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Petreaburı, biraz da biz~ '!'-" 
l'ilıimize karqmıf bir 19h.irdir. 
Çarlar Oamanlı aaltanatmı yık. 
lllak ~in burade türlü türlü faci
alar hazırlamıflar, kararlar Ter• 
~!erdir Vakıa ihtilalciler çar- · 
.... devri~i habrlatacak abideleri 
lllİieueaeleri kökünden kazımalı: 

1 Gene birtütünl Roma 
Deposu yandı Seyahati 

iat.,,,;11er .• Fakat tarihi öldiinnek 
llıiinıkün mü? lıte ) 41ninırat; aa• 
raylarile, müzelerile ve daha bu· 
na benzer eser)erile çarlık devri
ni Jatabyor. Burada büyÜk Pet· 
ro'yu, ikinci Katerine'yi, ikinci 
Nikola'yı saraylannda bütün 
llıehremiyetlerile görmek milin· 
küudür. 

Şehirden otuz kilometre meaa· 
fede, "Çarskoe 5elo" da, ikinci 
Nikola'nm oturduğu aaraydayız. 
1905 ihtilalinden sonra Çar Ni
kola· Petresburg'daki kıtlık aara· 

Ateş bir ıarap ima
lathanesinden çıkb 

Dün akpm saat sekize doğ 
ru Galatada Necati Bey cadde
sinde bir şarap imalathanesi ve 
bir de tütün deposu yanmıttır• 

Ateş Avram Efendinin 5 nu 
maralı şarap fabrikaamdan çık 
mış, sür'atle teveaıü ederek üst 

. kattaki tütün depoınma sirayet 
etmittir. İtfaiyenin gayretine 
rağmen yangının derbal önüne 
geçmek kabil olacıamıttır. 

Jtnı ~erketmif, ıehre lriiunüt-• Bu v 1 b • h t 
rada tam bir infirat içinde ya• a· purcu ar ır eye Şarap imalathanesi ve tütün 
tamıf... . deposu yandıktan ıonra ateş 

Bu zavallı tacidarın aalonla· Halit Beyin mutasarnf olduğu 
rmda, yatak odasmda bulunu10- daha go••nderdı•ter binaya da sirayet etmittir. Yan ruz. Çariçe ile nerede ve naul ya• k 
tadıklarmı, sanki gözlerimizle gın binanın çatısı tutuştu lan 
ırörüyoruz. Onların yatayıı tarz· sonra söndürülmiiftür.. Tahlri· 
larmı ırörmek, haklarında en iyi • kata devam edilmektedir. 
hiikmü vermeie kafidir. İkinci Jkb t kA) ti • • • h k 
Nikola; iyi bir evlat, iyi bir baba, sa ve a e nın pro JeSJ a -
~t!:d:!1:r:~~~-~ye;a~~~ ~~ kında alakadarlar ne diyorlar? !Cahve 
bir hükümdar asla ..• O; millete ihtikar• ı 
lı:al'fl bir vazifesi olduğunu hiç bil 
llıemİf... Çarlık tahbnt, ailesine M JJ J t • k A 

ve kendine mukadder bir miras i İ vapur arunızın onaJ ye unu ve 
bilmq .• Hilkümdar olarak iyilik k J • h kk d hm" J 
hpmak arzusu; tevarüs ettiği ıymet en a ın a ta ın er 
tabb, olduğu gibi evliidma bırak· Bizim daha ilk giinlerde ehem- muharririmizin yaptıiı tahkikata 
llıak gayesinin hududunu geçme- miyetle üzerinde durduğumuz gu'"• furk ticaret filosu büyük, 
1Dİf •• Çar ile Çariçe muvaffakıyet· vapurcular inbiaan fikrinin resmi küçük vapurlar, motör, yelkenli 
lerini, tedbirlerini, kararlanm kanallardan geçerek tahalikuk ve diğer deniz merakibi dahil ol
kendi zekalarından, milletin ira- etmek üzere bulunduğuna ~ahit duğu halde 170 bin tonilitoya 
deainden değil; yalnız ve yalmz olmaktayız. baliğ olmaktadır. Bunların arasın 
Cenabı Meaih'ln ruhaniyetinden Ankaradan ge· daki poata vapurlarının miktarı 
bekliyorlarmıf.. len bir habere 30--40 bin tonilato arasındadır. 

·· lkt t V Bütün vapurlarunızm kıymeti Çarın mahrem adamlarım lı:a· ırore, ıoa e-
bu) etti"i kütüphane odası •• Bu kaleli, memleket 2,5 milyon lira tahmin edilebilir. 

" dahilindeki bü- Bir vapur inhisarı teıkil edile-rada her kütüphanede bulunması 

Ticaret müdürlüğü 
• yenı 

tetkikat yapıyor 

Şeker tacirleri hakkında· 
ki ihbar komisyona verileli 

Ticaret müdürlüiü kahYe fiat
lerinde bir müddet evvel görülen 

idet olan kluik bazı ciltler var. yük deniz nak- ceği haberi vapurcular arasında 
yF Bunlarm açılıp okunduğunu gö- liyabntn inbiaar endite ile karşılanmııtn. Yelken-

ıren olmamıt .. ikinci Nikola en zi- altma alınması i- ci zadelerden bir zat bu hususta 

gayri tabii yük. 
aelitin müsebbip
leri hakkında bir 
taraftan Müddei 
umumilik mAka 
mma m ··rkliiını4, ı 
etmek! 1 ~Joe:ticeıinde 

Yade aergüzett romanlarmdan, · çın a a J · bir l"yih mütaleaaını soran muharririmize: 
eal Şerlok Holmeslerden, av aeyabat- hazırlanmııtır. [Devamı ikinci sahifede] 

lerinden hoılarur ve bunları okur· Bunun için 2,5 
le IDUf.. lngiliz sarayı kraliai azaaı- milyon lira aer
ytl. IUn resimleri duvarlan doldur- mayeli bir tirket 

lllUf. •• Kraliçe Victoria'nın, yedin tetkil edilecektir. Mrualfer Bey 
ci Edvard'ın resimleri daha bü- Şirketin sermayesi Seyriaefain ve 
Yiik bir itina ile konmuf... diğer milli vapur ıirketlerinin 

Çar ve Çariçenin yatak odala- kıymetlendirilecek vapurlarından 
l't bir ibret ve hayret mevzuudur. ibaret olacaktır. Bu sermayenin 
'\'ataklarının bat ucunda bir kaç tezyidi icap ederse en büyük kıa
)iiz azizin reaiınleri ve minyatür.. mı hazineye ait olmak üzere ye ... 
leri asılı .. Yanı baılarında küçük niden hiHe senedi çıkanlacaktır. 
bir ibadet yeri de var... Bu, diti Şirket idare mecliainin yarısı ha
ve erkek iki hükümdar; yatma- zine müme11ill.,,rinden, yansı da 
dan evvel, yatbktan ııonra, uyan- diğer bi .. e aenedatı sahiplerinden 
dıktan sonra hayatlannm muha- mürekkepp bulunacak, nakliyat 
fuaamı duvarlarda asılı olan o için azami ve asgari bir tarife 
llziz]ere bırakıyorlar ve öyle ra- vücude getirilecektir. Vapur sa
lıat ediyorlarmıı.. bipleri vapurlanna takdir edilen 

· b · 'b · ı · · kıyınetleri kabul etmezlerse gemi 
Çar ve Çariçenın m ır e~ !erini muayyen bir müddet zar

çok sevdiklerini, aralarında derm f 
bir ••k mevcut olduğunu burada mda memleket haricine çıkarına 

-. la mecbur bırakılacaklardır. Bu 
-.Ozmek çok kolaydır. Seneler ve liyibadan, milli vapurlann dev• 
felaketler; hu sevgiyi azaltma• let inhiıarı altına alınacağı anla· ••t. daha ziyade kuvvetlondirmit tılmaktadır. Liman Şirheti, U. Mildilril 
tir. Onları ölüm bile biribirinden Dün bu mesele ile meJgul olan Hamdi Bey 
ayırmadı; birlikte söndüler.. ===================--===-===--=--Umumi harp eanasmda çan•za-
1Daiı zaman cepheye götürürler
di. Çariçenin o vakit saraydan 

• 1'fikolaya yazdığı mektuplar; 
• ırenç atıkların gönüllerinden ko
ÜP l>an haaret ifadelerine çok benzi

Yor: 
"Sevgilim; pek sevgili atkım, 

Pek kıyınetli hazinem ... Senin bu
ruda, yanımda bulunmayıfına bir 
tilrlü alıtamadım, batta en kısa 
bir zaman için... Hatta yannnda 
Çocuklarımız olduğu halde... Ru· 
lıuın ve kalbim daima aeninle be
••berdir. En mü,fik ve en tiddet
li aıkım da öyle .. Haaılı yanımda 

• olınayıpn zalimane bir feY·· iyi 
• llyU, sevgilim .. Ah, senden sonra 

9 Yatağım ne kadar bot olacak! .. " 
Baıka bir salon .. Çar Nikola'· 

hın çalıtma odası imit .. Üzerinde 
lıarp haritalan var. Almanya ve 
.\vuaturya cephelerini gösteren 
lıllritalar.. Çar Nikola, ceneral
lerile, nazırlarile burada görü,ür, 

t 
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büyük kararlan burada verirler• 
~ .. Oda büyük değildir. Ortada 
bir bilardo mau.11 var. Ostiine bir 
~ttü koymutlar .. Haritalar bunun 
~~erinde.. Bir çalıpna maaasma 
0ıle lüzum görmemiıler.. Odanm 
hir köteainde merdiven var. Bu
t~dan Çarın hususi dairesine gİ· 
dılebilir. Çariçe ekseriya merdi
"enin arkasından müzakereleri 
~İ~ler ve Çarın muvaffakıyeti 
j,Ç•n Cenabı Meaihten temennide 

1 
ulunurmut ... Bu salonun duvar-

lll'Jnda bir takım resim tablolan 
• 111• • Fakat bu resimlerin san' at 
l>oktai nazarından hiç kıymeti 
Yok .. Bu resim ve aan'at memle
lcetinde çann salonlarında ama
:Qı.Jerin, ismi tanınm.anuı reaaam
lltm tablolan var. 
. ikinci Nikola'nın harem daire

•ırıde Raıputin'in tarihini ve meı' .. 
ll1b rollerini hiuettirecek izler de 
~Özden kaçmıyor. Raaputin sa· 

[Devamı ikinci aahifede 

Marta kadar dokuz 
aylık tahsilat nedir? 
Rakkamlar bir sene evvelki 

yekôna nazaran 
yüzde 19 noksan gösteriyor 
Cümhuriyet Merkez Banka

sı hükiimetin 1931 • 1932 mali 
aeneai ilk dokuz ayında mali va 
ziyetini 2 numaralı bülteninde 
ayırdığı bir kısımda neşretmek. 
tedir. Mali senenin dokuzuncu 
ayı olan Şubat nihayetine kadar 
hükiimetin tahsil ettiği mikdP" 

Haziran 
Temmuz 
Ağuatos 
Eylôl 

nihayetini 

T etrinievvel 
Teırinisani 
Kanunuevvel 
Kanunusani 
Şubat 

l) ,. 
)) 

» 
» 
l) 

,. 
» 

Bu vaziyete nazaran Şubat 
1932 nihayetinde tahsilat nok
sanı bir ıene evvelki mütekabil 
ekiiııa niıbetle vüzde 19 dur. 

geçen senenin ayni müddetinde 
ki 164,l 74.383 liraya mukabil, 
134.540.472 liradır. Bu tahsilat, 
mali senenin bidayetinden her 
ay gayesine kadar ve 1930-1931 
ıeneaioin mütekabil rakamlari. 
le mükayeııeli olarak fU ıeyri ta 
kip etmiftir: 

1930·1931 1931. 1932 
tahsilat e nazaran 

:noksanlık 
(biner lira) 

14.514 
30.796 
45.271 
61.180 
77.500 
97.656 

109.683 
123.045 
134.540 

471 
906 
990 

1.689 
3.090 
1.780 

29.836 
32.670 
33.631 

Cari bütçede senenin dokuzun
cu ayı nihayetindeki tahsilat, 
yapılan tahmine niısbetle 5 mil

on 488 bin 677 lira nokı n ır. 

diğer tara,7.e~.. .. 
bu buauıta tctı;\l:i
kata batlamııtır. 

Ticaret müdür
lüğu ihtikar yap· 
tıklanna kanaat 
hiiul olanları 
derhal Müddei Muhain Bey 
umumiliğe bildirecektir. 

Şeher tacirleri 

Bakkallar cemiyeti İstanbul 
ticaret müdürlütüne müracaatla 
10 teker tüccannın lhtiklr yaptı 
ğından bahaetimıler ve hakların
da talubat yapılmaunı İltemltler
dl. 

Ticaret mlldiirl0f4 bu müraca 
atı bir tezkereyle mlicldei umu
ıniliie bildirmit, m6ddei ınnumi
likte olbaptaki kanunune teTfİ· 
kan vilayette müteıekldl komiayo 
na göndemıittir. 

Hüseyin 
Rahmi 

Bey 
MiLLiYET için yazdığı 
romanında tahlil ve 
izah ediyor: 

İnsanlar öliirlerhen gijz. 
/erini geni ve bilmedl
ğimi:ı bir Alnne ıni arı
yorlar? 
İçimizde ııe.. aramızda 
yaşayan IJlüler mi var? 

Ruh var mı? 

Yaşıyor mu? .• 

Ebedi mi? 
. . 

Romanın ısmı: 

Ölenler 
Yaşıyorlar mı? 

dır. Büyük roman üstadı 
bu eserini uzun bir dy 
ve tetkik mahsulü ola
rak MİLLiYET için ha
:ı:1rlamı1hr. 

Pek Yakında 

Program kat'i 
şeklini aldı 

Seyahata kimler ittirak 
ediyor? 

Baıvekil ve Hariciye vekili ile. 
refakatlerinde bulunacak zevatın 
Roma aeyahatı programı kat'i 
teklini abnıttır. 

Baıvekil Pata ile Hariciye ve• 
kili Bey- ve aeyahate qtirak ede- · 
cek olan diğer zevat cumartesi 
akf&IDI nkaradan 19hrimize hare 
ket edeceklerdir. 

Baıvekil Paıa ile maiyetindeki 
zevatı ltalya'ya götürecek olan 
Tevere vapuru Pazar günü aaba
bı saat 9 da Galata nhtımından 
kalkacak ve Haydarpaf& önüne 
gelip demirliyecektir. 

lunet P aıa ile Hariciye vekili 
ve diğer zevat Haydarpaf& iatas
yonunda trenden inecekler ve ih
zar edilen istimbotlarla doğruca 
vapura gideceklerdir. Vapurda 
25 kitilik yer tutulmuttur. 

Roma seyahatine ittirak ede
cek olan zevat ta teabit edilmiı
tir. ihzar edilen listeye nazaran 
aeyahata, Batvekil Patanın refika 
lan Hanimefendi, Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Bey ve refikalan 
Hanımefendi, Batveklet ve harici 
ye vekaleti kalemi mahsus müdür 
leri, Fırka katibi umumisi Recep, 
Afyon mebusu Ali, Saffet, Siirt 
mebusu Mahmut, Cümburiyet 
batmuharriri Yunüs Nadi, Reıit 
Galip, aFlib Rıfkı, Ruten · Eıref, 
Y akup Kadri, rtüvin mebusu A
um, Ankara valisi Nevzat Beyler 
ittirak edeceklerdir. 

* * * • 
ismet Paşa 
Şerefine 
Ziyafet 
Rus sefarethane

sinde bir 
çay ziyafeti verildi 
ANKARA, 18. A. A. - Sovyet 

Maalahatgüzan M. Aıtakhoff tara
fından Batvekil lımet Pata Hz. "" 
Tevfik Rüttü Bey ve refakatlerin
de Moıkovaya giden zevat ıerefine 
bugiin Sovyet Sefarethanesinde bir 
çay ziyafeti verilmiıtir. 

Ziyafette Batvekil lımet Pas 

Baş vehilin eve/hl gün Anka 
rada çekileli bir resimleri 
Hz. Hariciye Vekili, Heyeti Vekile 
azası, Mecliı Reis Vekilleri Hasan 
ve Vaııf Beyler, meb'uslar, sefirler, 
hariciye Yeki.leli ve matbuat erkim 
hazır bulunmutlardır. 

Rusyada 
Kalanlar 
Mütehassıslarımız tethi

kata devam ediyorlar 

MOSKOV A, 18. A. A.- Taı A
jan11 bildiriyor: Tetkikatlannı ta
mik için Baıvekil lımet Pata Haz
retlerinin avdetlerinden aonra Sov
yet Ruıyada kalnut olan muhtelif 
Tiirk miitaha1111laıı Moıkova lva
novo ve V oaneasensk' de keneli tu· 
belerine ait muhtelif ıinai ve iktisa
di müeueaeleri ziyaret etmiıler ve 
gördükleri aıar ve intizamdan dola
yi beyanı takdirat eylemİflerdir. 

Türk mutaha1111lan daha birkaç 
zaman tetlrilıatlanna devam edec<'k-
1 

: 

Geçen sefer berabere halan, bu sefer de çarpışacah 
olan İlimmet ve Mehmet • 

lzmirli Cihat 185metre 
ile yeni rekor yaptı 

Cuma günü futbolca zayıf, gü .. 
reşçe zengin bir gün geçireceğiz 

Himmetle Mehmet bu maçta muhakkak 
kat'i netice alacaklar .. 

Faik Himmet Çoban Mehmet TaygareciNurl 

Bundan bir müddet evvel lz-ı Altmordulu Cihat 1,85 ile 
mir gazetelerine!... tehrinıize Türkiye yüksek atlama rekoru. 
bir havadis aksetti: • [Deuamı ikinci aalıileJe] 

Tütün tiryakileri git
tikçe azalıyor mu? 
Tütün konferansında 

müstehliklerin 
dün 

iştira kabiliyeti görüşüldü •• 
Balkan Tütün konferansı diin ı Tütün konferanu reiaJiiiodea 

dördüncü celsesini T~~et odaaın tebliğ edilmiıtir: Tütün konfeo 
da saat _ıs te akt-;tmııtır. ransı bugünkü müzakeratına ıa 

Aldıgnn.1z malumata nazaran, 
dünkü içtimada müstehliklerin it at OD bette ba~lamıtbr. Evveli 
lira kabiliyetinin azalma11nın lÜ· geçen celsedeki zabıt okunarak 
tiin ~at~~rin~e ne ~~rece müeuir kabul edilmit ve bilahara cihan 
oldugu :uz-;n';'de nıuzakerata _d-;- buhranının ÜÇ memleket tütün. 
vam edılmıttır. Konferansa •tli· ..... • .. t • t • 1 .. • 
rak eden azadan bazılan müateh cu ugune yap ıgı eaır er uzenn 
likin İftira kabiliyetinin azalma- de müdavelei efki.r edilmit ve 
mıı olcluğunu, diğer bir kısmı da alınacak tedbirler görütülmüt· 
her maddenin ucuzluğu gibi tü- t"' B d .. t ek b" 
tün fiatlerinin de ucuzladı:ğıru, ur· U meyan a mut er ır 
müsteblikin de umumiyetle fakir- tütün ofisi tesisinin temennisi• 
l':flJÜf olduğunu Öne ~~rm~l~r- ne karar verilınittir. Murahhas 
dır. Bundan maada muatabsilin 
fakirleşmesinin fiatler üzerindeki lar yarın Dolmabahçe ve Y ıldı:1 
te•irleri tahlil edilmiıtir. saraylarını gezeceklerdir. Müza 

Ajansın tebliği kerata yarın saat 15 te devaın 
1STANBUL, 18 (A.A.) edilecektir. 

Vali konağında müsamere .• 

Vali Konağında bıı g11ct1 ve yatın fakir çocuklar menfaatine verilecoğinl 
yudığımır müsa17Ji!rekrln tertip hoyeti , dün toplanmış, son hazırllklaR 

ikmal etlDİ ir. JllJuıtJi!releria ok ün/ olmUI ttımin edilmi,ıiı. -
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İzmirli Cihat yeni rekor yaptı 
[BClfı birinci sahil ede] ı koz 8. Kurtulut, Bakırköy İstik 

nu kırdı. lal, Bahriye mektebi ile iki de-
Biz de bütün refiklerimiz ııi fa berabere kalmıılardır. 

bi bu haYadiai almıfldc. Fakat, Takımları tudur: 
netice o zaman resmen federaa Osman (B. Y. K.) Alt (1. S.) 
yona bildirümemitti. Dün aldı- Necdet (Süley) Muhiddin, Ha
jımız malCimata göre bu rekor (aan (1.S.) lbrahim (Beıiktq) 
resmen atletizm federasyonuna llbami (Süley) Eıref (B.Y.K.) 
İzmir atletizm heyetincl.ı bir Sedat (F.B.) Ercüment (G.S.) 
mektup ve raporla haber veril- Bekir (G.S.) 
mittir. Bu mektubu bu rekor ya Takımdan da aöriilüyor ki 
pılrrken orada huır bulunan at Seyrisefain takımı memleketi
letizm antrenörü Her Abraham mizde bir ve ikinci derecede ge 
ın bir de raponı raptedilmittir. len takanlardan oyuncu)an ha
Bu raporda rekorun niz-i bir vi bulunmaktadır. Gençlere mu 
surette yapıldıjı ve Cihadın bu vaffakıvet ve ıeref temenni ede 
irtifaı kolaylıkla atbit yazılı- riz. 
yor. Binamaleyh Cihat 1,85 
ile Türkiye yüksek atlama ıam 
piyonu olmuştur •. Kendisini teb 
rik ederiz. 

Galatasaray B. -
Jandark 

İzmir spor bayramı 
İZMtR, 18 (A.A.) - Önü

milzdeki cuma aünü garbi Ana 
dolu aporculan tarafından mu
azzam bir spor bayramı yapıla 
caktır. Spor bayramı garbi Ana 

Dün tehrimizde bulunan Jan doludaki bütün vilayetimiz 
Dark iıimli Franarz gemiıi ta- gençleri arasında mühim bir ali 
kımı ile Galatasaray B takımı ka ile kar9ılanmıştır. Bu akşam 
amüıkal bir maç yapmıttır. Utak ve Balıkesirden gelecek 
Misafirlerimiz oyun itibarile misafirler Basmane istasyonun 
çok yüksek vaziyette değildir- dil Cümhuriyet Halk fırkası ida 
ler. Bunu da tabii görmek li- re reisi Hacim ve mıtnaka namı 
zıındır. Çünkü nihayet bir ge- na merkez futbol ve atletizm he 
miden çıkabilen takımdır. yetleri ve İzmir sporcuları tara 

Galatuaray B takımı şu kad fından karşılanacaklardır. Mani 
ro ile çıkmqtır: salılar da cuma günü gelecekler 

Rasim, Şakir, Tevfik (latan- dir. 20 Mayıs cuma günü Alsan 
bulıporun sab& kaptanı} Sua- cak stadyumunda yapılacak 
vi, Hüseyin, Muslih, Zarif; Leb spor bayramı programı şu suret 
lebi Mehmet; Necdet; le tesbit edilmittir: 

Oyun umumiyet itibarile Ga 1 - Bütün mıntakaların şam 
latasarayın faikiyeti albnda ce- piyon atletleri arasında atletizm 
reyan etti. tik devrede san kır- 1 müsabakalan. 
mızılılar bir gol attılar Fransız ı 2 - İzmir - Uşak ve Balıke
lar buna mukabele edemediler. ıiT - Manisa muhtelitleri arasın 
Birinci devre oyun 1 - O bitti. , da futbol maçları; 
İkinci devrede Galatasaraylılar 3 - Bütün atlet ve futbolcu 
daha iyi oynadılar ve dört gol \ lann ittira1:ile büyük geçit res
atarak miaafirlerimizi 5 - O yen 1 mi • 
diler. Atletlere 
Güreş müsabakaları 

Bu cuma Makıim' de Haliç 
İdman kulübii ikinci güret mü
aabakaaını yapıyor. Memleketi 
mizde sporun, bilhaaaa gürqin 
ilerlemesinde belli batlı lmil o 
l•n bu kulüp bu milsamereler
le spor meraklılarına çok enle 
resan ve güzel saatler geçirti
yor ve bilmünaıebe gUrqin re
vaç bulmallru temin ediyorlar. 
Haliç İdman kulübünün bU itte 
de muvaffak olmasını temenni 
ederiz. Zaten bu külüp memle
ketimizin en güzide gÜreJÇileri 
ni çabıırun albna toplayan cid 
di bir tetekküldür. Cuma günü 
yapılacak olan müsabakada ge
çenlerde berabere kalan Çoban 
Mehmet ile Himmet tekrar gü 
reşecekler ve bu sefer artık kat'i 
neticeyi alacaklardır. Bilhassa 
bunlardan başka, çok ciddi ve 
enteresan müsabakalar da yapı 
lacaktır. Ezcümle gençlerimizin 
içinde en iyi güreten Ye ittirak 
ettiğimiz olimpiyatlarda çok 
ciddi munffakıyetler kazanınıt 
olan tayyareci Nuri, Faik gibi 
elemanlar ııla güretl« yapacak 
!ardır. Memleketimizdeki güreş 
hareketini canlandıran bu nevi 
müsabakalar çok ender yapılır, 
halbuki itin aııl mühimmi bun 
larm fazla yapılması Ye etrafta 
alaka uyandırma11dır, Böyle 
böyle ezeli ve millt 6W ıporu. 
muz olan güreş revaç bulabilir. 

Çarpıtacaklar tunlardır 
Çoban - Himmet 
Faik - Sivaslı Mehmet 
Salih - Cmal 
Tayyareci Nuri - Betir 
Şevki • Şefik 
Münir - Nazif 
Yuıuf Anlan - Koç Ahmet 
Servet - Postacı Ahmet 
Müsabakalar Greko Romen 

aiatemine ııöre yapılacaktır. 
Gençlerimize muvaffakıyet te
menni ederken bu ite önayak o
lan Haliç kulübünü de tebrik et 
mek lazımdır. 

Seyrisefain takımı 
Şehrimizde kendi kendine 

sessiz sadaıız çalıpo bir takım 
vardır: Seyriıeh.in takımı, 
Avrupanın her yerinde oldu

ju gibi bu müessesemizin ken
di çatısı altında çall!an futbol
cüleri bir kadro halinde toplaya 
rak çalıştırıyor ve muhtelif maç 
lar yapıyor. 

Son zamanlarda öğrendiği
mize göre bu takım tehrimizde 
fU kulüplerle oynamıt ve galip 
gelmiştir: 
~üyükad~ }ttihatspor, Hey-

İST ANBUL, 18 (A.A.) 
Bebek Kolleji müsabakaları he
yeti tertibiyeıinden tebliğ edil
mittir: 

3 Haziran cuma günü icrası 
mukarrer büyük atletizm bayra 
mının seçme müsabakaları 20 
Mayıs cuma günü ıabahı saat 
dokuzda Kollaj sahasında yapı
lacaktrr. Hakem beyler ve müsa 
bıkların sabahleyin vakti muay 
yeninde hazır bulunmaları e
hemmiyetle rica olunur. 

Davet 
Beylerbeyi Gençler Spor Ku

lübü Riyasetinden: 
Bu kerre yeni teşekkül eden 

heyeti idare kulübe mensup aza 
!arının tecdidi kayıtlarına karar 
vermittir. Kulüp ile alkası olan 
bütün mensupların nihayet on 
beş gün zarfında altışar adet fo 
toğraflarile tecdidi kayıt ettir
meleri, aksi takdirde alakaları
nın kat' edileceği ilan olunur. 

Gürbüzler yurdu - . 
musameresı 

Bu akfam saat dokuzda Şit
hane karakolundaki kulüp bina 
ımda "Gürbüzler Yurdu" nun 
müsameresi verilecektir. 

Ankara lik maçları 
Ankara Futbol Hey.tinden: 
20 mayıa 932 cuma cünü istik· 

lal sahaımda icra edilecek tik 
maçlan: 

Saat 14 te Çankaya - Altın Or
du ikinci talwnlan. (Hakem: Mü 
barek Emin B.) 

Saat 18 da Çankaya - Altın Or 
du birinci taknnları (Hakem: Se
dat B.) 

Baytari kongreden 
avdet 

Bağdat'taki Baytari Konıreye 
iıtirak edip ahiren Ankara'ya 
dönen Pendik Bakteriyolojihane
si Müdürü Şefik B. raporunu lk
tuat Vekiletine U.kdim etmittir. 
Şefik B. yarın tehrimize avdet e
decektir. 

Bedeli nakdi 
ANKARA, 18 - Bedeli DAk

diain 250 liraya tenzili hakkında
ki kanun buaiin)rii re1111i ıazete 
ile n94redilmit ve meriyete rir
mittir. 

Veraset vergisi 
Veraııet ve intikal verıisi ka

nununun sureti tatbiki hakkında 
Maliye Vekaletince tanzim ve 
Devlet Şara11 heyeti umumiyesin
ce tetkik edilen (Veraoet ve inti
kal Vergisi Niumna-ıi) nin 
mevkii meriyete vaz'ı Heyeti Ve-
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U=DARfiCl HABERLER 
Vapur tutuşurken Yeniden 

yolcular dansediyordu Boğuştular 
Hindistanda dün 

Yüz yolcu kaybolmuştur ölenler 24, 
yaralılar 200 kificlir 

ADEN, 18. A. A.- Adeııe nakle
dilen Philipper yolcuları, vapurda 
ciddi hiçbir panik zuhur etmediğini 
bildirmitlet"dir. 

Bir elektrik kısa deYresinclen zu
hur eden yangın, aabahleyin saat 2 
de çıkmıştır. Alevler aratnula kalan 
birçok yolcuların yandığr zannedil
mektedir. 

Gece yangından ansizin haberdar 
olan yolcular, çok hafif geyinmif bu 
lunuyorlardı. 

Yangın bir balo esnasında 
oldu 

ADEN 18 (A.A.) - Georgea Phi 
lipart vapurunda kurtarılan yolcula
rın ifa.desine cöre yangın vapurda 
verilen bir ~lo e$naı1nda zuhur et .. 
mit ve çal rnan imdat çanını yolcular 
çok geç o!arak iıitrnitlerdir. llk ola
rak denize İndirilen tahlisiye sanda
lındaki yolcular ancak 5 saat sonra 
Mahsut lngiliz vapuru tarafından 
kurtanlmıflardır. 

M. Alberi Londre sağ mı? 

MARS! L YA, 18. A. A.- Mesa
jeri Maritim kumpanyası, M. Albert 
Londres'un iırninin kurtarılan yol · 
cular atasında olmadığını bildiri
yor. Diğer taraftan Annam maliye 
nazın M. Taivalantooa trananlmq
tır. 

Kurtulaıılar 

ADEN. 18. A. A.- Soviet Hain
neft ismindeki. Sovyet vapuruna a
lınrnıf olan 420 yolcu Andre Lebon 
iımindeki Fransız vapuruna nakle
dilmiJ ve mezkür vapur tam yolla 
hareket ederek Cibyoti'ye vasıl ol
muıtur. 

Çontractor ı•apurıınun 

bir telzlzi 

LONDRA, 18. A- A. - Evening 
Standard . Contractor vapuru kapta
nınnı bir telsizini neşretmektedir. 

Alevleri saat 3 de ve 56 kilometre 
mesafeden gördüm. Yanmakta olan 
Georgea Philippert'ın yanrna saat 6 
da vasil oldum. 

Soviyetı l{aia vapuru inşanın ge
minin kıç ve ~ tarafında sandalla
n denize indirmekle uğraımakta ol
duklannı gördüm. Bunlardan 75 ini 
kurtardım 

Georges Philippart'ın tahliıiye 
sandalları sabahın üçündenberi ka
zazedeleri Soviyet vapuruna tatı· 
makta idi. 

Bir Fransız mühcndiıin beyana
tına nazaran bir kontakt neticesinde 
lüln bir kamarada zuhur etmif olan 

Gorgulof 
Ağlıyor! 

" Yeşil bayrağı go-
rünce şaşırmış 

PAR1S, 18 .A. A. - M. Doumer
in katili Gorııuloff, dün öileden 
sonra yeniden istiçvap edilmit ve ev 
velk ibeyanatını tekrar ederek Sov
yetlere kartı hwp etmek istemeyen 
Fransadan iatikam almak için yalnlz 
loqma hareket ebnit olduğunu teyit 
ebnİftİI'. 

Katil, bavulunda bulunan Y qil 
Bayrak kendiıiae ıösterilince ..sır
mıı n ailamaia loqlamııtır .Rulıi
yat mutahauıslannın mütafıedeleri
ne teveuül edebilmelerini teminen 
cumartesinden evvel hiçbir iıtiçvap 
yapılması ihtimali olmadığı zannedi
JiyOI'. 

Tayyareci Hans'dan 
haber yok 

KUPANY, 18. A. A.- Sarfedi
lcn bütün faaliyetlere rağmen dün 
akfama kadar, geçen pazar günü 
Port Darvin'den havalanmq olan 
)" Üzbatı Bertrab'dan hiçbir haber • · 
lınmamıf bulunuyordu. 

Bir Felemenk torpidosu müıtacİ· 
len Souralbayadan hareket etmit ve 
tah&1Tiyata çılanıftır. Bütün ıemi
ler seyahatleri esnasında seyrüse
fer hatları üzerinde dikkatle tefti
satta bulunmalan recaaını mutazam 
mın telsizler almıtlardır. 

Bir Fransız nazın 
denize düttü 

TULON, 18. A. A.- Milli müda 
faa nazırı M. Pietri'yi Konika'ya 
ıötürmekte olan bir deniz tayyare. 
si, motörüne arız olan bir sakatlık 
yüzünden denize düıımüttür. 

Nazır, hemen denizden alınarak 
bir kruvazöre ıötürülmüıtür. 

Hadi Pş. ölmüş 
TiRAN 16 - Sevr muahedesi 

ni imza edenlerden eıki Oamanlı 

yancm loqJadıiı zaman birinci tmıf 
yolculanndan birçoğu bmaralann- BOMBAY .18 (A.A.) - Hali 
da bulunmakta idi. hazırda aükünet bükümfermachr. 

llk harap olan kamanlar, tehiz Bugün telef olanlann miktan 24 
odası ile kaptan kamaraaıdır. Riiz- ve yaralıların miktan 200 dür. 
gar, yanıının sirayetini teıhil etmq BOMBAY 18 (A.A.) - Bu sa 
tir. bah karıaşahklar yeniden baıla-

Benim ıemimde, 129 yolcu vardır. D\lf ve §İmdiye · kadar 4 telef ve 
V elat eden mis Roven'in eesedini 60 yaralı sayılmıftır. 

denize ilka ettik. BOMBAY 18 (A.A.) - Bu sa 
Mubud ııem.isinde 149 kiti var- hah uykudan kalkan halk hüku

met tarafından emir ve tatbik e-
dırSovyet gemisinde 420. dilen akıamdan sonra •tık sön-

Gemlyi en son olarak terkeden ıe dürmek ve sokağa çıkmamak em 
minin kaptanı olmuıtur. rj sayesinde dün secenin biç bir 

Felaketzede geminin kaptanı 100 kargaşalık olmalaızm sükunetle 
kadar yolcunun kaybolduğunu ve geçmit olduğunu öğrenmekle hay 

d retler içinde kalmııtır. 
~akat .gemide biç. kimıoenin kama 1

- CALKOTA 18 (A.A.) _ oa-
gın ıoylemektedır. b hl · ·ı 1 •• ı·· 

Ad ' d .. 1 al t a eyın mecuıı er e muı umao-
en e ogru yo ıy ... oruz, -~~ .

1 

tar arasında çıkan arbedeler e ... 
16 da oraya vasıl olacagımızı umıt d 1. k · · · ·ı . nasın a po ıı omıser muavını ı e 
edıyoruz. 'beraber bir lngiliz vatandatı ve 

Feci .~ah11eler bir çok polis memurları yaralan-
mı,tır. · 

ADEN, 18. A. A.- Philippar 
fefaketzedelerinden vaziyetleri ağır 
olanlar hastaneye kaldırılmıştır. Yal 
nız 7 kitini yaralan hafiftir. 

Hindi Çininin baflıca hakimlerin
den olan M. Louis Alfred. zevcesi i
le kamarada oturmakta iken yanıı
nın etrafa sirayeti üzerine küçhal i
le göverteye kadar kendisine ve zev
eeai.ne yol açabilmi' ve orada parde
süıünün yardımile zevcesini lombar 
deliğinden aşağı sarkıtarak kurtar
mış olduğunu nakletmektedir. 

Mümaileybin kızı ve damadı mey
danda yoktur. 

Ka/ıraınanlık gösterenler 

ADEN, 18. A. A. - Georges Phi
lippart vapanınun yangını ırrasında 
görülen kahremanlık ııahneleri Mah
sud ve Contractor lngiliz vapurları 
tarafından kurtanlan yolcular tara
fından anlatılr:aktadır. 

Mamafih nakledilen şeyler biribi
rinden çok başkadır. Bazıları va
purda umumi bir panik çıktığını söy 
!edikleri halde diğerleri de bilakis 
büyük bir sükunetin hükümferma 
olduğunu t""1t eylemektedir. Ancak 
bütün yolcular çocukları kurtarmak 
için tayfaah- ve bir.Jcısnu yolcular .ta 
rafından ~~~ oda ve y·ki{lık ve 11-
tihkitn hlıoy~· 1 • hürmetle 
yadediyorlar 'VÇ.;; ~ ~edildikten 
sonra hiçbir hadise olmadığı fakat 
m;ktan ~00 ii bulan kaza kurbanla
rının kamaralarında alevlerle sarıl
mıt olmalarından ileri geldiği söyle
niyoı-. 

TAhlis ameliyatına iştirak eden ge 
milerin mürettebatı, Georges Philip 
part vapuru yolcularının istimdat ıe 
dalarının çok uzak meoafelerden e
ıitilebilecek derecede olduğunu IÖy
lüyorlar • 

35 Japonu 
Öldürdüler 

Mançuride asiler 
bir şehri yaktılar 
HARBiN, 18. A- A. - Japonlar 

Mançuri kıyamctlarının başlıca üııü 
harekesi olan ilan tehrini iual et
mi~lerdir. 

HARBiN, 18. A. A.- Bir talmn 
asiler lraç şehrinde 35 Japonyalıyı 
öldürmüşlet"dir. Asiler, Cuchua'a 
doğru çekilmezden evvel tehri ateııe 
vennitlerdir. 

Vaziyette ııehamel 

LONDRA, 18. A. A. - Manclıes 
tet" Guardian gazetesi, bat makalesi
ni uzak ııark nbyiine tahsis etmiı 
olup pek betbinane mütalealar -
deylemektedir. 

Bu gazete, Japon militarizminin 
harpcuyane olan mahiyetini ve Ce
miyeti akvamın sulhcuyane taldifl ... 
rine karşı ıöstermekte olduğu ala
kasızlığı ehemmiyetle kaydetmelr
tedir. 

Yeni Japoıı kabinesi 
TOKIO, 18. A. A. - Muhafaza. 

kir fırka, ezcümle çiftçilet"in yükle
rinin tahfifi için rüsum tarhı osterni
ni ve çiftçilet"le perakende aatıcda
nn akit ettikleri borçlar üzerine mo 
ratoryom vazını ihtiva eden naıyo
nafüt fırkası programını kabul etti
ii takdirde, nuyonalistlerin 1 nukai 
kahineainde dahiliye nazın olan 
(muhafazakar) M. Seyukai'in riya
setinde bir kahine teıkiline şimdi 
muvafakat etmeleri mümkündür. 

Mısır tahvilleri 
KAHİRE, 18. A. A.- Yüzde 3 

faiz ve ikramiyeli Mısır Kredi Fon
ıiye tahvillerinin 17 May11 932 ta
rihli keıidesinde: 

1886 senesi tahvillerinden 350.707 
numaralı tahvil 50.000. 1903 senesi 
tahvillerinden 823.521 numaralı tab 

Kargaşalıklar, müslümanlann 
bir alayı geçtiği sırada bqlamış
tır. Mecuıiler bu alayı taşa tut
muşlardır. Müılümanlar, mermile 
rin gelmekte olduğu eve hücum 
ve taarruz eylemitlerd.ir. 

28 sivil yaralanmıttır. Polio, 
müdabele ve aili.h istimali mecbu 
riyetine kalmıttır. 

Yunan 
Borçları 

Fırknlar rüesası M. 
Venlzelos'un 

riyasetinde toplaıııyor 

A TfNA, 18 . A. A. - Harici borç 
lar serviıine ait olarak hazinenin ka
biliyetine müteallik mali itler hak
kında noktai nazar teatisinde bulun 
mak üzere muhalefet frrbu rüesau 
bugün M. V enizeloı'un ittirakile bir 
içtima aktedeceklerdir .Bu İçtimada 
vaziyetin takallübatı ve timdiye ka
dar halledilmemit olan meselelerle 
ittigal edilecektir. 

Yunan ta!ıvil&tı lngiliz hamilleri
nin faizlerinin tekrar tediyesine baş
larulm,.11na ait biiyük Britanya no
tauna verilecek olan Yunan hükU. 
meti cevabı pek yakında tevdi edi
lecektir. Bu cevap esasen 1 nıriltet"e
nin Atinadaki sefirine Yunan hükU
meti tarafından şifahen verilmit bu
lurunaktadır. 

Katiller 
Bulunuyor mu? 

İtirafta bulunan bahriyeli 
çocuğu nıu, 

aklını mı kaçırdı? 

NEVYORK, 18. A. A.- Dünkü 
günü, Llndbergb'in çocuğu meaele
ıi itibarile "itiraflar Günü" diye tes 
miye etmek mümkündür. 

Milyoner mücehhez, kaçakçılarla 
aocak hayalen müzakerelerde bulun
muş olduğunu itiraf ederken Lind
bergh meıelesinde katiyyen methal 
dar olmıyan ve fakat terketmit ol
duğu kan11 tarafından vaki şikayet 
üzerine tevkif edilmit bulunan Frank 
Parzycb iaminde bir bahriyeli, vic
danının yükünü tahfif etmek istedi
ğini söyleyerek heyecanlı bir talmn 
beyanatta bulunmuttur. 

Frank Parzych, küçük Lindbersfı 
İn kaçmlmuı itinin faillerinden ol
duğunu 8 ıeriki cümmü ile ittirak 
etmiş bulunduğu bu ise bundan 8 
ay ene! bir içki kaçafı ıemisinde 
kanır vennit olduklannı söylemiı
tir. 

Merkiim demittir ki: K.açmna i
tinde kullanmıı olduğumuz merdi
ven; Lonı lsland'da kendimiz imal 
ettik ve Hopevell'e bizi nakleden o
tomobille getirdik. Kaçırma ameliy,.. 
si fllnuında otomobilde kaldnn. Şe
riki cürümlerim ıeldilderi zaman.ço 
cuk ölmüt idi. Çünki arkadatlanm
dan biri çocuğu ıetinnelı: üzere mer 
~i~enden inerken çocuğu dütünnüı 
ıdı. 

Akliye mutahauıslan tarafından 
hemen muayene edilmit olan Frank 
Parzych'in aklı yerinde olduğu an
laşdrnıttır . 

Merkumun beyanatı, dikkate tet
kik olunmaktadır. Fakat bun11n iyi 
bir iz olup olmadığı bilinmiyor. 

Bir zelzele daha! 
AMSTERDAM, 18. A. A.- Me

nadoclan bildirildiğine göre, merkezi 
Celebes adaları ile Halmahera adau 
arasında olması muhtemel buluDIUI 
bir zelzele mezkur Celebes adalan. 
nın şimali ,arki kıımında tahribat 
yapmqtır. 

Yollar, köprüler ve yüzlerce ev ha 
rap olmu,tur. 14 maktul ve yüzler
ce aralı vardır. Zelzele bilh oa 

Ada nada Ziya Paşa ihtifali 
ADANA, 18 (A.A.) - Merhum Büyük Ziya Paşa için bugüı 

lisede muallim ve talebe ve halkın ittirak:ile ihtifal yapılmıı, bu 
ıusi hayatındanı ve eserlerinden uzun uzadıya bahaedilmit, t;ı!rler 
okunınıtur. ihtifali müteakıp merhumun mezarı ziyaret edilerel 
mektepler ve belediye namına çelenkler konulmuf ve hatırası ta 
ziz edilmiftir. 

Sabık bir başvekil malıkiım! 
KAUNOS, 18 (A.A.) - Sabık Litvanya Batvekili ve Maliye 

Nazırı Petroliı salahiyetini tecavüz ettiğinden dolayı 18 ay hapM 
ve 97.000 lita tazminata mahkUm olmuıtur. Mumaileyh hükümer. 
nüfuzun ıuiiıtimal ve irtifa töhmetlerinden beraat ebnittir. 

Vapurcular 
Heyeti 

[B"f' birinci sahi/ede] 

- "Henüz mütemmim malU.
mat alamadık. Maamafih biz inhi 
aarm bu şeklini kaydı ihtiyatla 
telakki ediyoruz. Hakiki vaziyeti 
Ankaraya ıriden arkada.şlarımı

zın aTdetinde öğreneceğiz " de .. 
mittir. 

Diğer bir vapurcu da: 
- "inhisara dahil olmak iste· 

miyenterin vapurlarına adili.ne 
bir kıymet takdir edilerek satın 
abnma11 tartile inhisarm aleyhin
de değiliz!" mütaleaaında bulun
muıtur. 

Hamdi Bey ne diyor? 

Liman tirketi umumi müdürü 
Hamdi Bev. inhioar hakkında . de
aıqtir ki: 

- "Böyle bir layiha hazırla
makta olduğunu iıitiyorduk. Ben 
öteden beri devlet inhisannm 
prenıip itibarile taraftariyinı. Bu 
naktadan vapurlann inbiıar altı
na alınm.aamı memnuniyetle kar
tılarım. 

Ancak layiha kat'i şeklini al
mış olmadığı için mütedavil ser .. 
maye ve tarife meselelerinin na .. 
111 halledileceği henüz maliim de
ğildir. Hükılmet vapur inhisarını 
yapmakla fiatlan yÜkselbnek 
değil, servisi 11lah ıre rekabeti or· 
tadan kaldırmak iatediii için 6-
mit ederim ki fiat ve tarife ....,..,. 
lesi kanunda başlıca bir mevki al 
mıı olsun. Bana kalına, rekabe
tin devam ettiği son iki üç sene 
zarfmda, meoeli. 929 dan 932 ye 
kadar muhtelif hatlarda rekabet
le tee11üa ebnİf olan flatlar teıbit 
edilerek y•pılan tarifenin ba had
di tecavüz etmemesi için bazı ka
yıtlar konulmalıdır. 

Naklıyatnnızm yijkııek tarife 
ile yapılmamaaı herhalde hüku
metçe matlup oloa gerektir. Va
purlar tarifelerle himaye edilme
meli, bilakis nakliyatın ve ticare
tin inkitafı için hunlar anc&k bir 
himaye vasıtası olmalıdır. Hükii
metimizi.n vapur inhi.aan yapma· 
sındaki baıhca gaye de bu olsa. 
gerektir. lnhioar teklinin vapur
cuların menfaatine uygun olduğu· 
na kaniim. Ancak tatbikatta, te
eHÜS etmi, olan Jıaldann biraz A· 
licenabane tamnmaıı doğru olur 
mütaleaaındayım. Vapurlara kıy .. 
met koyarken haaia davranma .. 
mak ve elyevm çalıtan memur, 
mürettebat ve müstahdeminin hu
kunu tanimak, inhisar iılerinde 

çahıtınlacak olanların tercihan 
bunlardan iatilıabını temin etmek 
ve nihayet inhiaar müeaseaeamı 

memurlarla doldurup bürotraaiye 
boğmamak noktalan temin edilir 
.., tatbikat hatalarmın önüne ıe
çilmiı olur. 

ikinci bir nokta da hisse Mne
di almayarak tahdir edilen kıy
met üzerinden, malınm paraaım 
almak iıtiyenlere paralan veril
mek doğru olur. 

Vapurcuların ihtimalki borç. 
lan vardır. Hisııe senedi ile borç 
ödenm.ea." 

Vapurlara kıymet 

Mütelıasaıı bir zat ta bise fUD 
lan aöyledi: 
"- Vapurlara kıymet biçile

rek te,kil edilecek tirketin müte
davil bir sermayeye ihtiyacı var
dır. Bu sermaye en az bir milyon 
lira olmalıdır. Bu para ile fıtan
bulda mihaniki vesaitle çalıtır bir 
kömür deposu için 100 bin lira, 
vapur malzemeainin her nev'i bu
lunan büyük bir depo için takri
ben 400 bin lira sarfı Ja..-dır. 
Bu parayı vapurlann itletme kl
nndan ayırmak imk&ru yoktur. 
Çünkü bu tahdirde tarifeleri yük
oelbnek ve nakliyatı pahalıya 
mal etmek neticesi hi.sıl olur. Ay
ni zamanda hiıse senedi ile inhi
sara iıtirak etmiyecek vapur sa
hiplerine nakden yapılacak tedi -
yat için de paraya ihtiyaç Yardır. 
Bu itibarla 2,5 milyon liralık 1411' 

maye eğer vapur kıymetlerine 
tekabül ediyorsa bu sermayeyi en 
az 3,5 milyon iblağ etmelidir." 

Muzaffer Bey ne diyor? 

Vapurcular birliği müdürü Mu 
zaffer B.: 
"- lktısat Vekaletinin hazırla 

dığı layihayı gÖrmediiim için bir 
şey aöyleyemem.'' demittir . 

Çarların 
Sarayında 

[Bal' birinci sahifede) 
rayda mutlak bir hakim kesilmİf" 
ti. Onun bütün kudreti; Çann v• 
bilhasoa Çariçenin olan itimadın
dan ıeliyordu. Çariçe; Raapu· 
tin'in şahsmda; Allahm bir veki· 
lini, çocucağmm sıhhatini muha· 
faza eden bir azizi, dar zamanla· 
nnda kendisine en doğru nasihat·• 
leri verecek ilahi bir mahliiku 
ıörüyordu. Ruıya'yı kurtarma• 
için Raaputin'in himayesi mutla
ka lazımdı. Bu kanaat Çariçede 
kuTVetli bir iman halini almıtb. 
Rasputin'in nüfuz ve kudreti, yal 
nız memlekette değil, Çar han• 
danı arasında da tiddetli infial
ler uyandırmıştı. Nihayet bu aile
den bir prens, onu öldürmİİftü. 
Bu ölüm; Çar ve Çariçenin mano
viyatmı bozmuı, cenabı haldmı 
artık kendilerini terkettiği zeha· 
bına düıürmüıtü. 

Raıputin'i gömeceklerdi. Çari
çe; bir kağıt üzerine yazdıfı IU 
satırların göiaüne konmaımı ve 
ondan sonra gömülmeaini emret .. 
mitti: 

"Sevıili ııehit 1 Bana takdiıleri
ni inayet et. Ta ki bu dünyada 
yqayacağım acıklı günlerimde 
beni takip etsin. Orada, öbür dün 
yada mukaddes dualannı yapar
ken mutlaka bizi de hatırla! .•. " 

Bu münaııebetle tunu ilave et
meliyim: Rasputin esasen kendi 
nefıine inanmı" müttaki, müte· 
deyyin bir adam değildi. O, daha 
ziyade vaziyetini ve haiz olduin 
manevi nüfuzunu azami derecede 
istiomar eden bir ıeytan idi. Mü
ne..-.erleri tahrik •e aaabiyete 
sevkeden sebep te bu idi. 

inkılap müzeıinde Raaputin'in 
el yaz11ile bir mektubu tethir edil 
mi, .. Bu mektup bir nazıra yazıl
mıt•· Hülasau şu: 

"Bu mektubumla beraber sa
na gÜ2el bir kız ıönderiyorum. 
Çok hoıuna ıidecek; kendiıile 
görii!- Sana söyleyecekleri de ola
bilir ... Her halde .• .'' 

Çar ikinci Ni.kola'nm husıui 
daireaindeki bu kantıklık; yalnız 
bu karı koca hükümdarlann taas
subunu ııöstermiyor. Onlarm ırü
zel ıeylerden, oan'at zevkinden 
mahrum olduklannı da anlat.yor. 
Kafalarını bu kadar karanlık fi
kir ve ümitlerle dolduranlardan 
memleket için hayır ve selamet 
beklenir mi idi? 

Siirt Meb'ıua 
MAHMUT 

On milyon litre 
Petrol yanıyor 

Bir Lehli inllkauı için 
petrolleri 

bomba ile tutuıturdu 

PARIS, 18 A.A.. - Plua pet• 
rol kuyularında aaat 12,5 ta bir 
Y&Jll'm çılan~tır. Saat 17,S ta !tir 
Lehli, 10 milyon litre petrol bulu 
nan ihtiyat depolarını ateılemİf
tir. Lehlinin intikam kaadile hare 
ket etmiı olduğu söyleniyor. Mer 
kum, bombayi attığı sırada bir 
müfettİ§ tarafından ııörülmüıtür. 

Saat 15, 7 te yansını çıkarmak
la maznun dijer 3 Lebli t....ı<lf o
lunmuıtur. 

BUENOS - AlRES, 18 A.A.
Huincul meydanmda petrol kuyu 
lanna alet veren Lehli Malajo
yez'in cürüm ortakları olmakla 
zan altıDA alınan dokuz İfçi tcrr
kif edilmittir. 

Comodo Roriva Davia'dan bil -
dirildiiine göre difer bir petrol 
k:uyulan aahasmda büyük bir 
bomba bulunmuıtur. _______ , _______ _ 
Hakkı ve Kalkavan zade İbrahim 
Beylerden mürekkep bir heyet 
A.nkaraya gitmitti. Dün de diğer 
vapurcular Ankaraya bir heyet 
ıöndermİ§lerdir. Vapurcular, An
karada lktısat Vek&letile temas 
ederek inhisar itindeki noktai na· 
zarlarını müdafaa edeceklerdir. 

Milli vapur ıirketlerinin elin
de irili ufaklı 79 vapur vardır. 

Bunların 28 i yolcu ...., 50 si yülo 
vapurudur. 

• 
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Is tan 
Ekono.,,,i 

•• • 
Uç ayda Italyaya 

ne gönderdik? 
Bu müddet zarfında italyanın 

Türkiyeye ithalab nedir? 
1 tal yanın 1932 seneoinin ilk üç 

ayı zarfındaki ithııliıh 2 küıur mil· 
yar Liret, ihracatı ise bir milyar 600 
ınilyon küsur Lirettir. lıhalit fazla· 
il bir milyar Lireti reçınektedir. 

Türkiyenin 1932 sonesi ilk üç 
ayı zarfında ltalyaya ihracatı bq 
milyon yedi hin küıur lira olmasına 
mukabil, ftalyaclan ithalatı ancak 2 
milyon küıur bin lirad1r. 

Türkiye ltalyaya on fazla ithalat 
yapan memleketlerden biridir. 

frak ithalat resmini 
arttırdı 

Irak hükumeti netrettiii bir ka
nunla b.zı eıyaya ve bu meyanda 
ihracat maddelerimizin en mühimle 
rinden olan tütüne ait ithalit resmi
ni arttırmıtbr. 

Buğday karteli 
Buiday fiatlerindeki oon ıu

kut üzerine müatahıil memleket
ler arasında bir kartel yapılma11 
fikri yeniden ortaya atılmıftır. 

Geçen senenin mayısında bui
day müıtabsili memleketler ara
aında yapılan bir konferanıta A
merika kartel fikrine ittirak et
memitti. Buiday fiatlerinin düt
mekte olmuı Amerikayı da bu 
fikre temayül ettirmektedir. 

Romen seyyahları 
için bir kayıt 

Romanya hü'<umeti yeni bir 
kararname ile MJyahat edecekle
rin üzerinde ZO bin Leyden fazla 
para tatınıalannı menetmİ.ftİr. 

Yunan kontenjanı 
Yunaniıtanda tatbikine batla

nan yeni kontenjana ait tam liste 
ve kanun ,.ı.li Ticaret oda11 tara 
fından ret!rtilmlttir -

Yunanistan - Alman
ya takas mukavelesi 

Yunan hükıimeti Almanya ile 
bir taka• mukaYeleai akti için •tl 
zakerata batlamttbr. iki m-le
ket arasındaki ticari mübadele
ler için bir takaı ofiıi ihdaı edile 
cektir. Yunanistan bu suretle bil-

Cuma 
Ruhsatiyesi 
Otelciler sınıf üze

rinden alın
masına memnun! 
Otelctler cemiyeti, cuma ruh 

ıa.tiyesi için bir senedir takip et 
tiği eııaaın tehir mecliıince ka· 
bulü üzerine maksadına vasıl 
olmuıtur. Cemiyet reiıi İbra
him Bey kendiıile görüten mu 
harririmize demittir ki: 

- "Önümüzdeki hazirandan 
İtiba.ren otellerden sınıflarına 
göre cwna ruhsatiyeai alınacak 
tır. Şimdiye kadar varidatı gay 
ri safiye üzerinden alınan bu rea 
mi, meseli T okatliyan oteli ile 
Sirkeci' de ona niıbeten basit o. 
lan bir otel 50 lira olarak 'Yeri. 

• Jorlardı. Şimdi, oteller 6 tınıf 
iizerinden 5 liradan batlayarak 
50 liraya kadar cUPla ruhsatiye 
•i vereceklerdir. Her otelin fiat 
tınifesi vardır ve bu tarifeleri 
belediye tasdik etmittir. Şimdi 
lıerhanııi bir otel, meseli 5 lira 
U:zerinden cuma rubsatiyeaini 
"ermek iaterae, mesele gayet 
kolaylatmıttır. O otele, fiat ta· 
tifesini 6 mcı sınıf otel fiatlerİ· 
ne göre tenzil ve belediyeye taı 
dik ettirir, demekt- batka MSy 
lenecelc aöz yoktur. Cemiyeti
llliz, sınu usulünün tatbilwu ka 
hul etmek ıuretile idiline bir e
•as vazeden Şehir meclisiue mü 
teıekkir bulunmaktad&r." 

haooa Almanyaya sevkederek be
delini tahıil edemediii tütün me
seleainin hallini temin etmit ol•· 
caktrr. 

Bari panayırı 
BARI, 18. A. A.- Yul'o.ı.vya 

münakalit nazın Bari serrmnı re
zip 8'Örmeie gelecek yolcular için ti
mendiler tarifesinde yüzde elli nit
betinde tenzilat yapılmasını karar
lathnnıttır. 

Bu ıer .. iye 8'Önderilecelı mallarm 
ve ticaret qyaıımn nakli için Y u
gosla vya demiryollar ,ebekesinde ta 
rifelerde fevkalade terızilit yapıJa 
caktır. 

Fransanın harici 
ticareti 

PARIS. 18. A. A.- 1932 senesi
nin ilk dört ayı zarfındaki ithalat 10 
milyar 194 milyon ve ihracat 7 mil
yar 36 milyon franktan ibaret bu
lunmuttur. 

ltalyanın ithalat 
ve ihracab 

ROMA, 18. A. A.- ltalyanın re· 
çen Niaan içindeki itbalab 
84,262.804 ve ihracatı 546.739.437 
lireti bulınuttur. Geçen ıene Niaa
nınıla itlıalit 1.082.160.578 ve ihra
cat 814.784.017 liretten ibaret bu
lunmuıtur. 

1932 ıeneaiııin ilk dört ayi zarfın 
da ltalyaya ithal edilen ticaret eı
yuınm kıymeti 2.991-261.165 va 
ltalyadan ihnoç edilen ticaret .,,... 
11nın laymeti 2.225.912-220 liret o
larak tesbit edilmiıtir. 

1931 senesin.in ayni devresinde İt• 
halit 4.188.966.327 ve ihracat 
3.204.4\7.020 liretten ibaret bulun
muıtur. Bu ıuretle tehakkuk eden 
t 4.549.617 liret raddeııl.ndeld açılr 
bu senenin ilk dört ayt zarfında 
766.348.936 lirete inmittir. 

BORSA 

Kuruş 

!fı 1. fra111ı.: 171,S(I ı ~illa, Ar. 
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iskan idaresi alaka
darların lakay

disinden şikayetçi! 
Mübadillerin istmkak fazla. 

sı olan alacaklarına ait bonola

rın tevziatına devam edilmekte
dir. Fakat tevzii lazım gelen bo 

no mikdarı 16 bin olduğu halde 
alakadarların müracaatta göa· 
terdikleri likaydiden dolayı 2 • 

3 bin bono tevzi edilebilmittir. 
lakin iclareai bundan mütteki. 
dir. Herhalde alacaklıların sür· 

at ııöetermeleri istenmektedir. 

Eminönü mal 
müdürlüğü 

Eminönü malmüdürlüğü def 
terdarlrk binasına tatınmıttır. 

Brezilya Darülfünu
nun müracaatı 

Bretıilya Darülfünunu namı

na -rillyete vlki. bir mtirac:aaUa 

Türk Darülfünunu Hukuk fa

kült.i müderrialarinin iıimlwi 
.orulmuttur. Bundan mabat i! 
mi münaıebat teaiıidir. 
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geç ikçe ·ucuz r 
Maarifte 

Hocalardan 
20 sual 
Maarif, ilkmektep 

muallimleri ara
sında anket yapıyor 

Maarif müdüriyeti ilk mektep 
muallimlerine 26 suali havi bir 
anket göndermittir. Her muallim 
bu sual1ere li.zım celen cev.abı 
verecek ve derı aeııeıi bitmeden 
evvel Maarif idareıine ıröndere
cektir. Bu suallerden maksat mek 
teplerde bir sene zarfında röate
rilen faaliyet ve muallimin siyü 
gayreti hakkında bir fikir edin
mektir. 

Maarif müdürlüğünün &Önder
diii bu ıuallerde çok ıayanı dik
kat noktalar vardır. Enteresan 
bulduğumuz bu ıualleri aynen 
neJrediyoruz: 

1 - Meılekteki hizmetiniz kaç 
senedir? Hangi sınıf muaUimiıi
niz? Yeni müfredat proğramı tat
bik edileliden beri hangi 11nıflar
da çalıftınız? Buıünkü talebeniz-. 

Mahkemelerd~ 

Kibrit kralının intiha
rından açılan dava •• 

Mahkeme memleket haricin. 
deki bu hadiseyi 

bizimle alakadar görmedi 
Kibrit kralı Kreurerin ve Prens 

Ayaj'ın hidiaei jntibarını yazdıim
dan dolayi Cümhuriyet ıazeteıi net 
riyal müdürü Abidin Daver bey a
leyhine ikinci ceza mahkemesinde 
açılan dava dün neticelenmit ve müt 
tafikan verilen mahkeme kanın A
bidin Daver Beye tefhim edilmİf· 
tir. 

Daver bey beraet etmiş:tir. Beraet 
karannda her iki vıdıanın matbuat 
kanununun 38 inci maddeıinden ha
riç bulunduğu, bu maddenin kasdet-

muavineıtnden. üç zat memur edi.1-
mittir. 

Bir af ve tahliye 
Menemen dİV'8ru harbince iki bu

çuk sene hapse rnahkUm edilen Ali 
Olvi efendinin sıhhi vaziyeti dolayı
oıyla bakiyei müddeti cezaiyeoi 
Reiıicümhur Hazretleri tarafından af 
fedilmiı, mümaileyh dün tahliye o
lunmu,tur. 

7 7 bin liralık ihtilas 
le kaç seneden beri çalı§ıyorıu- t;ği mananın Türkiye Cümh.uriyeti 
nuz? Hangi aınıf hoeahğını ıever ı dahilinde vaki intiharların yazılma. 
ainiz, sebebi? sına ve reıimlerinin baıılmaaına mün 

2 -:- Bu seneki meıainizi sekte- 1 haın· olduğu, Türki e Cümhuriyeti 

Çatalcada muhasebeci Şev
ket Beyin 77 bin lira ihtilastan 
dolayı dün ağırceza mahkeme. 
sinde muhakemesine başlanmıt 
hr. Mevkufun muhakeme edil
mekte olan Şevket Beyle bera
ber Veznedar Ali Rıza, mürakip 
Şerif Beyler de birlikte muhake 
me edilmektedirler. Fakat bu i
ki -zatın muhakemesi gayri mev 
kuf olarak cereyan etmektedir. 
Şevket Bey ifadei evveliyeainde 
bu parayı Y enicamide yankeıi. 
cilere çarptırdığını ıöylemit, fa 
kat dünkü celsede bu ifadesini 
değittirerek bu 77 bin lirayi 
mevkii ınüatahkem müteahhidi 
Fazıl Beye avana olarak vtırdi
ğini, fakat senet almadığım aöy 
lemittir. Yapılan tetkikatta da 
Fazıl Beyin bilihara öldüğü an 
laıılmıştır. Muhakeme müddei
umumiliğin evrakı ve doayayİ 
tetkik etmesi için batka bir gü
ne bırakılmıttır. 

ye ugratan sebepler var mıdır? ı . ~- .. · 
Hastalık ve ıair aebeplerJe vazife harıc.ınde olan v~ka~un Tu~kiye <:a· 
ye devam edemediğiniz gilnler ı rnıaı!~~ ~e ... c.erruyet!n em~ıyet v~ 
varsa adeden miktarı. Talebeni- 1 a~ayıfı~ _'~~) huı.uaıyle al~kadar ro 
zin devam vaziyeti naaıldır? Se- rulcınedıgı zıkredılmektedır. 
hepleri nedir? Uaumi bir vasati 
yapılırsa talebeniu günde yüzde 
kaçı devam etmemittir . 

3 - Talebeniz içinde talimat
nameye göre umumi vasatinin tev 
kinde kaç çocıak vardır? (Nüfuo 
tezkeresi ve muallim takdiri eıa.
sı üzerine ayrı ayrı gö&terilecek
tir.) Bunların sınıftaki rolleri ne
dir? Sınıf hesabına mevcudiyetle 
ri faideli veya zararlı mı oluyor? 

4 - Talebenizin boyunu, ağır
lığını ölçüp vaaatilerile kar§dat
tırarak bir aıhhat levhaaı yaptınız 
mı? Her iki ayda bir sıkletler 
muntazaman ölçülüp levhalara 
reçmit midir? Talebenizin görme 
ve ititme kabiliyetlerini tetkik et
tiniz mi? iyi rörmiyen veya itit
miyen çocuklar hakkında tedbir 
aldınız mı? 

5 - Talebeniz ne ribi defter
ler tubnuttur? (Her defter hak
kında k11aca İzahat) her talebe, 
defterlerini muhafaza ediyor mu, 
biten defterler atılıyor mu? 

6 - Dersleriniz için Ji.zım olan 
veoaitten mektepte bulunmıyanla 
n ne suretle tedarik ettiniz? 

7 - Sınıflarda hava tetkikleri 
yapdıyor mu? Bu it için yapılan 
faaliyetin esaıları? 

8 - Talebe ile müıtereken 
mektep haricinde yaptıiınız mü
tahede ve tetkiklerin mevzulan
nın ve aahalannın iunen ve ade
den teobiti. Bu hu•uıta müıkülita 
uirantlmıt mıdır? 

9 - Talebeniz elitlerinde ne 
cinı itlerle meıiul olmuıtur: (Ki 
fıt, karton, kil •e aaire ..... ) 

10 - Sınıfta talebenin iftira
kile hanri kolleksiyonlar yapıl -
mıttır? Bunlar mevzuların tetki
ki eanaaında mı yokaa sonradan 
mı yapılmıtbr? 

11 - Talebenin zati faaliyetile 
ne cibi dera veaaiti ihzar olunmu, 
tur? 

Polise hakaret 
Münasebetsiz bir yerde top oy

narlarken kendilerini menetmek İl· 
tiyen polis efendiye hakaret ve po
lisi vazifeıini if,a etmekten meneden 
Salahattin, Nevres, Ihsan, Bürhan, 
lımail, Ihsan Ali ve Seyfettin iı
minde 7 renç dün ikinci ceza mah
kemesinde muh•keme edilmiılerdir. 

Dinlenen şahitler bu 7 rencin iı· 
nat edilen kabahati yaphldanm söy 
leınitlerdir. Mühakeme Nevresle 
Seyfettinin yatlarının tahkiki içni 
başka rüne bırakılmıttır. 

Haber aleyhine 
yeni bir dava 

Haber razete•i aleyhine Kreure
rin intibprını yaıdıjınctan dolayı da. 
va iluu:ne ediunit, fak., gpete mu
hakeme neticesinde bet-aet etmi,ti. 
Haber raıetesi beraet ettiğini yaz
mıttır. Halbuki matbuat kanununun 
42 İnci nwddesi mücibince bir raze· 
te kendi hakkındaki kararı katiyet 
keıbedinciye kadar yazamaz. Haber 
ıazeteıi hakkındaki karart katiyet 
kesbetmeden, yani temyiz mahk
ıince tasdik edilmeden yazdığı için 
müddei umıamilik tarafından haber 
gazetesi aleyhine dava tahrik edil
mittir. 

Noterleri teftiş 

7 ,5 seneye mahkG.m 
Samatyada sabıkalı güruhun 

dan Arnavut Bebçeti öldüren 
fnın tezgahtarı Mina veledi Pet 
ro dün ağrr ceza mahkemesi ta 
rafından yedi buçuk ıene hıııpse 
mahkiim edilmi!tlr. 

Tetkikat yapılacak 
T eofil, Eılıinaai ve Y orıi a 

minde üç kahve tüc.carı aleyhi· 
ne açılan ihtiklr davuına dün 
Sultanahmet Sulh birinci ceza 

Müddei umumiylik tarafından No- mahkemesinde devam ediılmit
ter dairelerinde icra edilen teftlf'lla tir. Dünkü celıede bir mubaıi. 
devam edilmektedir. Dünden itiba- h ba 

F t.h Noter dairesinde de tef· bin bu üç tüccarın eH tını 
ren a ı kik · ı·· örül titata batlanılmııtır. tet etmeame uzum. g. • 

d · el · d d teft" d müı ve muhakeme bu crhetın te 
Nüfıas aır erın e e •tat e- ı . . . . 1 k 1 L. kıl 

vam etmektedi~. Nüfu~ ~relerini~ mını ıçın ge ece sa ıya uıra 
teftitine müddeı umum.ıylık heyetı JD&!lır. 

paneıinden naııl iıtifade ettiniz? 

1 

Müaamerenin muvaffakiyeti için 
Bu iıtifadenin daha •emereli ol· büyÜk hazırlıklar yapıl':';'ıtlır. 
maıı için ne düıünüyoraunuz? Cuma sünü aaat ~ dort de Er-

Hayat 
Ucuzluğu 

Türkiyede hayat 
seneden 

seneye ucuzlayor 
Bir iıtatiatiğe nazaran bütün 

dünyada bayabn ne derece ucuz 
ladıiı veya pahalılattıiı teobit e
dilmiftir. 1913 senesinde yani 
harpten e'n'el hayat 100 addedil
diiine nazaran, muhtelif memle· 
ketlerde 1927 ve 1931 senelerin
de bayat pahalılığı derecesi 'u
dur: 
100 e nazaran .1927 de 1931 de 
Almanya 152 128 
Avusturya 119 108 
Belçika 211 1 72 
Bulıariatarı 2734 1995 
Danimarka 153 119 
Fransa 528 61 l 
lnriltere 159 131 
Macariıtan 125 96 
İtalya 535 441 
Lehistan 144 106 
lıviçre 158 141 
Çekoılovakya 124 105 
Amerika 158 116 
Türkiyede harpten evvel 8'0Çim 

vuatisi 100 addedildiii taktirde: 

1929 da 931 de 
Kiğıt paraya göre 
Altına ıröre 

1381 
158 

-1203 
130 

Hayat pahalılığı artan memle
ket yalnız Fransa ve ispanyadır. 

Nisaıı endeksi 
Ticaret odası Nisan ayında 

lıtanbulun bayat pahalılığı en
dekıini neıretmiftir . 

Bu endekae nazaran Niaan a
yında lıtanbulda hayat mühim 
aurette ucuz)amıttır. 

Harpten evvel aylık reçim va
ziyeti 100 addedilen bet nüfuılu 
bir ailenin 1932 ıeneai Niıan ayın 
da ıreçim niıbeti 1182 dir. 

En ziyade ucuzluk yiyecek ve 
İçecek maddelerindedir. 

Mahrukat fiatlerinde de Nisan 
ayı zarfla.da eaaılı bir tenezzül 
•örülmektedir. 

Esnaf 
Kaydediliyor 
Son gilnlerde kagdedllen

leriıı mikdarı çoğaldı 
Ticaret ocla11 kanununun 4 

üncü maddeti mucibince, esna-

Belediyede 

Yapılacak 
işler 

Tekaütlük, Belediy• 
mahkemesi, 

Gazi köprüsü ... 
Ankaradan şehrimize avd~ 

eden belediye reis muavini ff' 
mit Bey muhtelif şehir işi• 
hakkında dün bir muharrirlu 
ze fU izahatı vermiştir. lip 

- Tekaüt hakkını muhane. 
eden 800 kadar belediye m n 
ru yeni tekaüt kanununda~0• 
fade etmeleri mümkün olaıJ7) 
cak. Bu memurlar gene eılr
kaüt kanunu mucibince mu .. 
le göreceklerdir. Fakat yenil 
nun belediye için de kabul e 
seydi, bütün memurlar deri 
tekaüt edilmiyecekti. Ta 
müddetlerini doldurmaları l 
zımdır. 

Belediye mah
kemesi 

Yalnız belediye itlerine baka 
cak mahkemeler için bir hakim 
aldık. tık belediye mahkemesi• 
niı Galata nahiyesi binuıncl• 
tesiı edeceğiz. Hazırlıklar yapıl 
maktadır. Mahkeme bazirao. 
dan itibaren faaliyete başlaya. 
caktır . 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsü iıi tabii cere

yanındad.ır. Ankara.da bu itle 
Inefgul olmadığım için ıon vui 
yet hakkında malumatım yok
tur. 

Yedi süale verilen 
cevap 

Şehir ikt1Sadiyatı ve havayi 
ci zaruriye fiatlannın yiiksekli
ii hakkmda Dahiliye V ekileti· 
nin sorduğu 7 ıuale latuıbul be 
lediyuinin cevap ııöaderdiğlni 
yazmıttık. Gönderilen cevaplar 
hakkında malumat almak üzera 
kendisine müracaat ettiğimiz ik 
tısat müdürü Aıım Süreyya B. 
dün bir muharririmize bu huıuı 
ta demittir ki: 

- Mecliste ııörütülen rapo. 
nmı vardı. Benim bu meseleler 
hakkındaki bütün fikirlerim ra 
pordadır. Sorulan ıuallere rapo 
run esas noktalarını cevap ola. 
rak gönderdik." 

Litvanya sefiri 
lımet Pata Hz. ile birlikte 

Ruıyadan ııelip Ankaraya ııi
den yeni Litvanya aefiri M. Bal 
tiroza bugün veya yarın Anka· 
radan dönecek, iki gün kaldık· 
tan sonra Moıkovaya avdet eda 
cektir. I 

Boğazlar komisyonu 

12 - Mıntaka kütüphaneıin
den kitap alıp okudunuz mu? ( i
simleri) Bu ıene hangi mecmua 
veya kitaplardan hanri bahis ve
ya makaleleri okudunuz? Bunlar 
mesainizin kıymetlenmeıine yar
dım etmi, midir? Okuduğunuz 
kitap ve mecmualardan notlar a· 
lır mıaınz? Şahaınrza ait mealeki 
kitaplarınız varaa başlıcalarının 

21 _ Sınıfın inzibatı hangi kek muallim mektebı salonunda 
vaaıta ile temin edilmittir. Sizce Vefa orta mekte~i aon sını!. tale· 
inzibat telakkisi ve müeyyideleri beai tarafından bır veda muaame 
naııl olmalıdır? reıi verilecektir. 

fın menıup olduktan cemiyetler 
VHıtaaile sicilli tH:arete kayıtla 
rına devam edilmektedir. Bu ay 
sonuna kadar kayıtlarını yaptır 
mayacak eınaftan 5 liradan 50 
liraya kadar para cezası alma· 
caktır. Eanaf caniyetleri, mm. 
taka mıntaka tahsildarlar ıes. 
direrek kendilerine mensup es
nafı kaydettirmektedirler. Ma
ranııozlar cemiyeti de, para ce
zuına düçar olmamaları için ay 
sonuna kadar kaydedilmelerini 
kendi menauplanna tamim et. 
mittir. Ay sonunda kaydedilme 
mit bulunan esnafın iıimleri her 
cemiy.;.t tarafın dan birer liıte 
halinde Ticaret oclaıına bildiri. 
lecek ve odaca bunlar için ceza 
lar tayin edilecektir. Son gün.. 
!erde kaydedilen eınafıo mikda 
r artmış, bir hafta içinde yalnız 
marangozlar cemiyetine 500 es 
naf kaydedilmiştir. 1 Boğazlar komisyonu, dün 

22 - Size çocuklarmm hali ve Kabataş lisesinde 
istikbali hakkında malllmat ver -

!ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!I haftalık İç t İmam ı akdetmiş tir. 

isimlerini yazınız? 
13 - Gerek mektepte ve ge

rekse hariçte verilen konferanı .. 
lardan hangiıine İ4tirak ettiniz? 

mek veya her hanıi bir temenni- veda müsameresi 
de bulunmak üzere velilerden 
doğrudan doğruya mür~caat va· 
ki olmuf mudur? Bu muracaatla
rı na11l kabul ettiniz? Kendiniz 
böyle bir müracaata vesile hazır

14 - Mektepte okuma günle
rinde beraberce tetkik edilen ya
zılardan istifadeniz oldu mu? 
Bu şekilde haaıl olacak yakın ih
tiyaçları halle matuf olan toplu 
kıraatlerin faideıi olduğuna kani 
miainiz? 

15 - Sınıfınızda hangi ihtiyaç 
!arla ne gibi teşekküller olmuı
tur? Bunların faaliyet tarzı, sizi 
tatmin ediyor mu; iyi işleyeıniyor 
sa bunu ne ribi sebeplere atfedi
yoraunuz. 

ladınız mı? 
23 _ Mekteple aile arasında 

irtibat tesiai için ne ıibi tedbirler 
ve bu ittiraki meaaiden ne aibi 
neticeler aldın1z? 

24 - Diifünüp yapamadıiınız 
itlerle burada kayd<;~~len "!adde
lerin ihtiva edemedııı faahyetle
riniz var mıdır? Nelerdir? 

25 - AlelUınum meıleki mese 
leler etrafmda her hanıi bir te
menniniz var mıdır? 

26 - Son olarak bütün bir se
nelik faaliyetlerinizi muhaaebe 
ederken kendinizi tatmin edilmit 
buluyor muıunuz? 

16 - Sınıf mevcudu ne kadar
dır? Bunların ne kadarı reçen 
sene ipka kalmııtır. Bariz raba
veti olan çocuklannrz var mıdır? 
Sırufm umumi me•cudu içinde 
niabeti; mesainizi 8'11Çlettirip rüç 
!ettirmedikleri; bunlar için tesbit 
ettiğiniz meıai tarzları; bu aene 
terfi eden, ikmale kalan, ipka e- 1 - Köy kanunu mucibince a
dilen talebenin ayrı ayn miktar.. zalık vazifesini ifa ederken dü
lan 7 çar olduiunuz mütkülatın izaleıi 

17 - Müfredat programının huauaunda ne dütünüyorıunuz? 
ikmal edilmiyen kııım1arı var mı- 2 - Muhitinizde dersane hari-

Kabataf liseıi son 11nıf talebe 
ıi yann mektepte senelik veda 
müsamerelerini vereceklerdir. 
Müıamere için zencin bir pro .. 
~ram hazırlanmıttır. "Hem ziya· 
ret hem ticaret" iaimli fark.ılı bir 
fantezi, "Mahçuplar" iaimli bir 
komedi temıil edilecek ve "Y o
lun uğurlu olaun" namında bir 
tablo röıterilecektir • 

Küçük talebenin 
senelik tenezzühleri 

Mekteplerin senelik tenezzü
hü yapılırken, bazı ilk mekteple
rin küçük talebeyi semtlerinden 
çok uzak yerlere rötürdilkleri an 
lqılmıtbr. Bazı ilk mektepler va
purla dahi uzak rezmelere rit
mektedirler. Bir k111m veliler, ço 
cuklarının bu rezmelerden rahat 
ıız olduklarını tikiyet etmitler
dir. Küçük talebelerin, mektebe 
yakın yerlerde rezmefe ÇJkarıl
maıı iıtenmektedir. Maarif idare 
si bunu nazan dik.kata alarak 
mekteplere lizım relen ihtaratı 
yapmıttır. dır? Varsa sebepleri? cinde halkın terbiyesi husuıunda 

18 - Not, plan, sınıf ve yok- müfit ve müe11ir olmak için ne jlm astik fenlikl • 
lama defterleriniz zamanında it- ribi tqebbüıleriniz olmu, ve na- n en 
lenmlt midir? Karneleri vaktinde sıl bir neticeye varılmıttır? Bu cuma Takıim stadyomunda 
verebildiniz mi? M kt - yapılma11 mukarrer olan liseler 

günü saat onda da tenlikler Kadı
k3yünde Fenerbahçe stadında ic
ra edilecektir. 

Maarif müdürlüğün
de yeni teşkilat 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekalli

yet mekteplerinin idareıi de Ma
arif müdürlüğüne devredildikten 
sonra, Maarif idarMinde yeniden 
bazı teıkilit vücude ratlrilmiftir. 

ilk tedriaat müfettiflerinden 
Muharrem B. rene müfettit ünva 
nile ecnebi •e ekalliyet mekteple
rinin idareoine memur edilmit 
kendiıine Maarif müdür mua•İn
liii •azifeıi nrilmiftir. Diier bir 
ilk tedrisat milfattiti da resmi ilk 
mekteplerin idareılne muaYİnlik 
~azifeıile memur edilmittir. 

Maarif müdür muavini Hıfzır
rahman Rafit B. mekteplerin ted. 
riı ve terbiye itleri ile müfettit
ler faaliyetinin nezaretine me
mur edilmittir. Maarif müdürü 
Haydar B. teftltlerde olduiu va
kit bütün Maarif ldarMi muame
libnı Hıfzırrahman B. idare ede· 
cektir. 

Köy mektepleri 
kütüphanesi 

19 - Ders için toplanan malu- e ep musamere- ve orta mekteplerin jlmnutik ten 
mabn membalarmı ve mehazları- leri baclıyor likleri l'•lecek haftaya tehir edil lstanb.,I Maarif idareıi köy 
nı gösterir muntazam bir fitin 'S' miatir~ mektepleri kütüphaneleri için zi-
faideli olacağına kani misiniz? Cuma &Ünü Feyzi&ti liaelerin· ~3 mayıı pazarleai sünü prova raat ve çiftçiliğe ait eserler alma· 

Geçen içtimada azaya takdim e 
dilen yeni Romanya delegesi 
M. Anastaaya, dünkü içtimada 
müzakerata ittirak etmittir. 

Vali konğında 
müsamere 

Bu akıam ve yann aktam Ni
f&Dtatında vali konaitnda fakir 
çocuklar menfaatine bir müaame .. 
re verilecektir. Müsamerede lnrj.. 
liz sefiri ve §flhrimizdeki kibar 
mehafile ait bir çok zevat ha:ı:ır 
bulunacakbr. __ ._ ___ _ 

Bebek vapuru 
kurtarıldı 

Altı ay kadar evvel Ayancık 
sahilinde karaya oturan Bebek 
vapuru kurtarılmıştır. 

Bandırma belediye 
bütçesi 

BANOIRMA 16 - Bandırm" 
belediyeıi bütçesini ikmal etmit -
tir. Varidat 169 bin küıur liradır. 
300 bin lira Üzerinde riri9ilen .. 
tneıeleai için de bütçeye tahıU..t 
konmuttur. 

Bandırma belediyesi Yaridat 
husuıunda en b&fla relen kaza
lardandır. Belediye memnuairet 
verecek bir ıekilde çalıtıyor. 20 - Derılerinizde 11nıf kütü- de bir müsamere verilecektir. lan yapılacak ye 27 may11 cuma i• karar vermiıtir . 

.......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... .;;:__.:_~~~~~~~~~~~...:.._~__:___:___~~~~~-=-.....:..:_.:....:.~-
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mezarlık, Evkafın, Belediyenin 
cözü önünde kanuna ve nizama 
tevfikan ntddı .•• Herkes te pa
ra verip aldı , üstüne yüzbinlerce 
lira sarfile on beş yirmi apartı
man yapıldı •e hemen hemen 
tehrin en güzel yeri oldu. Şim
di bu arsaların yolsuz satıldığı 1 

iddia ediliyor. Bilmem hangi 
mahzende bilmem ne tarzda bir 
vakfiye varmış ki; bu işi halle

. dermiş ... Eğer hep satın aldığı-

Poliste 

Cenderede 
Bir ceset --.... 
Batan bir gemi tay

fasına ait 
olduğu zannediliyor 

mız :yerlerin, T ürkiyede bütün Bey kozun Cendere sahilinde 

1 
mahzen evraklarında ne kadar mağruk bir ceoet bulunmuıtur. 
vakfiyesi, kaydiyesi varsa tet- _Geçenki fırtınada o aahiller~e 

Jeanne d' Arc 
Bugün gidiyor 

Dün gemide Fransız 
kolonisine 

bir ziyafet verildi 
Lirnan.1mızda mı.safir bulunan 

Fransız Jeanne d' Ate mektep kru 
vazörü bugün öğleden sonra Köa
tenceye muteveccihen hareket e· 
decektir. Kruvazör kumandanı 

1 

Kongreye 
Hazırlık 

-·-
Gayrimübadiller 
heyeti idaresi 

ruznameyi hazırladı 
Gayri mübadiller cemiyeti j .. 

dare heyeti, dün içtima etmiş ve 
ayın 25 inde toplanacak cemiyet 
kongresi ruznameıini ve kongre· 
de okunacak raporun esaslarını 
ha7ırlamı,tır. 

M t'nılekt>tle 

Manisadaki 
Bektaşiler 

Muhakemenin son 
safhası ne halde? 
Manisadan bildiriliyor: Bektaıi 

ayini maznunlannın muhakemesine 
bu gün de devam olundu. Salon yi- l 
ce hıncahınç dolu idi. ı 

.. - ... Bu ak,am ---• 
ASRI SiNEMADA 
Büyüle. artist PAUL W AG

NER İPMOTIZMACI 
SVENGALI 

filminde. Perde aralarında 
zengin varyete numaraları 

Dühuiiye 20 kuruş 

Dr İHSAN SAMİ -

ÖKSOROK SüROBU 

ABONE ÜCRETLERİ: 1

. kik edip almaya kalkarsak ken- Agvalı Mehme~ kaptanın gemısi 

d
. . 

1
. ) b · . batmışh. Cesedın bu kazada mağ- tarafından dün öğleden sonra 

ımıze ge ır ge mez U ışe nıyet l ruk bir tayfaya ait olduğu zanne Fransız kolonisine menaup bazı 
içtimaı müteakip kendisile gö 

rüıen muharririmize cemiyet rei .. 
ıi Celal Galip B. şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Evvela ikinci komiıer Nail Bey 
ıahit sıfatiyle dinlendi. Nail Bey 1 

cebinden çıkardığı kağıdı okuya- : 
rak, lzmirden bir bektaıi babasının 1 
gelip maznunlardan Sait Ali beyle 
birlikte Tevfik Beyin evinde içtima 

1 

Öhürük ve nefes d rlıgı ıcı1' 
pek tesirli ililçtır. Divanvo~:, 

Sultan MahMut türbe'<İ o. J R9. 
Türkiye i~·in 

L. K. 
Hariç içın etmeliyiz ki; ahır Ömrümüzde dilmektedir. - zevata hunui bir öğle ziyafeti 

~ K. 'o a~~;~:~i:k:~7~ilkl!:~~larına 1 Ağır yaralı verilmiştir. 
Her eczanede bulunur. 

.. ·r: ·; tı 4 -
f:u 750 k 1 S l 'h · • Evvelki &Ün Union Françaiae'-14 _ nazaran, o anun arı icraya me a ı ısmınde bir Kömür ame-

mur dairelerinin muvafakat ve leai sarhoı olarak Galatadan ge- de Jeanne d' Arc kumandan ve za 

ettiklerini, rakı sofra 11nda iki şam- Rll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
"- Biz. gayri mübadiller ara.. dam yandığım, bir arada oturan er

smd4 ikilik olduğunu bilmiyoruz. kekli kadınlı kafileye ayri bir ~ah
Cemiyet haricinde 5 • 1 O kiti ha- sın nyaıet ettiğini ve bu adamın da 
u feyler İstemekte olabilir. Her- sağmJa ve •olunda birer mum yan
kesin fikri şayanı hürmettir. Ga- dığını, sofrada bulunanların Haki
zetelerde okuduğumuza göre, on- babaya bir hürmeti mahsusa söı ... 
lar, cemiyetin hükUmete müraca- terdiklerini söyledikten sonra" sof
atla, yamalların idaresini bize ve· rada ciddiyet ve merasimin hakim 

Muhakeme 1 hazirana t3lik olur 
muttur. 

Pn.ilin" 14
_-_____ 

2
_
8 
__ • delaletile alınıp satılan yerlerin çerken, evvelce kavgalı olduğu bıtanı şerefine verilen ziya.fette 

Şükrü isminde biri•ine raatgelmı.t Fransız sefi··· Comte de Cham .. 
f-~a k gsi Yerilmez - 1 ferağının akabinde satışlarının tir. Salih derhal taban-·sını çıka ı. Gönlü taze ihtiyar 

bir katil 
..., 1 - brun bir nutu irat etmi,tir. 
~·· .n nüıhalar 10 ıru. yolsuz oldug"unu ortaya atarsak rarak ate• ellniş, Şükrüyü üç ye- Ch b ..,,...- • Comle de am rün bu nutkun 
1 
;!Ai'z~e ve matbaaya ait j memlekette mülki yel temelleri- ricden vurmu-. ve kaçmıştır. Yara 

1.·:•1 iıdiriyete müracaat ni sarsmış oluruz .. Eğer filhaki farı çok ağır olan Şükrü hastaha 
da Fransız kruvazörünün limanı-

.... · ·ı· nl ' ka bu meselede bozukluk varsa neye yatmlmıttır. ·i fe ernız ı a arın mee u-
D1tıe ul etmez. ı yapanları öyle bir ez?'eli ki bir Beş kilo esrar 

mızı ziyaretinin, reisicumhur M. 
Doumer'in öldürülmeıinden mü
tevellit matemli &'Ünlere tesadüf 
ettiğini kaydettikten sonra demiş 
tir ki: 

k /rlt I daha böyle ~eylere kımse cesa- Rüsumat muhafa:za memurlar• 
St/i/ NKÜ HAVA 1 ret edemesin!. Ali, Mehmet, Osman isminde üç 

köylünün üzerinde şehre M>kmak ••I ly askeri rasat merke- Ismarlama yazı \ istedikleri 5 lcilo 275 gram esrar "Bu haber, dört a11rhk bu dost 
/,j .-erilen malumata &'Öre 1 yakalamı,lardg. Ali her na11laa lukla merbut bulundugumuz ve 
4, Arkada,larımdan biri dün be kaçmıya muvaffak olmuttur. liıanımızın ititildiii ve rnı'll"ı iala". 

.an lc11meo bulutlu ıeçe- I 
•sar karayelden eıecek- ni ziyaret etti. İddia~ma göre hat gayreti görülen lıu memleket 

3-.12 tuihinde hava tazyiki 
.ilimetre .,. fazla sıcaklık 16 

"' aıcaklık 9 saatiırat kayde
ııİftİr. 

! benim yazılanmdan bir kısmını Kadın sahillerinde de akıetmittir. Terak 
türkçe kıraat olarak talebesine kiye meclüp olan, insaniyetin isti-
okutuyormuş.. Yalnız, yazılar· Uyku fade etmesi lazım •elen faaliyet-
dan bir kısmr ibare itibarile bir lere dikkatle bakmakta olan 
az karışık oluyormuş.. Onlara Muasn· hayat icaptan ve bol Fransız demokraaiai, burada dai-
dikkat etmemi istedi ... Söz ver- elektrik ı•ıg" ının daha ziyad ma samimi bir makes bulabilme-

'Y ~ lidir." 

~
'\~~ dim. Daha basit yazmaya çalı- fazlalaşması gündüzün hudut-

·•••••ı··~ _' §&Cağım ... Yalnız bu arkadaşını !arını genişletti. Muhakkak kı 
• E FiL 0 I d.an ~i~ ilham aldım. Artık'. ka: ı bugün insanlar eskisinden daha Tütün inhisarındaki 

rılerımın ısmarladıkları şeklide. , geç yatıyorlar. Buna rağmen f 
Belediye ~.asit, tom.tu~aklı, hazin , .. ~~: 1 de ertesi saba~ ayni saatte kal- tasarru sandığı 

lunç, edebı; aşıkane her turlu 1 kı.yorlaı-. Nctıce: insanlar az Tütün inhisar idaresi Memu-

M I• 1 • d yazılar yazacağım .. Hemen ala uyuyor . ec ıs enn e rin konıma aandıiının taafiyeaine 
kadarların sipari•lerine mun. B' k k d 1 B'lh ı. ı · • 

B k
• h'' T ti l ır co a ın ar - ı asaa arar veri mıttır . 

J:ımıir Belediye meclisi salo
nwıda yılan çıktığını tabii ga
zetelerde okudunuz .. Benim, şe 
hir mecliıi azalığmda gözüm 
vardır. H09 beni yapacakların
dan delil yal.. Fakat doğrusu 
bir ıehri temsil etmek zevkini 
tatmak isterim... Amma İzmir 
fdıir mecliıei salonunda yılan 
çıktığını ıörünce doğrusu ürk
tüm... Benim taliim biraz ma
küıtur ... Kazara tehir mecliıi a
zalığına intihap edilirsem, gii· 
nün birinde yılan yerine yedi 
batlı bir ejderha çıkıverir ... O
nun öldürülmesi de pek kolay 
değildir. Beni de, arkadatları 
da yutuvMir .. 

Şehir mecliılerinde bazan 
böyle münaaebetsiz mahlüklara 
raatgeliıniyor.. Geçende de bi
ıtİm İstanbul şehir meclisinde 
salonda bir kara kedi peyda ol
muştu .• HattS. Cevdet Kerim 
Bey ile Vali Bey arasından ge
çer gibi iken azadan bir kıımı 
tarafından ürkütülerek meclis 
haricine atıldı ... 

Meclislerde yılan ve kedi gi· 
bi Jeylere tesadüf edilmezdi 
amma, öteden beri arslanlara te 
aadüf edilirdi ... 

Ayaspaıa mezarlığı 
Bizde garip tecellili yerler 

vardır. Bunlardan biri de Ayas. 
paşa mezarlığıdır. Gazetelerde 
oleden beri okuyordum, şimdi 
gene tazelendi. Ayaspaşa me
zarlığının bilmem hangi vaziye 
ti gayri nizami imif .. Ve o yer 
Ayaıpaşa mütevellisinin sata
mayacağı bir yer imiı ... 

Ali efendim amma bu koca 

tazırım... a ı urme er... od · h k H · d lti'b FELEK m ern ayatta - pe az uyu- a21ran an aren, memur 
f yorlar ve binnetice sıhhatleri maaflarından lıu sandık için ke· 

-- - bundan mutazarnr oluyor. Gü- •İlmekte olan aidat lcatedilmiye-
Tazim telgraflarına zellikleri de.. Çünkü güzellik cektir. Memurlann aanddı:taki pa 

l } ve tenin tazeliği ancak sıhhatle raları, tasfiye ileriledikçe peyder 
ge en Cevap ar kaimdir. Uykusuzluk gibi yoru pey sahiplerine iade edilecektir. 

Tıp Talebe cemiyetinin Tıbbi- cu ve hayatı hırpalayan §ey yok 
yeliler bayramı münasebetile çek tur. Geceleri çalı,an İnsanlarla 
tığı tazim telgraflarına atideki ce gündüzleri çalı,an insanları, 
vaplar gelmittir: tenlerinin toprağa benzeyen 

Yerli dokuma 
mamulatı 

Tıp talebe cemiyeti rei•İ Haı~n r~nklerinden farketmek kabil-
Huli.ısi Beye: L dır. Aksarayda Kadınlar Çal-.tır 

Tıbbiyeliler bayramı münaae· 1 Fransızlarda meşhur bir mıs ma Yurdu M'~J[~;:, •in,len· 
lıetile hakkında gösterilf'n kalbi 1 ra vardır: Akaarayea te.İs eclilmit olan 
duygul«rınıza derin muhabbetle- "Baloyu çok severdi, onun fakir ve kimsesiz kadınlar çalı§ 
rinıle teşekkür ederim Efendim. İçin öldü" tırma yurdunun vücude ııetirdi 

Reiıicumhur Gazi M. Kemal Uykudan edilen istifadeyi ği muhtelif mamülS.t MiUiyet 
Tıp talebe cemiyeti reisi Hasan herkes bilir. Uykuda vücudün· kağıtçılık kısmının camekinın-

Huluıi Beye: · 1 · k d' k d' · t · 
Kıymetli tıbbiye( ilerin bayram 

larini kutlular Hakkimda izhar 
ettikleri hiaaiyata teffekkür ede· 
rim Efendim. 

Ba,vekil: ismet 

nesıç en en ı en mı amır e da teşhir edilmektedir. 

Yerli ve nefis dokumalara ih 

tiyact ve meraklı olanların mü 
racaatları maalmemnuniye tes

hil ve temin olunacaktır. 

der ve uzuvlar dinlenir. Şu mu 
hakkaktır ki, kafa yorgunluğu. 
nun adale yorgunluğundan faz
la uykuya ihtiyacı vardıı-. Yani 
bir amele, bir muharrir kadar 

Tıp talebe cemiyeti reiıi Ha- uykuya muhtaç değildir. 
aan Huliııi Beye: 

Cemiyetinizin ihdas ettiği 12 
may11 bbbiyeliler bayramı müna
sebetile içtima eden tıbbiyeli mu
allim, talebe ve Türk hekimleri 
arkadaşlarımızın hakkımda izhar 
lıuyurduklar. hiuiyatlan çok 
memnun oldum. Te§ekkür eder, 
muvaffakiyetler temenniai ile te· 
lamlarımın kendilerine iblağına 
tavaasutunuzu rica ederim. 

Maarif V .,kili: Esat 
Tıp talebe cemiyetinden 12 

mayii tıbbiyeliler bayramı ınüna 
sebetile bir çok meslekdaşlarimız 
dan tebrik telgrafları ve mektup
lan aldık ayri ayri cevap müm
lrim olamayacaiından muhterem 
ıazetenizin te4ekkürlerimizi arza 
ta•aııut buyurmaımı rica ederiz 
Efendim. 

Uyku ihtiyacı bazı mizaçla
ra göre de değişir. Yağlı bir 
vücut az uyku ile idare ede. ( 
bilir. Bilakis asabi insanlann u 
zun uykuya ihtiyaçları vardır. [ 

Hakikatte insanın kaç saat 1 

uykuya ihtiyacı vardır, diye bir · 
sual sorulabilir. Uyku, şahısla- ! 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü. 

yük Parmak kapu, Afrika hanı. 
na biti,ik Apaı·ı.man No. 21.

Tel: Beyoglu 2797. Saat: 14-18. 
nn bünyelerine göre değişir. 
Genç bir kadının asgari sekiz 
saat uyuması li.zııındır . 

Çok uyuyan, çok sıhhatte
dir. Uykusuz ııhhat olamaz. Ka 
dınlar vardır ki, yüzlerinde ilk 
buruşukluklar hisd olmağa ve 
yüzlerinin pembeliği solmağa 
hatladığı zaman, derhal öteki
nin berikinin tavsiye ettiği po-

·················-----·····-·····-··---· 
madalara müracaat ederler. Hal 
buki bu pomadaları bırakmtz 
hanımlar! Uyuyunuz, bol bol 
UYuyunuz. Bilhassa yirmi yaş 

• . !arında bol bol uyuyan genç 
kadınların ihtiyarlıkları geç ge 
lir • 

lsteksi% iıteksiz aldıktan - 15 -
sonra bakınca, birden bire kıp. Emine kadın Namığa yahut 

Milliyet'in Romanı: 15 
kırmızı oldu. "- Bilemedim." ·Şayesteye rastlamağı çok isti. 
demekle beraber cebine koydu. yor, yeni kurdukları evde nasıl Eve Düşen Yıldırım! l Oğlu ile nişanlısı anlayıp sü bir hayat geçtiğini anlamak ve 

1 küt e tiler. Artık ilk çocuğunu Cebecidekiler hakkında onlara 
Nahit Sırrı ölmüş sayan bu baba onun kü- malümat vermek için deli olu-

ıaat çocukla konutmamıttı. Gü 
%el giyinip gezmelere gilmeği 
çok sevdiği için de, belkide mü-

İs Halil Beyin "- Şuaile 
buaile dört yüz lirayı baıtan ge
çer bile!" denilmit olan aylığı
nı kaçırdığına yaıımağa başla
mııtı. Çünkü Saidin uzun kir. 
pildi büyük gözlerinde artık bil 
mediği, seyretmediği, sezmedi
ği şey kalmamıftı. Ve uzanır
ken biraz da kendi güzellikleri
ni düşünen kırmızı ve kenarla
rı adeta oymalı dudaklarının ve 
recekleri her hazzı, her zevki 
tatmı,tı. Fakat, Cebecideki e
vin günden güne arlan intizam 
aızlıklannı ve yanlıt hesapları
nı farkedecek kimse yoktu. Ah
met Sükrü Efendi önüne ne ko
nun; onu yiyor, akşam yerr• ... 
ğiaden sonra da alelekser kah-

Onun huzurunda hiç Namığın çüklük resmine bakıp avunacak yordu. Bu malümatı vermek 
U.kırduıı edilmiyordu. Bir Y"-· tı ! sayesinde kendilerinden bah~iş 
bancı gelip günlerce evlerinde Ahmet Şükrü Efendi Namık 

• · · l almak dü•ünceai, arzusunun en 
oturaa, bu evın geçırmış odu. la karısının nerede oturdukları ' 
ğu felaketin mahiyetini, nev'ini nı bile bilmiyordu. Ne gariptir büyük sebebi değildi. Söyleni-

s d k 
len şeylerden ve hele kendi ken 

anlayamazdı. a e apının her ki kendilerine hiç tesadüf te et-
krü Ef d' dine çıkaracağı neticelerden bü 

çalınışında, Şü ·· en ınin miyordu. Şayesteye kartı şim- yük bir haz duyacak, hele ha. 
rengi saranyor, yaşlı adam aşi· di içinde ayn bir merhamet, bi-
k h d 

- vadis vermesi için edilecek ri-
ir bir eyecan geçiriyor u. raz vicdan azabına da benzeyen 1 k k ·n kt' 

Acaba bu kapı çalınışl&l'uıdan bir merhamet vardı. Onun hu. ca ~ra ç~ ey'.. e~ece . 
1
: ~a

ne bekliyor ne umuyordu? d .. k d' 'h . mıgın evınde gorduklerını Saıt. 
M ı b' İı be · 1 - . zur ve saa etını en 1 1 tiyat- le Muazzeze bildirmek te ayrı 

et uksm ır . ad.~. mık'b a acagı- ı sız lığı ile yıkmış değil miydi? j bir zevkti Jhtimal ayrı bir kir 
nı, yo a geçır ıgı a usun ar. · • 
tık bittiğini ellerini öperek ha- ı Muazzezle rekabet edecek ka- membaı da olurdu. Fakat belki 
ber vermeğe gelen Namığı gö· dar güzel değil diyerek, ona iki ay, Namıkla Şayestenin ne
receğini mi sanıyordu?. Bir ak- 1 son günde istihkar ile bakmış rede oturduklarını öğrenemedi. 
t•m, Muauez elinde tuttuğu olması da içinde bir hicran gibi Emine her aalı sabahı kale
biraz sarannıı bir fotoğrafı kalmıştı .. Evet, bütün felaket ye çıkar, oradaki meydanda, 
kendisne gösterdi: Muazzezin fazla güzel olma- köylülerin köylerinden getirdik 

- Baba, bunu dolabın içinde sından ileri gelmitti. Fakat bu- leri şeylere mahsus olarak ku
buldum. Ne şirin bir çocuk res- nun mes'ulü tabiat olduğu için, rulan pazardan erzak alırdı. Bu 
mi değil mi.? Sait .kimin resnıi zavallı kıza muamelesini de- pazarda satılan şeyler sade 

olduğunu ve ellerde bulunan def. 
riniz, yahut mübadillere olduğu terlerin hürmetle Haki babaya ve
gibi bize de mal veriniz, dediği- rilmesinde bir hususiyet gördüğünü 
mizi iddia ediyorlarmı~. Halbuki ve rakının avuçta içildiğini, Sait 
cemiyetimiz, böyle bir teklifte Ali Beyden: "Nur ol. Her ıeyi pan
bulunmuf değildir. Biz, tıpkı on- zehir eyler" kelimelerini itittiğini, 
tarın istediği gibi Ankara'ya l'i· diğer tarafta okunan gazele hanım-

11\rdan birinin: den heyet vasllaaile, Maliye Ve-
(Yetit imdadıma Murtazadan me 

kaleti nezdinde, bonoların faizli det ya Ali) 
ve vadeli olma11 lehinde tetebbüs Diye bağırdljını ilave etti. 
le bulunduk. Bu tetebbüsümüzc Reis vekili Celal Bey - Bunların 
mukabil " Bu, bütçe meaelesidir, oturma tekilleri nasıldı? 
yapamayız" cevabı verilmittir. Nail Bey - Bir halka halinde i
Buna iJi.veten "isterseniz malları di, entari ile oturan baba imit, otur-

duiu yerde kaba bir minder ve mi.n
alın; Kartımızda resmi bir teıek- derin altında bir poıt vardı. Elde et 
kül görelim, mallan ona tevdi e- tiğimiz defterlerde bektatilikte na
delim" diyen biz değil, Maliye aip alma kaytlı idi. Hepsini karako
Vekili Bf. dir. Binaenaleyh, ayın la götürdük, yolda yerlerde yırtt!-
23 ünde cemiyete dahil olaun ol- mıı bir kağıt bulduk. bu kağrtlarm 
masın bütün gayri mübadilleri içerisinde Halifelik, babalık, dede
davet ettiğimiz içtimada, Ankara likten bahi• yazılar vardı. 
dan dönen heyet tarafından bu Bir de hesap pusula11 elimiz' geç
bususta izahat verilecektir. Bu i- ti. lsticvabımızda Tevfik beyle Rem 
zahat Üzerine teklifi kabul edip ziye hamm Bet.taşı olduklannı iti
etmemek heyeti umumiyeye ait- raf ettiler. Fakat toplantınnı ayin 
tir." olmadığını söylediler. 

Gayri mübadiller cemiyetine 
muhalif olanlar, Zonguldalı:'taki 
63 numaralı ocatın nıaıf hiaseai
nin müzayededen iıtianaamı ve 
hbae senetleri çdı:anlarak bunla
rın bonolar mukabilinde ıayri 
mübadillere tevziini de istemekte 
dlrler. 

63 numaralı ocafıc n11fı Yunan 
malı olduğu için ahten l'ayri mü
badillere aidiyeti, ahiren hüku
metçe cemiyete lıildirilmiıtir. Ce -
m.iyet, bu ocak hiıae•inin müzaye 
deye çılumlmaaını, istemektedir. 
Aksi takdirde, hlue senetleri çı
karılıraa, bazı gayri mübadillere 
10 kuruşluk hiue bile düşmiyece
fi söylenmektedir. 

l:ımlrdeki müzayedeler 
lzmir'de Yunan emlakinin mü

zayedeleri son günlerde durmuş
tur. Bunun oebebi, meaela 250 li
ra bedeli icarı olan bir mala 
15,000 lira kıymet konulmaar yü. 
zünden fiatlarm bu yüluekliii 
karşısında gayri mübadillerin mü 
zayedelere girmekten içtinap et
meleridir. Maliye Vekaleti, fiat
ların haddi layikına indirilmeıini 
bu defa mahalline emrettiği için 
lzmir' de müzayedelerin bugünler 
de yeniden hararetlenmesi muhte 
meldir . 

Maznun vekillerinden Salih Sıtkı 

bey ayağa kalkarak: pencerenin ya
rıklığından tespit ettikleri vaziyeti 
.övlediler. Bütün polislerin hepsi 
birden mi. yoksa ayn ayn mı gör
dü. Bu cihetin sonılmasnu isterim, 
dedi. 

Reiı vtkili beyin bu lıuaıutalô 
emri üzerine Nail bey - Hepimizin 
toplu bir halde lıakınamıza imlrin 
yoktu. Görülen teyleri ayn ayn tes
pit ettik. 

Rei• vekili Nail B. İn bu phadeti· 
ne kartı bir oöyliyecekleri olup olma 
dığını maznunlara sordu. "Mazııun
lardan Haki baba: 

- Biz bir rakı sofrası etrafında 
eğleniyorduk. Vaziyetim hikim bir 
vaziyette değildi, Ve toplanbmlZ 
iyin değildir, dedi. 

Maznun vekillerinden Salı"h Bey 
maznunlardan hac.silerinin Belı:taıi 
olduğunun Nail beyden sorulma11nı 
istedi. 

Nail Bey cevap verdi: 
- Tevfik beyin bektati olduğunu 

biliyoruz. Diğerleri hakkında ma
lumatın yoktur. Eıaıen bektaşilik 
gizlidir ve bir sırdır derler, tabii 
soylemezler. Remziye hanım da 
lıektaşidir. 

Nail Beyden sonra dinlenen ,ahit, 
polis memuru Ali Galip bey de ayni 
tehadette bulundu. ·• Y etİf ya Ali" 

Fatih Malmüdürlüğünden: diye sesler duyduğunu söyledi. 
Fatihte Karamanda Hoca Reis vekili - Bu vaziyetten n• 

Hayrettin mahallesinde küçük anladınız? 
karaman caddeainde atik 25 ce Galip efendi - Bu vaziyet lia
dit 33 N o. Jı maa oda dükkanın leıtayin bir içki alemine benzemi-

yor. Bambaşka bir vaziyet idi, ka
icarı 9 Mayıs 932 tarihinden 28 naatim aynidir. 
Mayıs 932 tarihine kadar yirmi Mi.ıdafaa şahidi olarak celbine lü
gün müddetle müzayedeye ko- zum görülen encümen başkatibi Fe
nulmuştur. Tarihi ihale olan 28 rit bey de; Sait Ali beyi bir sün 
Mayıs 932 tarihine müaadif cu gordüğünü ve "Bu akfanı Tevfik 

Beyin e?inde eilenti var, siz de da
martesi günü saat onda müzaye vetliainiz• dediiiai ıöyledi. 
de ve ihale komisyonuna müra Reis vekili - Niçin gitmediniz? 
caatları. (1934) Ferit bey - Han bozuktu. 

Alaiyeden bildiriliyor: Birkaç gün 
evvel bu civarda kanlı bir facia ol
du: 

Bu civardaki KürUer köyünde A
la Mahmut isminde birinin cüzel bir 
kızı vardır Ayni köyden Çil lsmaiJ 
oğlu lbrahim i•minde yatlı bi .. a
dam on iki sene evvelindenberi bu 
güzel kıza göz koymuş, kendiıine 

vannaıı için sayııız müracaatlar 
yapmııtır. Bu uzun seneltt zarfın. 
d,. güzel Eminl!)'e birçok ta genç ta 
liı>I.,,- çıkmış, fakat her defasındn a
raya l'iren lbrahim muhtelif deıiae
lerle bu genç talipleri vazgeo;irmiı
tir. Emine bundan on ay kadar ev· 
vcl Yamk Hasan oğlu Ömer umin
de bir ııençle ıevişerek evlenmiıtir . 
Fakat bu izdivaca hiddetlenen lb 
rahim, dağda yolunu beklediği öme 
re taba.ncasınt çevirmiş ve: '' Seni 
yaylaya değil, cehenneme göndere• 
ceğim." dedikten sonra atq etmİ.ş· 
tir. Çıkan kur,unlar zavallı Ömerin 
beynini parçalamıt, öldürmüştür 

Şerir lbrahimle cinayet ortaklan 
olan diğer iki ıerir bu kanlı hadise 
üzerine firar etmitle.r, fakat on 1'&at 
ronr:ı yakalanımtlardır. lbrahim 
yaşlı bir adam olduğu halde lıir de 
karısı vardrr. 

Bir katil hapisha
neden kaçb 

Bergamadan yazılıyor: Dikili İ•

kelesinin müteahhidi bulunan Hiıki 
Beyin katillerinden Ezineli Osman 
Bergama hapiıanesinde bulunuyor .. 
du. Oaman evvelki ııecc, apİ•ane
nin etrafını ıarantellerin üzerinden 
atlıyarak kendisini yere atmııtır. 
Jandarmalar meseleden haberdar o
lunca firarinin üzerine atef aÇIJllf· 
!ardır. Fakat gece karanlık olduiu 
için katil kaçmağ-a muvaffak olmut· 
tur. Jandarma müfrezesi firarinin t• 
kibine çıkmı§tıı-. Bugünlerde yaka
lanacağı ıiipheaizdir. · 

Yıldırım bir kadını 
öldürdü 

Aydından yazılıyor: Buraya m•ı·
bul Karacasu kazasının (Karaca vi
ran) köyünde bir yıldınm faciası ol· 
mu~tur. 

Karaca viran köyünden F ~im is· 
ınınde bir kadınla komıulanndan 
Durmut oğlu Hüseynin genç lozı 
diicr Fatma, kırda otlamakta olan 
öküzlerini köye getirmek için dıfart 
çıkmı,Iardır .iki kadın köyden hny
li uzakta otlıyan öküzlerin yllJUni 
&'ittikleri sırada fİddetli bir yağmur 
yafınıya ve gök gürlemiye başla
mıştır. Bu esnada müthit gürültü· 
!erden sonra düıen bir yıldırım Dur 
mu9 oğlu Hüseynin kızı Fatmaya i
abel etmiı, kızcağız derhal ölmüt
tür. Ayni zamanda yıldırım ökü;ı. 
lerdec birini de öldürmü,tür. Diğeı 
Fatma da ağır surette yaralanmı,. 
tır. 

manpazarı, hatta Hamamönü gi 

bi uzak yerlerin fiatlarmdan da 

&§ağı idi. Vaktile oraya Şayes

te daima beraber ııelir, pazarlık 

lan bizzat yapardı. Bunun için 
her salı sabahı yalnız gidi,inde 
genç kadına tesadüf edeceğini 
umuyor, fakat kendisine bir ke 
re olsun rastlayamıyordu. Ni
hayet dayanamtyarak bir gün 
Namığın dairesine gitti. lıinin 
Ankara istasyoounun yanında
ki Devlet demiryollan dairesin
de olduğunu biliyordu. Orada 
sorar sormaz gösterdiler. Bina
nın ta üst katına çıktı, odacı
dan sordu. "- Buradadır." de
diler ve haber verdiler. 

ne rağmen bütün varlığını bir- riye gidiyorum. 

Namık dııarı çıkınca, loş ko 
ridorda bir lahza geleni tanıya
madı. T anıyrıca sapsan keail
di. Acaba kadın bir kara haber 
mi getiriyordu? 

- Hayrola, Emine Haıum7 
- Hayırlar beyim. S-i gö-

resim geldi de geliverdim. Çok 
nıu canın sıkıldı? 

Bu cevapla Namık büyük bir 

den sarını, ümitleri kaybetmit· _ Şayeste Hanım her salı 
ti. dedi ki: pazara gelirdi. Artık gelmiyo\ 

- Canım neye sıkılıın? Bili da merak ettim. 
iris seni ııördüğüme memnun ol Söz keıilmit, yaptığı zabmP.I 
dum. Nasılsın? Halinden mem- ten Emine kadm henüz hemen 
nun 11'..uıun? hic bir netice alamamıttı- Ne-

- Eh, memnunum beyim. rede oturduklarını sordu. 

Biliyorsun ya, timdi temelli Ce - Jki ay, Samanpazarr taraf 
becideyim. Her hizmetlerini ıö larmda tuttuğum bir evde otur 
rüyorum. O kız elini ııcak su-
dan soğuk suya sokmuyor ki! duk. Fakat batka yere gidece. 
Bütün hizmet beınim üıtümde. ğimiz an1aıılchktan ıonra bu er. 
Ah senin hanımın ne hanımdır, Tİ bıraktık Şimdi karınım hı· 
ne kadındır! Bunun bütün za. ıımlanndan birinde bir kaç gün 
manı aynada yuzunu seyret- için misafiriz. 
mekle geç~yor ! 

Namık yine susmuştu. Bu zi 
Duvara dayanmıf, Namık yarete arbk nihayet vermek is 

dinliyordu. Aynada Muazzezin tediii belliydi. Yaşlı kadm· baş
kendine faaılasız baktığmı hiz- ka hit bir ıey öğrenemiyeceğini 
metçi kadın söylerken, ıanki anlayarak: 
aynayı ve aynada sevgilinin o 
çok güzel yüzünü gördü: Kan - Eh, Allaha ısmarladık be 
yüzüne hücum ederek ııözleri- yftn. Böyle olmamalıydı amma 
ni kapadı. oldu. Hanımının gözlerini öpe• 

- Sia naaılımız beyim? Şa- rim, dedi · 
yeste Hanım nasıl? - Güle ııüle, Emine Ha-

- Hamdolıun ikimiz de iyi· · nım. 



L --------
Sinema 

Sesli filim sütüdyosu 
işe başlıyor 

Sütüdyo 15 hazirandan itiba.. 
ren ilk sesli 

filimi almaya başhyacak .. 

Seai alan o• flllmfl gflçlren malıfnf! •• 

Türkiye'de film oanayiciliğine 
batlanclıfuu ve ilk .. .ıi film alÜ· 
diyownun teeisbM tefebbüı edil· 
diiini haber 'ftl'Dliftik. ipekçi 
kard91ler tarafından yapılan hu 
teteblriia fül ..ı. ... na airmlıtir. 

Nlfantqmda kiralanan bina
ıwn hasırlıkları ikmal ecliJmit •e 
sipariı edilen .. , ve film alma ma 
kineleri de aelmiştir. Bir iki güa 
zarfında pmrükten çıkanlacak 
ve yerlerine yerlettirlleceklerdir. 
Film abn' ve laboratuvar makine 
leı+ Debrie; aes makineleri de 
Klan• film mamulabdır. Stüdiyo
nun teadile lktıaat ve Maarif ve
kaletleri bilhaaoa alakadar olmuı 
!ardır. Bu itibarla makineler ve 
tesiaat tetYİki oanayi kanunun
dan ietifade ettirilmiılerdlr. 

Filim yapma makinesi 

Stüdyoda ilk eter olarak S.I· 
ma Klınm H. m "Al senin olııwı" 
iıimli bir opereti çevrilecektir. 
Bu operette Darülbedayi artiatle • 
ri oynayacaklardır. Müzik luamı 
Muhlio Sabahattin B. tarafından 
hazırlanmaktadır. Bundan sonra 
1brahlm Necmi Beyin Anafarta
lar, Rept Nuri Beyin Tann mi
safiri adli aenaryolannm çenil
mesine bqlanacaktır. Gelecek .. 
ne için de HGoeyin Rahmi, Etem 
hzet, Fanık Nafiz, R.,.t Nuri 
Beylerin manıf eoerlerlnden bazı 
!arı ııeçilerek filime alınacaktır. 
Stüdiyo çalıımaya bqladıktan 
aonra muhtelif mevzular üzerin
de de çalıp.cak ve mektepler, 
ıpor tetkili.tı, aençlik tetckkülle

da sinema makineleri çoğalacak
tır. 

ri ve saire içlıs de kiiçük ilmi, ik
tııadi, terbiyevi filmler yapacak, 
ecnebi liaanlarile çevrilen filınle
ri de türkçe konuıturacaktır. Ma
arif vekaleti bütçeıine tahsisat 
koyabildifi takdirde stüdiyoda 
talebe için hususi filmler yaptıra 
cak ve bu filmleri mekteplere 1&
tın alacalı makinelerde 'Seyretti· 
recektir. E:,,.,,elce 20 - 30 bin lira
ya olan aeali film aöıtenne maki
neleri ıimdi heryerde çoğalmıf 
2,000 liraya kadar tedariki 
imkan dahiline ııirmiıtir. Şimdi 
T ürkiyede 20 aeali film çalııtıran 
ainema makinesi vardır. Yerli 
filmler ucuzca kabili tedarik ola
bileceği için önümüzdeki seneler 
zarfmda memleketin her tarafın-

Y~ni nflfrigat 

Gazinin deatanı 
• Muallim Ahmet Halit kitapha 

nesi Yalçın Tekin Beyin "Gazi'
nin deat.anı'' ialınli bir eacrini nq
~etti. inkılap •e istiklal harbı ta• 
rihini hulüa Ye ayni zamanda bir 
;ok tarihi veaika ve fotoırafleri 
ihtiva eden bu kitap ayni zaman
da iyi baulm11 nefiı bir cilttir. 
i>kuyucularmuza taniye ederiz. 

iki çift göz 
Suhulet kitaphaneıi Suphi Nu· 

ri Beyin bit- eoerini nefretti. J:ki 
;ift ııöz iamini tqıyan bu eaer 
Suphi Nuri Beyin ko.içük hiki.yele 
nnden t.ekküp etmektedir. Ca
ııip bir uolupla yazılan hu hikaye 
leri tavaiye ederiz. 

Ev doktoru 
Dolı:tor lsmail Saip Bey t.ara

fmdan bu ünvanla bir kitap neş
redilmittir. Her ailenin ihtiyaç 

f,Östereceği bir kitap halindedir. 
stanbul lkbsat matbaımda tev-

2ii yapılmaktadır • 

Holivut 

Stüdi.yo faaliyete geçtikten 
sonra propaaanda, öfretme ve ta
mim noktaarndan da müfit birçok 
neticeler almak mümkün olabile
cektir. Meaela lıtanbulda verilen 
.bir konferaıu, bir nutuk, sesli 
filıne alınarak memleketin her 
tarafına tamim edilebilecektir. 
Maarif ve lktısat, Ziraat vekalet
leri oeyyar ıineına makineleri ala
rak köylüyü ve balkı da muhtelif 
mevzular Üzerinde hazırlatacağı 
filmlerle tenvir etmek tasavvurun 
dadırlar. 

ipekçi kanletler Stüdiyo işi et 
rafında timdi bir milli banka ile 
de müzakere halindedirler. Ban
ka bu sahada teıriki mesaiyi ka
bul ettiği takdirde Stüdiyoya tah 
ais edilen aeruıaya daha fazla ola 
cağı gibi it mikyası da tabiatile 
artacaktır. 

t RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL - (1200 m.) 18 
gramofon, 19,5 Hayriye Hanımın 
iftirakile Stadyo heyeti, 20,5 kon 
ferana, 21 Belkis Hanımın i,tira
kile Stadyo heyeti, 22 orkeıtra. 

BOKREŞ - (394 m.) 20,10 
konser, 21 tarkı, 22,20 konser, 
Paris hrna•ah. 

BELGRAD - (429 m.) 20,20 
doktonın tavıiyeleri, 20,30 kon
oer, 21 operadan nakil. 

ROMA - (441 m.) 21 ıarkı 
kon.eri, 21,45 senfoni. 

PRAG - (486 m.) 20 ga:ı:ete 
haberleri, 20,20 konser, 21,05 
Smetea salonundan nakil. 

ViYANA - (517 ın.) 21,15 
Hayat ve aan'at mevzuu etrafın
da bir konferanı, 21,55 konser, 
23,45 danı havaları. 

PEŞTE, - (550 m.) 20 lngiliz 
ce dera, 20,5 piyano konseri, 
21,10 oesli film tekniki etrafında 
bir konferano, 21,15 muhtelif o
peret parçalan. 

MiLLiYET PERŞEMBE 19 MAYIS 1932 

kollu~ ...Dı hukuk 
..ı.kemeelndenı şqlide ........ sar
e-nda lıuet.,... oobfında (32) 
No. lu hanede aakin iken 25-4-932 
twihiad. vefat eden Kılınılı ade 
Mehmet Faik Berin t.ekeeine -h 
k- .aziyet edilmittir. Tarihi i
landan itibana ..ı..ı. matlôp ft a
lalıaclanuun bir ay ve miraocdann 
iç ay ııarfmcla Beyoflu dördüncü 
nlh halı:uk ~ miinıcaat
lan lüzumu ilin olunnr. 

_ _. Mübayatınr : Pazarbk Ettikten Sonra .--11 
Bakkal, kaıap, lokanta, birahane, tuhafiyeci, kundu

rao kumaşçı, doktor, dişçi, eczacı, mahrukat 
mağazası vesaire ••• 

HiZMET 
tirlı:etinden tedarik edeceğiniz bir kart sayesinde 

% 5 ıla 20 nispetinde bir iskonto yapacaklardır. 
Bu kartın fiatı (Bir sene i~in müteber) 3 liradır. 

Bütün sene zarfında yapacağınız bilômum mübayaatla kullaııabilinıniz. 

HlZMET 
ıirketinin vereceii kartla beraı.e.. her nevi eşya ve malzeme satan takri

DAKTİLO ARANIYOR ben bin kadar mağaza ve mÜ•aesatın iıimlerini yazılı bulunan bir de 
Framızçaya valııf bir Türk dak- kataloıı takdim edilecektir. 

tilo Hanım aranıyor. "E" nmmzile Adreo: Galata Voyvoda Han No 3 Telefon B. O. 1139. 

lıtaabol 176 namerolu posta lı:utu· I•••••••• Ciddi acentalıldar aranıyor. 
ıu adreoine tahnr.ı müracaat alun-
-. 

EŞYAYI NEFİSE 
ELDEN SATIŞI 

Perpmloe 19 Ye Cuma 20 ve cu
marbıli 21 mayıı 1~32 oabahtan ak
pma kadar Beyoflunda lotildi! cad 
deaiade 207 numerolu (KIARIÇ) 
otelinde mevcut ve 91yayı nenaenin 
elden 1&bfma devam olunacaktır. 

Bunlar meyamnda henüz temata
ya vazolunmayan 91ya ve biblolar 
mncattur. Bir laomı tadat olunmuı 
tur. 

Mükellef yatak odaları ve ulon 
t.lmplen ezcümle halis epok yani 
Framuun ampir zamanına ait sa
lon talmm, Methur artist Mille tara
fmclaa i-1 olunan ve 12 parçadan 
mürekkep mükellef Türlı: aalona,Vi
yıuıanm (Portois ve Fix) fabribaı
nıa limon afacmdan mamul mü
kellef salon takmı.ı, fevkalade nefis 
mıt.rkiteri ulon maauı ve (Bahüt) 
Franıa emuloiz bronz avize!,.., kıy
mettar oeccade (Kristofl) sata! bı
çak talamları, keten çarıaflar, kü
tüphane ve yazıhane takımı ye b
d1n yazıhaneleri, vesaire vesaire.-

lstanbul asliye 3 üncü hukuk dai
resinden: Davacı Agop kuyumciyan 
efendinin Beyoğlu Yetil sokak 26 
No. lu hanede mükim zevcesi Var
tokyan kızı Maribint Eğiya hanım 

aleyhine ikame eylediği boşanma da
vasının arzuhali bila tebliğ iade edi
lerek ilmühal>er zahnna mübaıir 
tarafından verilen şerhle Madam E
riyarun halen Fransada olup nere
sinde ikamet etmekte olduğu meç
hul olduğu bildirildiğinden mümai
leyhim Mari Eriya hanımın bir ay 
:zarfında mahkememize 932-574 No. 
lu dosyasile müracaat ederek dava
yı tebelüğ etmesi lüzumu halen ika
metgahı meçhul olan V artokyan lu
zı Mari Eriya hanım hakkında ili.
nen tebliğ olunur. 

B. O. Tapu baımemurluğıuulan: 

Boğaz içinde latenya lstirati mahal
le ve sokağında atik 18 ve 20 nume
rolu hane Maryan uhdesinde iken 
vefatiyle bir kızı Atina namına mua 
melei lntikaliyeainin icra• ıtalep e
dilmit iaade mahalli mezkt1run 80 
tahririnde Papa Dimitri ve Marina 
namlanna septi defter edilerek ta
sarrufi kaydi mevcut olınadığından 

senetsiz taaarrufata lıİyasen tabki· 
katı mahalliye icra kılınacağından 
tasarruf iddiasmda bulunanlar mev• 
cut olduğu taktirde tapu Müdüriye
tinde Beyoğlu tapu idaresine 932-
2102 muamele numerosuyle müra
caatları ilin olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemeoinclen : Terekesine mah
kemece vaziyet olunan müteveffiye 
Madam Öjeniye ait olarak Taksim
de Saksı sokağında (2) No. lu ha
nede mevcut eşyayi metrüke açık 

artırma ouretile 22-5-32 pazar gü
nü saat 17 de 1&blacaktn. Talip o
lanların mezkur gÜn ve saatta ma
halinde hazır bulunmaları lüzumu i
lin olunur. 

isi. Ziraat !ankısındın: 
Karyesi Sokağı Cinai No. Mu ham- Mücle.. Tapu 

menK. ver K. No. 
Maltepe Mezarlık Huıe 8,8/ 1 3500 2500 3 

yolu maabahçe 
Kartal Asmalı Hane 11 1000 800 34 
Pendik Y eldeğirmeni .. 557 2500 1900 53 

.. Kariye arkası Tarla 17 400 400 58 

.. .. civan Hane 75/ 80 2000 2000 9,10 
maabahçe 132, 133 .. Çetin ceviz .. 42 5000 5500 68,69, 

44, 12, 13; 36 

Yukarıda yazılı ııayrimübadiller emvali f&rtnameıine teriikan 
satılmak üzere müzayedeye konulmuttur. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile yevmi ihale olan 11 6 932 cınnartesi günü 
saat 15 e kadar müzayedeye ittirak etmek ve fazla tafsilat almak 
isteyenlerin Bankamıza müracaatları. (2121) 

Bursa Tayyare şubesi Sinema 
ve Gazinosunun müzayede 

~üddeti temdit edildi 
Bursa Tayyare tubesi reisliğinden: 

10 Nisan 932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye 
konulan Bursa Tayyare Şubeai Sinema ve gazinosu için verilen 
i{yatlar şube idare heyeti tarafından kabule §&yan ıörülmediğin
derı, müzayede müddeti 1 Haziran 932 tarihine kadar temdit edil 
mittir. Müzayede aleni yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyen. 
!er, Ankara, Tayyare Cemiyeti merkezile htanbul, Buraa ıubele. 
rine müracaat etmelidirler. {2120) 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1932 Mayısın 20 inci cuma günü 

saat 10 da kayınakamlık konağı ar
kasında Kabristan sokaiında Paalti 
mefruıat mağazası itti...Iinde 10 nu 
mcrolu Nersesyan ap .ltmanırun be
ıinci dairesinde bululiRn ye r&isyö 
S. Toledo'ya alt qyalar miizeyede 
ile satılacaktır. Lui on teklinde li.
ke modern sa.ton takırpı, rönesans u
sulü komple yemek oda takımı. 11 
parçadan mürekkep komple modenı 
yatak oda11 , Viyana mamulatından 
diğer yatak odası,, ulon mobilya
lan, Japon vazoları, lpkeli ve tül per 
deler, portmanto, avizeler, limoj sof 

ra ve çay takımları, kristofl yemit
lik, ve dondunna talmnlan, komple 
banyo odası, sobalar, saatler, oyun 
masalan ıifonyer, mutfak takmılan, 

1 • ··c. .. muşamba ar, veıaır. veau mar-
kalı enfes piyano. Acem ve Anadol 
halılan, Müzeyyen bir sofra takımı. 

Morf ve Şürekası Türk 
İpek Mensucat Fabrikası 

Şirketi 
Şirketinin taıfiyeoine memur inti

hap olunduğumuzdan mezkür ıirket 
te alacait bulunanlann ve yine med 
yun olanlarm kanunu ticaret ahki.
mma tevfikan bir ay zarfında 4 cü 
Valaf Han 4 cü kat ~25 No. da 
tasfiye heyeti teşkil eden A vulı.at sl 
mail Ratıp ve Hamdi Halim B. ler 
müracaat eylemeleri iliın olunur. 

~ .mail Ratıp, Hamdi Halim 

rMAMA) 
Dr. Hakkı Şinasi 

lvavrunuzun en 11hht ~dasıdır. 
Beıiktat icra daireoinden: Borç

lan dolayi firubduna karar .erilen 
iki adet halının 28 may11 cfünarteoi 
günü saat 14 te Sandal bedestenin
de aatılacağı ilin olunur. 

Göz Hekimi 
Profesör Pariıten mezun 
r. Eaat Pt• Dr. Ştlkrii 
hıali \ ,•ı.veı karş1>1nda ; 'o. 1 ~ 

ZA Yl - 932 mart ayının onundan 
sonra refikam Fatma Şahinde namı 
na olan mühür ile beraber tatbik mü 
hürüm :zayi olduiu ve malımızı kim 
seye vermediğimiz gibi hiç bir kim
seye borcumuz ve kefaletimiz ve 
vekaletimiz yoktur. Yenisini çtkart
tığnnızdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilin olunur. Çırçırda Hacı Hasan 
mahall•inde Fenerli sokakla 14 nu
merolu hanede Galataoaray mektebi 
Sultanioi Farisi muallimliğindess mü 
tekait Mecit. 

MOZA YEDE lLE SATIŞ 
1932 May11m 20 inci Cuma ııünü 

sabah saat 10 da Şiılide Bomonti ia
wyonunda Uiurlu Hanın 4 nume
rolu dairesinde bulunan ve ıehrimi
:ı:in ea ileri ııden ecnebilerden biri-------------·! ne ait olan mükemmel eıyalar mü-

d
•l ek İht• zayPde suretile satılacaktır. Alman 

Devre ı ec ıra Beratı mamuhitı ıen füme muhtetem ye-
rine oda takımı, hakiki Fransız va

·• Mukavva kutularda tekemmü
lat• hakkında ıinaİ Müdüriyeti U- ıetinden mamul 1 kanape ve 2 kol

tuktan mürekkep mükemmel ınaro
muıniyeoinden istihsal edilıniı olan 

Beıiktaş 2 inci hukuk hô.kimliğin- ken talmnı, 6 parçadan mürekkep 
27 Mayıs 1930 tarih ve 1099 nuıne-

den: Seviye H. mın kocası Betik- k f akaju parke güzel yatak oda takımı, ı·olu ihtira beratı bu ere erağ ve-
ta•ta Şenlikdede mahallesi Çukur 1 • • d hakiki atik Fransız mamuli.tı (Bul) ' yahut icara veri eceguı en mezkiir 
~eıme sokag· mda hemşireoi Bedriye k masa ve bahu, (Sahibinin Sesi) bir 
Y ibtirayi iıticar etme veyahut aabn 
H. mın 27 No. lu hanesinde mükim almak arzuıunda bulunan zevatın adet gramofon 50 adet plildarilc, 
toför Server B. dört y .. ındaki çocu lstanbul, Bahçekapı Tq Han ~ antre için 3 parçadan ibaret nefis 
iu ile kendiıine bakmadığından ma- il" H W IST bir takım, 12 lıitilik komple limoj de mükim vek' ı · · OK E· 
biye kırk lira muaveneti nakliye ile FENDIYE müracaattan. tabak takımı, 151 parçadan mürek-
icbari hakkında ikame eylediği dava kep ııümüı kaplama zarif sata! bı-
üzerine gönderilen davetiyenin mü- çak takanı, defa gÜmÜt kaplama 8 
maileyhin mezkur haneyi terk ede- Beşiklat ikinci sulh hukuk ha- parça koktayl takımı, oluide ve ya-

5 
&_ 

lataııbul ve Trakya 

ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

6 Haziran 932 pazartesi günti iltalei kat'iyyelİ icra 
edilmek üzre ylb:bia adet teker çuvah kapalı zarf usu· 
lile mUnakasaya konmuttur. Talip olanlana tartnaıııuini 
almak üzre DördUncü Vakıf' Hanındaki şirket 

mllracaatlan il1ıı olunur. 

Istanbul Deniz levazım 
satınalma komisyonundan: 

Adet 
5000 Muhtelif cim Ye muhtelif puata eie açık münakasaı• 

21/ 5/ 1932 CumartMi ıünü aaat 10,5 da. 
Dı:niz ~ev~ıni Am~arı ihtiyacı olan ve yukarıda mikdan ya. 

zılı egelenn hızasmdakı gün ve saatte açık münakaaası icra olu 
D&cağmdan farlnameain! lfÖrmek wteyeruerin her lfÜn ve talip 
olanların muvakkat temınatlarmı lıtanbul Defterdarlığı vezne
aine. yatırarak alacakları ıne~buz ile birlikte münakasa gün vı 
saatinde Kaıımpatada Denız Levazım Satmalma komiayonuna 
müracaatları. (1677} 

1 Evkaf müdiriyeti ilinları 

Kıymeti muhammeneai 
Lira K. 

1 

183 14 (266) artın (29 santim terbiiode bulunan Ana-
dolukavağında Macar caddesinde (4 34) No. harap 
bir bap hat>jlliD tamamı. 

Bali.da muharrer hane satılmak üzere dört hafta müddetle 
müzayedeye konmuftur. Müzayedesi Haziranın ikinci pertembe 
cünü aaat on beftedir. Talip olanların kıymeti mıthammenenin 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile beraber Çemberlitq 
ta İstanbul Evkaf Müdit'iyeti binasmda • Mahluli.t kalemine mü· 
racaatlan. (1813) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Pazarlıkla 16,000 metre hortum 

alınacaktır 
70 milimetro kutrunda ve 30' atmosfere mütehammil yumu. 

fak ve halis ketenden olmak üzere 16,000 metro hortum pazar· 
!ıkla mübayaa edilecei<tir. Tal iplerin nümunelerile birlikte iki bin 
lira teminat makbuz veya mektubu ile 23-5-932 pazartesi günü 
saat on bete kadar Daimi encümene müracaatları. (2127) 

Kadıköy Belediye Şubesinden: Yeni sene münaaebetile esnaf 
yedinde mevcut biliimum terazi, dirhem, kantar, baskül, arşın 
metro ile maiyat ve hububat ölçeklerinin bilmüayene damgalan. 
maıma 4 Haziran 932 tarihinde bqlanarak 15 Ağustos 932 tari
hinde nihayet verilecektir. Bu müddet zarfında hangi mahallede 
icrayi ticaret edenlerin hangi gün ve nereye müracaat edecekleri 
aşağıda yazılınıt olduiundan alakadarların müracaatla mevazını 
damgalatmaları, sonunda damgasız görülecek ölçü aletlerinin eı 
babının umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununun 
maddei mahsusasma tevfikan tecziye edilecekleri ilan olunur 

Oımanağa, Caferağa, Rasimpaıa, lbrahimağa, Oamaniye j 
Mecidiye; lkbaliye; Hasanpaıa; mahalleleri 4 Haziran 932 tari· 
hinden itibaren 30 Haziran 932 tarihine kadar dairei belediye bi. 
nasında. 

Zühtüpafa, Tuğlacı, Göztepe, Merdivenköy, mahalleleri 2 Tem 
muz 932 tarihinden itibaren 14 Temmuz 932 tarihine kadar Kı· 
zıltoprak belediye şubesinde. 

Sahrayicedit, Kozyatağı, Suadiye, Bostancı, lçerenköy 16 
Temmuz 932 tarihinden 24 Temmuz 932 tarihine kadar ErenköJ 
belediye ıubeainde. 26 Temmuz 932 tarihinden 15 Ağustos 932 
tarihine kadar tekrar dairei belediye merkezinde muayeneye de. 
vaın edileceği ilan olunur. (2135) 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Salıpazarndaki de. 
niz hamamı pazarlıkla ve dairede mevcut şartnamesi mucibince 
bir ıene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin yüzde yedi bu 
çuk niabetinde banka teminat mektubu ve yahut daireden verile
cek irsaliye ile bankaya yatıracaklan teminat ve hamamın müaa· 
dif bulunduğu anaya ait tasarruf veya isticar evrakı ile birlikte 
ihale ıünü olan 25 Mayıı 932 tarihine müsadif çarıamba günü 
encümene müracaat eylesnele~. (2131) 

Şehir dahilinde aiu:lıkın: ve salıipıiz olarak ııörülecek ev kö. 
pekleri derhal öldürüleceğinden evinde köpek bealeyenlerin be
lediye talimatnamesine teriiki hareket eylemeleri bir kerre dahı 
ilan olunur. (2132) 

Pazarlıkla alalı tıbbiye alınacakbr 
Edimekapı, Bctiktat ve Uıküdar süt ve mektep çocu~ları ba. 

kım evleri için alınacak ali.tı bbbiyenin pazarlık müddetı bu ker
re temdit edilmiştir. Talip olanlar pazarlık için 23-5~932 pazar
tesi günü 27 liralık teminat makbuz veya m~tubu ıle saat on 
bete kadar Daimi encümene müracaat etmelıdırler. (2129) 

Bqildaf Belediyesinden: Bqiktat'ta A1ariye sokağının i.dl 
kaldınmlan tıımıir edilmek üzere 70 metre murabbaı taş pazarlık 
la mübayaa edileceğinden talip olanların 22 Mayıs 932 pazar gü 
nü aaat 2 de Daire encümenine müracaatları ilan olunur. (2133) 

Ş A R K DEMİ R YOL LA R I 

22 Mayıs 1932 tarihinden itibaren Beynelmilel 
Katarlar ve Anaha• 

TARiFESi 
lstanbuldan hareket: 

Semplon Şark Sür'at Katarı 
D. O. Avrupa Poıta katarı 

Muhtelit 

21,00 her gün 
19,20 her gün 

8,00 Cumarteai, Pa
zartesi, Çarşamba 

rek dyevm ikametııaiunm meçhul kimliğinden: Müteveffa Abdülhamit hot san bronzdan -.nul kriıtalli 
bulunduğu meşruhatile bili. tebliğ ia kanaı Fatma ha.nmun terekcoine ait elektrik avizeler, cedit halde Jub
de edilmiş ve bittalep 20 ıün müd- Saray eıyasına Kuru Çetmede Orta- kers ve Rul beyaz gaz ocaiı. elekt
cletle ili.nen tebliğat icrasına karar köy caddesinde 132-119 No.lu kötk rik vantilatör, 1 kanape, 3 koltuk ve 
verilerek muhakeme 13-6-932 pazar- te bilmüzayede 25 mayıs 932 çar- 2 çift perdeyi havi pomye talıunı, 
tesi saat 10 a talık lalırunıı olduiun tamba aünü saat on üçte açık art- haylı keten çartaflar, masa ve çay 
dan yevmi mezkürda bizzat hazır bu tınna ile satdacak ve bitmediği talı örtüleri ve battaniyeler. bir adet buz lstanbula muvasalit: 
lunması veya tarafından musattak dirde müteakip günlerde ayni saat- dolabı ve•air lüzumlu etyalar. Kapps Semplon Şark Sür'at katarı 8,45 her gün 
bir vekil göndenneıi aksi taktirde te sabta devam olunacaktır. Talip o- markalı nefis bir piyano. Acem ve p k 10,22 her gun·· 

M tek ti
. · · • · D. O. Avrupa oıta atarı 

em e mızın yegane sıne- hakkında muamelei kanuniyenin ifa !anların tayin olunan gün ve saatte Anndolu halıları ve seccadeler. Pey 55 p Sal trıa mecmuası olan Holivut'un 14 BERLIN - (1635 m.) 20,30 M htelit 18 azar lı 
tineü ssüahuı Avrupa ıporlarıru halk konseri, 

21
, 
15 

Becthoven edileceği tebliğat makamına kaim mezkür köşkte hazır bulunmaları lü sürenlerden 100 de 25 temir•t ıJı- U • ' hf 

VARŞOVA- (1411 m.) 20,35 
gramofon, 20,45 radyo gazetesi, 
21,15 hafif konoer, 23,20 dana ha 
vaları. 
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f(ansızlık._ Ao atizma, Sara, Kemik, lnlr, 
amar~ Verem hastallklanna, yUrUmeyen, 

dlf çıkaramayan çocuklara genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET 
Sat 

veren 
annelere Fosfatlı ark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arthrır 

Çocuklann kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

• 
inşaat Sahlplerl 1 
Paranızın Kıymetini Biliniz 1 
Sekiz kuruşa yerll kiremidi varken, d6rt ay evvel 

11 kuruşa sahlan ecnebi · kiremldinl bugün 16 kuruşa 
almakta zarardan bafka bir tayda yoktur. 

Zira KOlahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça biç fark olmadığı, hatta 
Kütahya kiremidinin bir iki noktadan Marsilya ki
remidine faik bile olduğu fenııi tahlil raporlarile 
sabit olmuştur. 

Kütahya Kiremidi 927 se
nesi 9 eylül lzmir sergisinde 
alhn madalya alı:nıştır. 

lstanbul satıf deposu: Galata kalafat 
yeri No. 74 Telefon; BeyoQlu 4298 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 0Ddl Vakıf Han lstanbul 

bıtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hi•se senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir 

TGrldye it Banka111 tarafından teıkll olunmaıtur. idare meclisi ve 
mO.dtlrler heyeti ,,.. memurlan kimli- Tflrklerd- milrekkep 1e1ıane 
Türk Stıorta Şirket\clir. Tflt>ki1enin her tarafında (200) G ıeçen 
acentalarınm hepm TGrktfir. Tflrkiyenln en mühim mtlesaeHlerinln ve 

bankalannın aigortalar1111 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalarıuı en iyi ıeraitle yapar. Ha•r vukuunda zararlan ııllr'at ve kolaylıkla 6der. 

Telgraf: İMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

't~e.!'ı:::!:(Bebek Sarayı )n~a 
bulunan biUimum e9ya, Mayısın 20 inci cuma gflnü müzayede ile aablacaktır. 

p\ vrupa salon takımlan, yatak odal.,, yemek oıılonlan, kriıtal, kriıtofl, biblo, vazo, piyano, pİyanola, mar-
kiteri ve haıır talumlan, yol ve acem haldan, kreton perdeler, nıaaalar , laırhalar vesaire .... 

,... "I N T O U R 1 S T,, Ş İ R K E T İ 
Vakitleri mahdut olan zevata mahııuı olmak lizre bervechizir bir veya iki şehir 

birden ziyaret için S ve 7 ginlnk hususi devirlıır tertip etmiıtir: 
Moıkova - Leniugrad - Moaova - Klıarkoff, Kharkoff - Kiev, Kharkoff - Odeua-

Odeua- Y alta, Bakou - Tiflia vesaire 
5 gOnllllı: bir devirı ııımfa ıı6re 2 inci 55. Birinci 110 dolar 
7 giiulük bir devir: ıımfa g6re 3 eli 35, 4 eli 70, 1 ci 130 dolar 
Bunlardan maada latanbul - Sovyet Ruayasına azimet ve lııtanbula avdet 

~tmek Gzre 18 gllıılülr hua_uıt devirler vardır. 
"A" devri Giln "B'' Devri Gün "C" Devri Gün 

Her 3 devrin fiatu 3 eti 100· 2 ci 185, 1 ci 325 dolar 
Fazla afıillt için Galata'da Çinili Rıht·U: Hanında zemin katta "INTOURIST., 

"SOVTORGF1.0T,, mümessillerine mllrac at. Tel: B.O. 962 ve 2358 

Naim Vapur idarem 
lzmir aür'at postuı 

(20 Sut) 
LW. 

ADNAN 
ftPllnl 

ı::;:. Perşembe 
günleri Calata nlıtmımdan 1Mt 

tam 18 de hıırelııetle dofru 

lZMlR 'e 
ve pazar ırünleri lıanir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. 

Vapuru 19 mayıs 

Perşembe 
rlinli ......... Sirkeciden hardı:et
le (!onruldalıı. İnebolu, Ayancik, 
Samaım, Ordu,Gireo..., Tramon, 
sım- 1Ur ve Hope) ye ride
cektir. 

Fazla lafıillt için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalıfına mü
racaat. Tel: 21516 

Liır. . r " muvasalat! beklenen 
TEVERE vapuru 20 mayu cuma 

(ltalya, 1'4aır, Surye ve Rodoı) 
tea. 

DIAN.+ vapuru 2S mayıs pazar
MIİ (hal,.. ve Yuaaniıtan) dan. 

Limanmuzdan hareket edecek 
vapurlar: 

AHFITRITE vapuru 19 mayıs l 
perf8111be (Pire ,Napoli, Manilya ve 

1 

Cenova) ya, 1 

GAŞTAYN vapuru 19 mayu per l 
ıembe (Selanik, Volos, Pire, Pat
ru, Brenclizi, Ankona, Venedik, 
Trieste, Fiume ve Trieate) ye. 1 

VlENNA vapuru 20 mayıı cuma 
(Uoit Soria Ekspres) olarak (Roo- 1 
cloo, Larnaka, Beyrut, Kayfa, Yafa, ı 
lıkenderiye, Meaina, Napoli ve Ce
nova) ya. 

(CASULfCH LlNE) kumpanya- ı 
ımın lük• vapurlarına aktanna edi
lerek ıimali ve cenulıi Amerika li
manlarfııa gitmek için tenzilatlı doğ 
ru bilet verilir. 

Her nevi tafıilat için Galatada 

1

. 

Merkez Rıhtım Han (Lloyd Trieo
tino) ıer acenteıiue Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galatasanıyında ıabık Se 
!inik bonma11eıi bina11ndaki yazı

hane.Telefon Beyoğlu: 2490 ve ya-

, .. 

Bu 
Hanımın 

Hakkı var! 
Çünkii 

ii~ı~) 11: 11 Ü / 'e 

Kavuşuyor 

,,AllTII< 
MUSTEQ(H 
DLAB(L{Q{ttf l 

İPEKİŞ Muvakkat Sabş Mağazasının 
Küşat Resmi Cumartesi Günil 

Saat S te (17) Yapılıyor. 

Beyoğlu - istiklal caddesi No. 355 

~::.::::eü,m=:a:o~;:;m~:. ~~ KIZ KULE PARKI 
lefon İstanbul 235. r.: 
----------- Havalann ademi milsaadeainden dolayı küşadı 1 hcıirau çarıamba gllnüne tehir olunmuıtur 

lıtanbul mahkemeİ asliye birinci 
ticaret dairesinden : Kostanten Se

l denko Efendinin hiuıil bulunduğu 
1 

Seyriıefain idarMİnİ.& Karadeniz va
puruna tahmil ediloo mallara ait 

: 29-8-931 tarih v~ 3641 .•. numaralı 
konıimentoyu zayı eyledıgınden ba-

l hiıle iptaline karar İta11 talep edil-
mİf olmakla mezk.'..r konıimentonun 

1 kimin yedinde ise 45 rün zarfmda 
1 mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz 
I edilmediği takdirde bu müddetin hİ· 
1 tamında konıiınentonun iptaline ka
l rar verileceii ıazete ilanına mııJı. 
I kemece karar ırerilmit olduiundan 

bermucibi kanr keyfiyet T. K. nun 
1 • "b" ···-maddeı mahıuıuı muca ınce ııan o-

l lunur. 

1 

1 

Şehitlikleri lımr Cemiyetinden: 
Edirnekapı ,ehitliiinin 500 lira 

bedeli oabdo otlan 240 bu~uk lira
l da talibi uhdeo,lndedir. Bu bedel had 
1 di lay• röriilmedifinden müzayede 
I nin 16 ıün temdidi ve 26 Mayıs per 
ıembe ıilnil saat 16 da telıitlikte de 

1 vamı tak.mir etmiıtlr. Fazlasile ta.. 

1 

llp olanların mezkür rün ve -ue 
Şahitlikte bulunmalıın. 

Darüll~nuu MO~aJaat loınisJonun~an: 113 üncü Kolordu 
Hini an 

Tıp Fakültesile Eczacı ve Ditçi mektepleri ve idarei merkezi- K. O. nun ve birinci fırl>'' 
ye ile diğer fakültelerin 1-6-932 tarihine kadar yalnız yq sebze nm Çatalca müatabkem mt!I' 
ve ku.u meyve alh aylık diğer bilUınum ibtiyaçlan bir senelik o- ki ve hastahanelerin koyun, Jıd 
!arak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Fiatlar mute zu ve sığır etlerine verilen fııl" 
dil görüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn ay. leri pahalı &örüldüğünden tel'' 
n ihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Haziran 932 tarihine' sebze rar pazarlıkla alınacaktır. fb'' 

lesi 19-5-932 perfembe güıı~· 
yaı ve kunı meyve, süt; yoğurt; tereyağı; ihale saatleri aıaiıda yazıJıclı~ 

Muhtelif kunı erzak 2 Haziran 932 Taliplerin ıa~i.ııi aloı'. 
Sade yağı ve zeytin yağlarile sabun, et; ekmek 4 Haziı-an 932 üzere her gUıı ve pazarlığa iti" 
Eczaı Tıbbiye ve kimyeviye ve laboratuvarlar malzemesi rak edeceklerin de vakti uw-1 

6 Hazir- 932 yende komisyonumuza müra;; 
Hayvan yemleri envaı bezler ve aair ihtiyaçlar 8 Haziran 932 atlan. (317) (21 J 

lhale Saati~, 
Odun, m,ıngal; kok; ve envaı maden kömürü aaz ve envaı ma K O ki 16 " . . nun Jı 

kine yağları. 9 Haziran 932 1. F. nmki 16,30 Jı 
ldarei merkeziye ile diğerlerinin her nevi mahrukat ve sair ih Ç. Ms. Mv. ninki 17 Jı 

tiylAçlan da 11 Haziruı 1932 tarihine müaadif aünlerde saat 15 Hutahanelerinki 17,30 / 
te ihale edilecektir. Bunların her birerleri için ayn ayn mevcut U El 
ıartname ve ihtiyııç Ustelerini aönnek ve fazlaca malllmat al- Dr. A. K Ti .,. 
mak isteyenlerin mülııa Harbiye neızareti biıııumd. Darülfünun Cilt ve ziihreıri haıtalıklar tecla#: 
Mübayaat komisyonu kitabetine ve münakaaaya ittlrak edecek- ak 8 .ı..: fır .,19 neıİ, Kar Öy Ör~ ını ili" 
!erin de bu. baptaki teminatı muvakkateleriııi bir aün eıvvel mu- ela 34. ,/. 
hasebe veznesine yatırdıktan sonn makbuz ve teklilnamelerile - $f, 
birlikte komisyonumuza müracaatları. (1966) MiLLiYET MATBA~ 


