8 
ı4 

8 
ı4 

8 
ı8 

ı5 

25 

9 
ıs 

9 
18 

6 
ıo 

ıs 

30 

10 
11 

. 9 
17 

ı--T-32 T .kapl • Sirkeci Toplıapıclan - Sirkeciye ıo 

Siı:bc:iden - T opkapıya 18 

Topkapıdan - Aksaray• 

Şebremial • Sirknci 1 Şelıiremininden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Şehireıninine ıo 

Akaarayclan - Yeclikuleye 

33 Y .kule • Sirkeci Y edikuleden-Sirkeciye 18 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

• Samatya • Sirkeci 1 s.ınatyaclan-Sirkeciye 
Sirkeciden-Samatyaya 10 

Aluaraydan-Edirnekapıya 

37 Edirnekapıclan-Sirkeciye ıo 

5.30 24.ıs 
5.50 24.39 

23.07 23.3i 
23.30 24.00 

5.38 ı.oo 

5.40 ı.oo 

20.34 23.5() 
21.00 24.00 

7.26 2ı.oa 
7.48 2ı.30 

8.~ 24.07 
6..04 23.25 

6.18 20.08 
6.46 20.36 

6.47 ı9.51 
7.ı9 20.23 

7.56 19.22 
8.34 20.00 

6.00 22.37 
6.45 23.22 

7.ı7 19.44 
6.45 20.ıs 

5.36 -.-
S.42 ---
6.00 24.36 
8.00 24.43 

-.- ı.ıa 

-.- ı.24 

S.40 zı.ıo 
6.25 21.5!1 

e.oo 22.os 
8.42 22.47 

S.12 --
5.30 23.SS 
6.04 24.30 
-.- ı.06 

6.39 ı9.5!1 

7.09 20.09 

5.ı6 -.-
5.34 24.08 
6.08 24.40 
-.- ı.ı6 

6.33 20.03 
7.03 20.33 

5.08 -.-
5.3ı 24.16 

buna benzer kıymetli evrikmı 
~:r ne ıuretle olursa olsun ellerinde 
bulunduran qbu ve ~ ve aair 
müeueaenin üzerindeki haklan mah Kunıca Şile ırapora aab.iplerinden 

f 
kalmak ıartile o malları ayni Topal Ali zade izzet,.. Mum 8-ler. 

fil ... 
E.lmın -Si<k<ci 1 

Sirkeciden-Edirnekapıya 20 6.0ı 24.46 
Edimebpıdan-Akaaraya 116 

u:ı: . ı· 
müddet zarfında daıreye tea ım et-
meleri akıi takdirde cezayi takibat Fatih ıulh 3 üncü hukuk biJıiıa.. 
ve meauliyete uğrayacakları ve ma- liğind..,: T.....,keainin tufiyeaine n
:ı:eret bulunmadıkça rüçhan balda- ziyet olunan Fatibde nipncabi ce

rından mahrum kalacaldamu bilme- mali aokafıncla 3 nınnaralı hanede 
leri. 4 _ 26-5-932 tarihinde P4'11em- mükim iken müntdüreı ... fat eden 
be günü saat ı4 le yukanda yazılı Fazıl Sami beyden alacaldı balunup
olan iflas daireıinde alacaklıların ha- ta miadı rnua11ende matlaplarmı 
zır bulunmaları ve müflisin müıte- 1 kayt ettirenlerin itba alacaldarının 
rek borçluları ile kefillerinin ve bor- 1 istinat eylediği vesaiki aübuti,eleri
cu tekeffül eden sair kimselerin İç-ı nin lieclittetkik tarihi illndan itiba
timada bulunmağa hakları olduğu i- ren 20 ~n zarfmda mahkememin 
lan olunuı tevdii lüzumu ilan olunur. 

-.-
Atilraliı>S!S - Sirknci 1 Ablrıılip&fadan-Sirkeciye 6.31 20.oı 

Sirkeciden-Atıkalipafl'Y• 10 7.06 20.26 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
latiranca vakıf ormanlarmda Haydutlu pınar me·,kiınd 

60000 kilo kömürle kale boyu ve Hıyardere mevkilerinde 200000 
kilo kömürün müzayedesi icra edilerek fiatı hattı layık bulmadığı 
için bir hafta müddetle temdit ve pazarlık suretile ihaleeinı:ı karar 
verilmit olduğundan talip olanların 25 Mayıı 93~ ça~,a~ba gıı· 
nü latanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazı daıre:ııne mu
racaat eylemeleri ilin olunur. (2086) 
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~alata'da 1Caraköy'de Büyük Mahallebiciı ıin Ostüneole 
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• 
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Reklaııı S Erkek ve Cocuklara mahsus KOSTÜMLER ve PARDESÜLER 

abşl Hanımlara mahsus Paris'in en son modellerine göre en modern 
kumatlardan imal edilmlt MANTOLARIN müntahap çefitleri 

TEDİYATTA TESHİLAT 
• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
12 Mayıs 1932 vaziyeti 

Hanımefendiler, 
Artık dünya modasını 
Takip zahmetinden 
Vareste kalacaksınız! 

AK T 1 F 

1 
1 Kasa 

1 

Külçe ufi kllugmn (lllveten ıeda· 
Al Yüle çıkarılın biııko•otlar kUfllığı) 

tın Külçe safı kilogram 
Meıktık Tiirlr alllJIJ sall kilogram 

l'anknoı 
L f•khk 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhablrlen 

6.178,!Jl 
615,118 

i.200,803 

Altın Mevcudu J l!tveıtn ıedıvtile çıkınlan 

'ülçe saf~:ııı~ 1 banknotlar kartılığı 
' ntveten tedavtil 

Altını tahvili { Döviz mevcudu { çıkanlan bank· 
kabil notlu kartılıiJ 

{ Serbe!t dövizler 
Hazine Tabvillerlı 

Lira 
• 
• 
w 

" 

Lira 

Ura 

" 

8.688.589,99 
860.oa2.4B 

8.07 8.0 l 6,31 

ll.20~~-
118.523,~ 

1.056.96(),89 

1.736.576,67 
934.704,30 

Lira 

12.0~1.048,98 

199.413,8-7 

1.728.!41,86 

PAS 1 F 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edllen evrakı nıkdye 1 Urw a 158.741!.56ll,-
lrınunun 6. ve 8 lnci maddelerine tevflku 
vaki tediyat '-"'-----2._0_7_8_.5_6~8,---t 
Deruhte edlltn evnıiı nıkdyt bılı:iyesl 156.670.000,-
Karşıhğı tatııımen altın olarak tedavüle vaz edllen 1 Ura 9.745.550,88 
Karşılığı tamamen altını tahvili kabi dilris olarak 
tedıvUle vazedilen ~''---"-l.'-'78fJ'-'---.5_7__,6,_67_1 
Vadeaiz Tevdlab 
Hazine hcıabı cırisi Ura 671.720,83 
Di!ıer mevduat 5.581.170,80 

D6Yiz mevduab 
Muhtelif 
Nazım He-pla 

Lira 
15.000;000,-

168. 152. 127,55 

6.251!.891,l 3 

75~.399,26 

28.250.961,!8 

4-630.S 19,53 
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Denıbıe edilen evrıiı nakliye kar,ılıgı 
Kanunun 6 ve 8 ind maddelerine tevfilı:u 
vaki tediyat 1 

Llrı 158.748.Söll,-

" - i.078.568,- l 56.6~0.000,-

Cüzdan 
Scncdaı Lira 0.-
Esham ve { Deruhte -eam-n evriif'1liltly~ 
Tabvil!ı karşılıP;ı ( idbarfiı7meıle ) 

27. 1 25.825, -

Alhn Uzerine avana 
Hissedarlar 
Muhtelü 
Nazım Heaaplan 

KanuRon 6 ıncıf 
maddesine tev-l SOO 000 Türle !tını 
!ikan tevdi edi·/ • • 1 ı~ 4.625.000,-

5.519,53 

Yekfın 

len kıymetler ı 
Muhtel!! Depo Heıaplın 

- aıaı rahatsız . eden 

bqı karın şlşglnllQlnl 

izale ediniz. 

flaflt LI N 1 A ıenlilrilnü 9ıyiniz. 

VUcudUnUzde mevcudiyetini bile hısset·· 
mlyecıksinlz . Gi~iğlniz anden itibaren 
vUcudUnüz htman bir çok • sanlimetro 
lncelecektir. Fazlı olarak iyı ve elblikl 
trıkoıunun daimi ve müessir maİajı sayesin!' 
'de zahmetsiz ve yorucu rejimden ari o!aral 
bütün fazla semizliği izale edecektir. 

..; \t • .. 
Bunu, magazamı~a gelıp teçrUbe ldı. 

ıız. Veya karnınızın kuturunıı . ve mecmı 
lrtlfa111 bildirerek adresinize göndertin1%. 

Flııı . 17. lira - Siyah 20. llra 
Yalnız, Beyofjılu'nda 

Tünel meydanında 12 No. 

latlkl61 caddesi :ses No. 

maQazaıarında aatıhr. 

••••& ı ı na. not1ıt1. ••••11•••• 

iLAN 
Oımanlı Bankası gİıeleri 1932 Mayısının 16 mcı pa

Lartesi gününden itibaren gelecek 15 Eylule kadar zir
de muharrer saatlerde açık bulunacaktır: 
1.- GALATA MERKEZi 1DARES1: 
Eyyamı adiyede : saat 9,30 tan 15,30 a kadar. 
Pazar giinleri : saat 9,30 tan 12 ye kadar. 

2.- YENlCAMl ŞUBESi: 
Eyyamı adiyede : saat 9,30 tan 15,30 a kadar. 
Pazar günleri : saat 9,30 tan 12 ye kadar. 

:t- BEYOGLU ŞUBESl: 
Eyyamı adiyede: saat 9,30 tan 12 ye kadar 

aaat 13,30 tan 15,30 a kadar. 
Pazar gijnleri : saat 9,30 tan 12 ye kadar. 

Gedikpaşada Jandarma sahn
alma komisyonu riyasetinden: 
Şapka ve tozluğu ile beraber oD ıekiz bin ili yirmi iki bin yu 

)ık elbise imaliyesinin kapalı zarfla münakuuı 1 Haziran 932 
tarihine müsadif çarıamba günü saat on bette yapılacaktır. Ta
liplerin şartname ve nümuneyi görmek iizeı'e her cün ve münaka 
Hya i,tirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur gün 

• 

17.125.825,--

626,80 

7.867.218,117 

ı .~69.009,24 

4.630.519,53 

22ll.041.898.7 5 'feKOD 228.0•U.898.75 

bkonto haddi % 8 - Aıbn üzerine avans % 6 3/4 

3 uncu olordu 
lllnları 

K. O. ve müeasesah ile 1 inci 
fırka ve Çatalca Mat Mv kıt'ala 
rı için un ayrı ayrı şartnr.meler 
le ve kapalı zarfla alınacaktır. 
İhale tarih ve saatleri &§ağıda 
gösterilmittir. Taliplerin şartna 
melen almak üzere her gün ve 
münakasasına ittirakedecekle
rin de vakti muayyeninde temi
nat ve teklif mektuplarile ko
misyonumuza müracataları. 

(250) (1774) 
Saati Tarihi kıt' aları 
15,5 25-5-932 K. O. Merkez 
16,5 25-5-932 1 İnci fırka 
17 25-5-932 Çatalca Mat Mv 

Çarçamba günleri 

• 
K. O. ve birinci fırka ihtiya

cı için 59953 kilo bulgur kapalı 
zarf usulile münakasaya kon. 
muftur. lhalesi 23/ 5 932 pazar 

1 L .AN 
1932 Mayıımm 16 mcı Puarteıi gününden itibaren 

gelecek 15 Eylfile kadar zirde muharrer Bankalar gİfe
lerinin aaat 9,30 tan 15,30 a kadar umuma küıade ol
duğu ilan olunur: 

American Expreıı Cy, Banca Cornmerdale ltaliana, 
Banco di Roma, Türkiye Zlraat Bankaıı, Türkiye İş 
Bankası, S. S. C. 1. Ticareti Hariciye Bankaaı, Umum 
Ticareti Hariciye Bankaıı, Felemenk Bahri Sefit Ban
kası, Osmanlı Bankaıı, Selimik Bankası, Deutache 
Bank, Deutache Orientbank, Şarkıkarip Ticaret Ban
kaaı, Credit Lyonnaiı, Banql ~ Franco-Asiatique. 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz saf ar, Beyoğlu. fstiklil 
caddesi 390, İsveç sefareti karşısmda 

Gedikpaşada 
Satın alma 

Jandarma 
komisyonundan: 

·çünkü: 

iP-1r.11·i1 
•r 

Piyasaya ·:ıi<ıyor ~ 

lesi günü ııaat 16 da kom~syo~u 

1 

On iki bin metıe kaputluk kumatın kapalı zarfla münakasası · 
muzda ya~ıl~caktır ... Talıplerın 6 6 932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameaını almak uzere her .. . . . 

fstanbul ve Ankara muvakkat satış mağa 
zaları 21 mayıı cumartesi günü açılıyor. 

gün ve münakasaya ittirak ede- tarlnameyi görmek uzere her gün ve münakasaya ıttirak ıçm te-

,--FESHANE ceklerin de teminat ve teklif minat ve teldifnamelerile mezkur günde muayyen ••ate kadar 
mektuplarile vakti muayyende komisyonumuza müracaatları. (2039) 
komisyonumuza müracaatları . 

(248) (1772) 

* ' * 
K. O. emrinde bulunan has

taneler ihtiyacı için süt ve yo
ğurt kapalı zarf uaulile münt
kasaya konmutlur. ihalesi 21 1 
5/ 932 cumarteai cünü saat 11 
komisyonumuzda yapılacaktır . 
Taliplerin §artnamesini almak 
üzere her gün ve münakuaya 
iftirak edeceklerin teminat ve 
teklifnamelerile vakti muayyen 
de komiıyonumuza müracatları 

(222) (1610) 

"' "' "' 
Çatalca müstahkem meYki 

ihtiyacı için mutfak ve çamatır 
odunu ve hamam odunu aleni 
münakua ile almacaktır. ihale 
ai 23/ 5/ 932 pazartesi günü H
at 15 le komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplerin ıartnameai
ni almak üzere her gün ve mü
nakasaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu-

---------,- FABRİKASI MAMULATI 

,! ..... ::~::~~~;~:.'.:~~~::~ .~ö.:•::'. .• .hl~. YENi ÇIKTI 
len salata, marui; soğan; dereotu; turp gibi ıebzelerin eD fazla Yeril pardesülük: Metrosu 390 kuw-ufa 
istihlak olunduğu bİ'r mevsimde bulunuyoruz. Muntazam kana- Memleket mahıulll tiftik ile kanıık olanları da mevcuttut 

Hallı yinden mamul nefis kumatlan 
tizasyon tesisatına malik otmıyan bazı semtlerdeki boatanlann Vatana ve kesenize hizmet 
.muhtelif veailele.-le lağım suları karııan aularla ıulandıldarı anla- maksadile arayınız. 
ıılmaktadır. Sıhhati umumiyeyi tehlikeye koyan bu gibi boatan yeri: latanbul, Beyoğlu, Ankara'da 
ıahipleri haklanda takibatta bulunmak auretile bu İf Belediyece Yerli Mallar Pazarı 
ehemmiyetle takip edilmekte iıe de halkımızın d• müteyakkız bu 
lunarak bu ıibi çiy yenen mevadı hiç olmusa temİ2 ve bol ıular. 
la mükerreren yıkadıktan ve iyice temizledikten ıOIJl'a eiı:J~ 
leri lüzumu ilin olunur. (2092) 

Ketif bedeli 787 lira 38 kurut olan lıtanbul - birinci ıqek. 
tebin tamiri kapalı zarfla münakasaya kon1Dflur. Talip olanlar 
tafsilit almak ve ketif evrakını görmek üzere her gün Levazım 
müdürlüiüne ve ihale günü olan 9-6-932 perıembe günü de 59.S 

Münakasa temdidi 
Edirne Vilayeti Daimi EncimenindeJJ 
15/1/932 tarihinde münakaaalan icra edilecek olan E · 

San'atlar mektebine muktezi ÖH ve mot6rlerin miinakuıaları 
rülaı lüzum üzerine 22/ 5/ 932 tarihine temdit edilcliii illa 
nur. ( 

liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on lıqe k•dar tek- -----------------------:ı 


