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Vazife 
Kurbanları 

Medeni hayatın İf bölümün 
de en ağır vazifelerden birini 
de zabıta kuvvetleri deruhte 
etmit bulunuyor. Filhakika bu 
vazife, ağırlıiı nisbetinde de 
mühimdir. Naaıl ki aaker vata 
nı dütmanlarm tecavüzüne kar 
'ti müdafaa ile mükelleftir 
zab!ta ~uvveti de kurulan içti: 
maı nızamm, canın ve maim 
muhafızıdır. Onun fedakarlığı 
ve daim i teyakkuzu olmaaa, 
v a tandatla rm hayatları bile te
cavüzden maıun kalamaz. Çün 
kıi en müterakki memleketler· 
'-'C bile kendilerini kanunun ku
yudu ile m ukayyet addetmiyen 
§erirler vardır. Ara sua gazete
~erde okuruz: Şikago 9ehrinde 
haydutlar t<Jyle yapmıflar, böy
le yapmıtlar. Polislerle töyle 
mücadele e tmitler. Mücadele. 
de f U k adar haydut ölmüf, bu 
kadar polis maktul dütmü§. 
Geçenlerde tayyare kahramanı 
Lindberg' in çocuğu kaçırıldı. 
Ve hala d a bulunamadı. Polia 
ile caniler, hırsızlar, haydut
lar araaındaki mücadele dünya 
nın her memleke-tinde müıbet 
ile menfi, "iyi,, ile "fena" ara
•mda bir çarpı9ma tekJinde 
devam etmektedir. 

Doktorların mecburi hızmeti 

Kanun layihası B. M. 
Meclisine sevkedildi 
Bu seneden itibaren fakülteden 

neş' et edecekler 
mecburi hizmete tabi olmıyacaklar 

Fakat mecburi hizmetin lağvını değil, 
hatta diğer ali tahsil mektepleri 

mezunlarına da teşmilini istiyeııler var! 
ANKARA, 30 (Telefon) -

1932 senesinden itibaren Tıp 
fakültesinden n~'et edecek 
tabiplerin mecburi hizmetleri
nin l&ğvı ve leyli Tıp talebe yur 
duna alınan tıp talebesinin ta
bi olacakları mecburiyetler hak 
kmdaki kanun layihası bütçe 
encümeninde müzakere ve ka
bul olunmuttur. 

Encümen azalarından Ma
nisa meb'uau Turaut bey layi
hanın eaasma muhalif kahnıt 
ve bu aibi bir mecburiyetin lal 
vi değil bilakis mecburi hizme
tin mnum yül<ıek mektepler 
mezunla;ına teşmiline taraftar 
olduğunu encümenin esbabı mu 
cibe mazbataaında turih etınit 
tir . 

Türk zabıta11 bu mücadele.. 
de uhteaine terettüp eden vazi
feyi, Türk milletinin 9anına 
layık bir tekilde ifa etmekte
~ir. Türk poliai dünyadaki po. 
lıalerin en vazifqinas, en fe
dakandır. Ve bu fedakarlık 
nümunesine latanbul balkı ya
kından ve bütün Türk efkin 
umumiyesi de daha usaktan 
iki aün evvel tahaddüa eden Talebe yurdunıı devam 
b
. d ı M«burt biımetin Jj.-.ı ahyhinde 
ır vak'a ile de Aahı't olmn•tur. e en er •. 7 --. buluIMn Mani.!.t Meb'ınu Turgut B. 

Hüviyeti dün teabit edilebilen 
b 

Heyeti umumiyeye aevkolu ebe d k bul ed'I · 
ir ıerir, polis tarafından nan kanun la..!1..asmm son aldı tal yur una a ı mıt 

tak' ecı · ı · B d t ""' olan talebe her ban°i bir tıp ıp ı ıyor. u aıra a esa- ğı • ..Lle <>Öre mecburi hizmeti 
0 

du"' fen or d•n tr m 1 en ...,,._. • fakü'lt-inden tabip olarak n-'-
a ~· a vay a geç taahhüt ederek masarifi dev- ~ ..... 

komiser ~akir ve }&mail Hak- I t d ht edil 1 ır tıp (Devamı 6 ıncı sabi/ede) 
kı Beyler arkadaşlarının yardı. 
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ır.ma koşuyorlar. Bunu takip 
eden boğuimada zavallı Şakir 
Bey bir kurşuna kurban olu. 
Yor. lamail Hakkı Bey de ba
ğırsağında açılan yirmi beş ya

150 kişilik bir Romen 
kafilesi daha geldi! 

ra neticesi dün ölüyor. 

Bu buit zabıta vak'aaında 
her vatandaş için ibret alına
cak büyük bir vazife deni var
dır. Vafize yolunda hayatları
nı feda etmekten çekinmiyen 
bu iki zabıta memurunu takdis 
etmek lazımdır. 

Şeriri ne Şakir Bey ne de 
İsmail Hakkı Bey takip etmi

Yorlardı. Kımbilir ne kadar yo

rucu bir günlük vazifeden aon
ra bu iki namuslu ve kıymetli 
memur, aıle ocaklarına dönü
Yorlardı? Kaderın hangi eli, 
tesadüfün hangi cilvesi kendile
rini tam o dakikada orada bu

lundurdu? Hıç tereddüt etme
den ak.beti ölüm de olsa, vazi
fe baıına na31l koştular? Bütün 
bunlar polıs hayalının hususi. 
yetini tetkil eden alelade hadi
selerdir. Ancak zabıta tetkila
tına mensup olmıyanlardır ki 

bunlarda fevkaladelik ararlar. 

içtimai nizam devam etsin, va. 

tandaşların canları ve mallar. 
emin olsun diye, kendi hayat

larını gunün ve gecenin her da

kikasında tehlikeye koyan za. 
bıta teşkilatı mensupları ıüp
hesiz bu it bölümünde ağır va· 

zifelerden birini oınuzların• al

mı,lardı.. 

Şakiı ve lamail Hakkı Bey-

Kafile içinde fabrikatörler, ban
kacılar ve profesöTler vardır 

Bulgar profesörleri dün mektepleri 
gezdiler, şereflerine bir çay verildi 

. 1 
Uınaml N9f1'iyat ve Yuı MlldllrD 

TEM iZZET 

Heyetimizin 
Moskova'da 
Ziyaretleri 

Kızıl ordu evindeki 
ziyafette 

nutuklar teati edildi 

Türk parasının 
Kıymeti 
Beş numaralı karar

name çıkıyor 
ANKARA, 30 (Telefon

la) - Bet numaralı Türk 
paruınm kıymetini koruma 

aramamesi tanzim edil
mittir. Bu kararname aglebi 
.htimal resmi gazetenin 
pazartıwi aünkü nüshasın
da intişar edecektir. 

-• 

MOSKOV A, 30 A.A. - Dün 
a1qaın M. Lltvinoff, b&1t• lamat 
Paıa Ha:netleriyle Tevfik Riittii 
Beyefendi ve Türkiyenin Moakpva. 
sefiri Hüaeyin Raııp Beyef di 
olduğu halde Türk misafirler e 
fine bir ziyafet vermittİr· Ziyafet 
te Sovyet Hariciye halk komi r
liii muavinlerinden M. Kreat' ' · 
ile Karahan ve ayni komioerl.iiin 
kollej azamıdan M. Stamoniakov 
ve hariciye komiaerliğinin yiikaek 
erklnı hazır bulunmuılardır. 

Yeni kararname ithalat 
ve ihracat muameli.tmda 
takaz eıaslanna göre muka
velenameler yapmak için 
Cümhuriyet Merkez Ban
kaıma salahiyet ituma dair 
ahkamı muhtevidir. 

! Brı1gar çetecinin kur~unuyJa gBzJerini dün bayata yuman lsmaiJ H~kkı 
1 Beyın cenazesi A /emdar caddesinden geçirilirk<1n . 

Mütehassıslarm temııslıırı 

MOSKOV A, 30 A.A. - Türk 
ıanayİ ırnıpu, batta Şerif Bey bu: 
lunduğu halde Sovyet ağır aanayı 
halk komiaerliği tarafından tertip 
edil• ziyafette bulunmuıtur. ZI· 
yafet eanamıda Sovyet aaJlaYİ ko
miaerliği kollej azaamdan M. Dav 
tian lla Şerif Bey araamda hot a
medi va mukabil te,ekkür nutuk
lan t-ti edilmit va müteakiben 
tek• aanayll fenni tetkikat enatl
tiioü ziyaret olunmU1tur. 

Türk ıazetecileri ile Türk aıh 
bati umumiye müteba .. ıalan da 
Sovyat Sıhhati wnumiye halk ko-
miaerllfiııe merbut birçok müea
..,ııeleri ziyaret etmitlerdir. 

Halkın tezaburatı 

MOSKOVA, 30 A. A. - Dün 
akf&lll ismet Pata Hazretleriyle 
refakatlerindeki zevat t•refine 
Moakova büyük oparaoında bir 
konser verilmiıtir. Konoerda Tür
kiyenin Moıkova sefareti erkinı, 
M. Litvinoff, M. Kreatinaki ve Ka
rahan ile aefirler ve Sovyet hükU
meti erkanı, halk komiserleri ve 
Sovyet mahafili mümessili ri ha
zır bulunmuşlardı.-: · flr· 
1 rin hü \!mf'l '\ .._ ~JI 
]eri hararetli alkıtlart... a • , 
mıtbr· M. Molotoff birinci perde 
ara•ında tiyatroya gelmittir. Ti
:yatro meydanında toplanan halk, 
ismet Paıa Hazretleri ile M. Mo
lotoff cenaplannı hara.retli te~a ... 
hürlerle alkıtlamıtlardır. 

At yarışlıırmda 

240 bin kilo 
Limon 

Heyeti vekilece ithaline 
müsaade edildi 

ANKARA, 30 (Telefonla) 
- Memleketimize aetirilip kon 
tenjan miktarında fazla bulun. 
muı haaebile ithali kabil olmı
yan ve İstanbul limanmda 
mevcut 6 bin sandık ve aafi ki 
lo be.sabile tutan olan takriben 
240 bin kilo limonun nisan, 
mayıs ve haziran aylan konten 
janma ilaveten ve bir defaya 
mahıua olmak kaydile ithaline 
heyeti vekilece müsaade olun

muştur. 

Bu bsustaki kararname bu 
aünkü resmi gazetede netro-

MUf ve ·eyfiyet latanbul 
gümrük idaresine telgrafla bildi 

rilmittir. 

Hilaliahmer 
Kongresi 

Ankaraya giden mu
rahhaslar avdet ettiler 

MOSKOVA, 30. A. A.- Baıve
kil lamet Pata Hazretleri refakatle
rinde Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyfendi ile diğeT Türk misafirler 
olduğu halde Moıko-.a at yanşı 
meydanına ziyaret ebniıler ve ora
da M. Litvinof, M. V orooilof M. 
Karahan, M. Budeni ile diğer Sov- Ankarada toplanan Hililiah· 
yet bük\ımet erkinı ve aefirler tara- mer umumi konıreaine murah· 
fından ve •Türk milli martı ve en- ha• olarak ittirak eden İstanbul 
terıuıayonalin terennüınatı il~ k8J'fı· I Hilaliahmer reiai 
lanmı,lardır. Yanı yerinde bulunan doktor Ali Paıa 
halk mioafirler hararetli tezahürler- ile Betiktaf mer-
le alkıılmıııtır. kez heyetinden 

Relaicümhur Gazi Muatafa Ke- lhaan Bey An· 
karadan tehri-

(Devamı 6 ıncı şabifede) mize avdet et
mitlerdir. ----·-·----·--

Buna da 
Hayret! 

Meğer Yunanistandan 
da sigara qeliyormuı! 

Yunan hükümetinin tütün ve ai
ıar• ih~cı>:tı ~~klun~ neırettiği 
son iatatıabk bızım lçın tayanı dik-
kat rakkamlan ih
tiva etmektedir. 

Hakikaten hay 
retle karfılaııacak 
olu bu iatatiatik 
BuJıariatandan ol
duğu ıibi Y unanİ• 
tandan ela her aene 
memleketimize kÜl
liyetli aiıara ithal 
edilclifini ıöater
ınektedir· Memle
ketimize aiıara it • 

~ 
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Aldığımız ma
lumata ıöıre, Hi
liıliabmer Cemi
yetinin ıu son 
beı aene zarfın
daki varidahnm 
5,366,925 liraya 

ALI PAŞA balii oldutunu 

Kanlı hadisenin ikinci 
şehit ve kurbanı 

da dün defnedildi .. 
Esrarengiz haydutun kat'i teşhisi 
dün yapıldı: Çeteci bir Bulgar! 

Bu azılı ve hunhar haydut 328 de de bir defa 
Jstanbula gelmiş ve tevkif edilmiştir 

Evvelki gün Boraa hanı kartı· 
aında vuku bulan kanlı vak'annı 
kurbanlarından Polis dördüncü 
ıube pasaport memuru Hakkı Be
yin yaralı bağ-.raaklannda meha
retle ameliyat yapılmasma rağ
men ateıi yukoelmeğe baılamıt 
ve sıhhi vaziyeti vahamet peyda 
etınitti . Mecruh, evvelki ıece 
oabaha kartı, fenalaptn• ve ya
pılan tedaviye ve ihtimama rağ
- kendiıini kurtarmak kabil o
Jamaınıt ve zavallı genç, sabah 
aaat yedide son aözlerini söyleye
rek hayata ıözlerini kapamııtır. 

Serkomioer Şakir Beyden aon
ra Hakkı Beyin de akıbet bu ca
niyane taarnızun kurbanı olma•ı 
phrimizin her tarafında çok elim 
bir teair yapmııtır. Dün yapbfı· 
mız tahkikata ıöre tehit komiser 
Şakir Beyin biri Mehmet adh 8 
yaılarmda, dlferi Ayten iamlnda 
4 yqmda liri çocutu ve bir refi. 

Şakir B. oğlu Hd:.i:ı B.yavrusu 
Mehıııetle beraber MüjganJa beraber 

Yu1:arıd•: Şaldr Beyin g•r/de bı
rdtıtı reIJJrası ve llç Ç<>cuğu; 
A1J1ğıda : Hal:kı Bey ıııerbwn reli-

.tası ve ,ocuğu JJe beraber 

kası vardır. Pederi de memleketi 
olan Kerküktedir. 

On iki aenelik evli olan Şakir 
Bey ıayet iyi bir aile babası idi. 
Üvey kızı Türkiın H. ı kendi ev• 
ladmdan ayırt etmezdi. 

Şakir Beyin aileai merbumuıo 
fal>adetinden ancalı dün Vali Be
yin taziyetile haberdar olmU1lar
dır. Şakir Bey, birkaç ıünden b• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
ilk stenografya imti-
hanı dün yapıldı .. 

imtihan nasıl oldu, kimler kazandı 
kaç dakikada kaç satır yazılıyor? 

lerin cenazeleri, kahramanlara Bulgar mualJimJeri DariJIIllnun llnilnd• 

layık olan ihtifal ile kaldınldı Paskalya yartulan münaaebe- telıraf umum müdürü M. Çerkea, 
tile pbrimize ıeleceğini yazdığı- fabrikatör M. Stefaneaku, banker 

Ye şehitliğe defnedildi. Fakat mız Romanya sanayi erbabından, M. Almaanino, jeneral Dona, ka
hatıraları birer kahramanlık profeaörlerden, bankerler ve yük- dın avukatlardan Mm Gartenberı 

hali memnu olduiu ve inhiıar mev
cut bulunduiu halde Yunan resmi 
iatatiatiğinde Yunaniatandan sigaıa 
ithal eden memleketler araaında do
kuzunculuğu aldığunız kaydedil
mektedir. Bu iıtatiatiğe nazaran 
1931 aeneıinde Yunaniatandan mem 
leketimize ithal edilen aigara tam 
1722 kilodur. 

ve 111ecliai -um 'aran olmadık 
ça 111lh zamanında aarfolunmuı
na imkan olmıyan f .. kalade ihti 
yat akçeainin bu tene 200 bin li· 
ra ilaveaile 1 milyon 200 bin li
raya çıkanldığım ve bu aene de 
ezcümle mayifet darlığından mü
tee .. ir olan yerlere 33, 790 lira 
Ağndağ harekatındaki vatanın 
fedakar mecruhlan için 103,090 
lira ve aeyliıpzedalere, hareketi 
arz, harikzede ve feliketzedeler 
için i87,211 lira ııdasız yavru
lara ve ııtıra mücadelesine 4Cuu 
lira ve verem aanataryomuna 34 
bin lira ki ceman 329, 706 lira ver 
mek auretile muavenette bulun
duğu ve Eskifehirdeki anhann 
da her zaman emre amade bir 
vaziyette hazır bulunduğu anla
tılmııtır. 

Bilahara latanbul murahhaaı 
doktor Ali Pata ıefkat pullan 
ve Beşiktaı murabhaoı Ihsan Be
yin gençlik Hiliıliahnıer tetkila
tı ve Mersin murahhaaı Hamdi 
Beyin de maden ıuyu hakkındaki 
iatizahlarına Refik ve Eaat Beye
fendiler cevap vermek auretile 
kongreyi tenvir etıniflerdir. 

sek memurlardan mürekkep ıüzi- avukat M. Capon, M. Kisterku bu-
menkıbeai şeklinde kadirtinas de bir seyyah kafifeıi dün Roman lunmaktadır. Seyyahlar 6 mayısa 
T~rk milletinin hafızasında yanın, Recele ~a~ol vapurile _Köa- kadar tehrimizde kalacaklardır. 
daıma yaşıyacaktır. Her ikiıi tence d~n pbnmıze muvas~la~ et- Miaafirlcr bu sabah ırnıP halin
de asla .... , · ~ ı ··1 ı mitlerdır. Romanya aeyahın ıda- de Taksim Cumhuriyet abidesine 

o mı yen o u er" ara••· . t f ndan tertip edilen bu ıiderek bir çelenk koyacaklardır. 
na k t B ·1 · ıe .ki kı reaı ara ı ~rıt ı. u vesı e ı ı Y ..,yabala kadın, erkek 150 ~ti Bundan oonra camiler ve müzeler 
metl_ı !1zvunu kaybeden zabıta iftirak etmiıtlr. Sen;ablan"? mu- 2iyaret edilecektir. 
teşkılatımıza ve her iki vazife him bir kıamı Tokatlıyan, dığerle- Yarm Üsküdar cihetinde ve 
kurbanının da arkada bıraktık- ri Royal otellerine yerleşmi~ler- Çartıda bir gezinti yapılacaktır. 
ları ailelerine taziyet boyan ede dir. Gelenler meya~n1da." d Y ,,.M Salı ıünü Eyübe gidilecek ve öğ
riz, DarülfÜnunu profesor erın en . leden sonra Topkapı sarayı gezi-

Sulianu, prof. M. Nauın, ve M. lecek ve çarıamba günü Adalar'-
Dunopoloa, Romanya Poata ye (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ahmet ŞüKRO 

Bundan evvel Bulgar gazetelerin 
de çıkan istatistikler üzerine yap
tığnnız neşriyat tütün inhisar idare
ainin ehenuniyetle nazan dikkatini 
celbetmiı ve yapılan tetkikat üzeri
ne Bulıar aigaralannın memleketi
mize kaçak olarak girdili tespit edil 
mitti. 

Acaba bu Yunan sisaraları naaıl 
giriyor? 

Gençlik Hiliıliahmer tqkila
tmm Maarif vekaleti talim ve ter 
biyto daireaince tetkik olunarak 
~amamen mü~bakaV.aaıl oldu
gu ve bu aeneı tednaıye iptida
ımda tatbikine batlanacaiı anla
tılmııtır. 

Dün öğleden aonra Ticaret mek ı yapılmııtır. Yani bu ilk imtihan• 
tebinde ilk ıtenoırafya imtihanı da aür'at nazan dikkate alınma• 
yapılmııtır. imtihana ticaret lise- mıf, yalnız doğru olup olmadığına 
ai talebesinden bir kısmı ve ate- bakılmııbr. 10 yanlıttan fazla ya• 
nografya kursu müdavimlerinden panlar muvaffak olmamıt addedl 
11 talebe dahil olmuıtur· imtihan lecektir. imtihan neticesi buıün 
da mektep müdürü Hüanü B., ate- anlatılacaktır. 
noğrafya muallimi Anam Bena- Dünkü imtihanda 20 aatırlık bir 
rova B. bir çok muallimler ve mü Y'!-~ı ate.noırafiye ç~viriltmit ve 
meyyialer hazır bulunınuıtur. im dıgcr bır yazı da deııfre ettiril• 
tihan hir saat aürmiit •e nazari mittir. 
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Mısır mektupları HARICl HABERLER .. . ·~ ~ .. , . . . 

Mısır' da tütünlerimiz 
Cenevre konferansı 
müşküller içinde .. 

Changhai 
Suikastı 

DAl(il(~ 
Ziraat makinelerinde kullanı

lan mevadı müşteile 
kanununda tadilat yapıldı 

Eskiden Mısırda yüzde 80 Türk 
tütünü kullanılırdı, şimdi 

Türk tütünü bulmak kabil değil.. Mac Donald 
... 

umumı komisyon 
10 

Çin· Japon münasebah 
üzerinde 

müessir olmayacak 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Ziraat makinelerinde ku). 

landan mevaddı müıtaile hakkrndaki 1710 numaralı kanun• 
tezyil edilecek maddelere dair olan kanun layihası üzerinde 
bütçe encümeni bazı tadiller yapmıtbr. 

lılı:Mderi7• (llllHyeC) - Mı· 
a.rda Tlirk ~t9acilliitü llak· 
kında Ulbi aallhQ-et bir zatın 
verdiii malimat Türlüye tütiin 
nıüteı.-.lanıu al&kadar ed
ii içia eftdn UJ11UJ11iyeye an:et· 
mek iate4ia. 

M111rda barl>i WDamiden ••· 
vel bütüs tt.tüa aarfiyatnun J'Üs· 
do aekaeniai Tiirk tütinü tetkil 
etmekte idi. Harbi umumiden 
aonra Türkiyed•n tütün ıelme· 
dili için Türk tiltünlerinin yerini 
Çin ve Japon tütün!~ a~ 
tır. Çin ve Japon tütünlen 
kıymet itibarile bizim tütünleri
ntiııle hiç bir ıurette makia 
olmadıiı da bütün diinyaca m&• 

IUındur. Nitekim Anupanm hiç 
bir memleketi Çin ve Japon tü
tünü oarfetmeıı. M..ı.arwbecl
aonra Türk tüthleri Mıııra her 
ne kadar MvkedilmitM de buaün 
kü ihtiyacatın ancak yüscle yİr· 
miaini temİI\ edebilmiıtir. 

Bunun b&flıe& aebebi Çin ve 
Japon tütünler inden bundan iki 
sene tıYYelıine kadar bizim tütün 
terimize niabetle yüzde yirmi 
fazla ırümrük alınırken buradaki 
halkı Çin ve Japon tütünlerine 
alıtbran büyiik kumpanyaların 
te.,ebbüaatile b.izim tütünlerimize 
yüzde yirmi sümrük zammı au
retile gümrükleri müaavi yapmıı 
lar ve Çin Japon tütününün sikle 
ti gayet hafif olması dolayıaile 
( Randmaru) bizim tütünlerimiz • 
den yüksek olmatı fabrikalar, 
bu tütünlerin tercihini istilzam 
ettirmiıtir. ikinci ıebep, Türk 
tütüncülüjünün Mısrr piyaaaam• 
daki öksüzlüğüdür! . Gözümüzle 
gördük ki, Mısır piyaaaaında bel 
li batlı hiç bir Türk tütün ticare· 
rına raat gelinmemitlir ! 

Eğer burada iyi bir tetkilat 
vücude getirilir halkın harpten ev 
vel olduiu ıribi yine Türk tütün 
terine rağbeti temi" edilirse, 
tütünlerimiz için buradan daha 
iyi bir mahreç olamaz. Bunun 
İçin yapılacak yeri.ne çare Türk 
tütün1erimizin nefasetini M11n· 
halkına yeniden tattırmak için 
burada bir aiıara fabrikuı yap
maktır. 

Mısır piyaaaaında üç büyuk 
kumpanya hakimdir. Bunlann 
ba,ında (Britit Amrikan) lı:um· 
panya11D1n tetkil ettiii (lotenı) 
kumpanyaaı gelir. Bu kumpanya 
burada ne kadar mühim fabrika 
hulmutaa hepıini satın almıt 

M. Herriot'un bir 
nutku 

LYON, 30 A. A.- Raclikal-Soa 
yaliıt fD'kaaı lideri M. Heniot, dün 
aktam İrat etmi4 olduğu bir nutukta 
M, Tardieu"'mn son nutkunu ,iddet 
le tenkit ettikten ~onra ezcümle de
miştir ki: 

Tekrar ederim ki yalnız soıyaliat 
ferin himayeıile hükümet mevki ve 
mesuliyetinin uhdeme verilmit oldu
ğunu göraeydim, ~ahaen reddedecek 
tim. Çünkü her ne ıuretle olursa ol
•un memleketi müdafa Ye fena bir 
imanla yapılan apekülaayooun taar
ruzlanna mukaYemet İçin aenİf Ye 
kuvvetli bir hükümete muhtaç ol· 
duk1arın1 901 cenah efendilerine söy 
leyecektim. F "kat biz demokraW, ö 
nümüze sürülen en aeliave itti.bav~ 
kumetlere rağmen -yali-e ı.ar.ı 
irticıun U'8~1 olmağı reddederiz. 

Haftada 40 saat iı 

•• ı. .. ıuretle piyaaanm yÜzde 
7e-itine hi.kim olnauıtur. Diğer 
teri (Kotaredi) (Çetaklia) fabrİ· 
kalandır ki, bunlar da yÜzde o· 
tuzunu temin edirorlar. Hiç biri 
•i baliı Türk tütününden ıiırara 
yapmaz. Binaenaleyh burada 
Türk - Mıarr aermayeaile vücu
de ıretirilecek bir tirketin yapa· 
cafı •İcara fabrikatı Türk tü· 
tünleri Ü.zerinde mühim bir rol 
oynayarak bu ıuretle Mıaır 
sarfiyatının yüzde yirmisini tem.İn 
edebilir. 

Burada iç.ilen aicaralann envaı 
o kadar çoktur ki inaan hanıi•İ· 
ni intihap edeceğini bilemiyor. 
Fiatları hiç bir ıuretle biribirin
dan farklı olmayan bu ıi.-arala· 
rın içindeki tütünleri de hemen 
ı.....an biribirinin aynidir. Yani 
aicaralann içine konan tütünle .. 
rin yüııde ıeluani Çin ve Japon 
tütünüdür. Haliı Türk tütünü 
diye iddia edilen bazı nevi siıro.· 
raların yirmi adedi bizim para
mızla bir liradan a9ağı değil
dir!. 

Haliı Türk ıiıraraaını aray&D.· 
lar çoktur. Hatti. bund&D. bir se
ne evveliıine kadar (Sipahi oca 
iı) aatılırk- timdi hiç bir yerde 
gOzükm.iyor ! ! 

Bunun da aebebi lnhiaar ida
resinin burada te,kili.h olmama 
ttdır. 

Hiç fÜphe yok ki, bu, büyük 
tröıtler tarafından rekabet saha· 
sında belki pek çok mütkülata ma 
ruz kalacaktır. Fakat bu gibi 
müşkilatı iktiham edecekTürk mü 
tqebbislerini bulmakta idarenin 
vazifesi olsa cerektir. Amma ki 
varakı mihri vefayı Kim okur 
kim anlar! 

Bu Zatın mütaJeaıınt ve bu 
derin tetkikatını kayttan sonra 
benim elde ettiğim malumatı hü
laaaten kaydedeceğim. 

Bugünlerde bizim inhisar ida 
reainin firmaaile bir fabrika a
çılmak mevzuu bahaolduiu ve 
bunun için de haııı mühim teteb· 
büaatta bulunulduğunu öfren· 
dirn. Fakat bunun daha esaaı he 
nüz kurulmamıftır. 

Bu feklin huıulünden mü-
tevellit fayda ne olabilecektir? 
Henüz tebellür etmiı iptidai bir 
şekil dahi mevcut olmadığı için 
hanıi cihetin faydalı olacağını 
huıusi kanaatlerime gÖTe ayrıca 
yazacaiım. 

Oıman Zade 
Ahmet HAMD( 

Lindberg hala 
... çocugunu arıyor 

NEVYORK, 30. A. A.- Miralay 
Lindberır hu aabah Norfolk üasübah 
riıine gitmittir. Or da çocuğunu ça· 
lan haydutlarla temasa cireceği zan 
ve tahmin olunmaktadır. 

lrlanda:. lngiltere 

içtimalarının ŞANGHA Y, 30. A. A.- Şan.-
haydaki Japon tabaaoı cemiyetinin 
Reiıi M. Kavahata dünkü infilik ne 
ticeainde aldığı yaralann teairiyle ve 
fat etmi,tir. 

Layihanın aldıiı aon ,ekli bildiriyorum: 

hazirana talik edilmesini istedi 1 - Ağır yağ yakan veya gazojenli traktörler bedelinden 
mahsup edilmek ve senevi tediye miktan 750 bin lirayı tecavü:ı 
etmemek üzere Ziraat Bankasına kartı ceman 3 milyon liraya 
kadar taahhüdatta bulunmak için 17 haziran 930 tarih 1710 
numaralı kanunun yedinci maddesi ile verilmiş olan ealahiyet 
üç buçuk milyon liraya çıkarılmıttır. 

CENEVRE,30 A. A.- lıaa edi- ı bet ırünü zarfında 
len ba~ı haberlere muırayir olarak cektir. 

içtima edebile-
Doktorlar M. Uyedayı ayağının 

bat parmağından ameliyat yapmıf-kooleranaın büıhütün tatili katiyen 
derpiı edilmemittir. 

Heyet murahhasları rüe1&11, hü
kümetler araaında yapdmakta olan 
mülci.lemelerin yeniden ba9lama11 hu 
ıuıunu dü,ünmekte müttefik bulun
mu4lardır. 

M. Mt.c Donald'ın 10 Haziran ta
rihine kadar umumi komiıyonun ta 
tilini derpİf eylemi4 olduğu zanne
dilmektedir. 

Fakat bu telkinat M. Paul Bon
c.our nezdinde mukavemete marus 
kalmıtbr. Binaenaleyh, teknik enCÜ· 
menlerin meaailerinin hitamında 7a· 
ni tahmin edildiğine ıröre 15 Mayıı
tan sonra umumi komiıyonun itine 
tekrar ba4laması mukarrer bulun
maktadır. 

M. Tardieu hükümetleı· rüeaaıı 
arasında 4ahıi temaıların tazif cdil
mni için her zaman büyük bir arza 
izhar etmi9tir. 

M. Mac Donald, M. Stimaon, M. 
Brüning ile M. G•andi ve M. Tar· 
dieu'yü bir araya !olayacak olan u
n1umi bir müki.lemenin icrası yalnız 
M. Tardieu'nün azlmeti.nden sonra 
derpit edilmittir. 

Ancak mı.İmaileyhin müeuif rahat 
ıızlığı bunun acilPn tahakkukuna 
ınani olmuıtur. 

M. Tardieu, Franaız intihababnın 
hemen ferduından itibaren bu mÜ· 
kilemelerc i4tirak etmeğe hazır bu
lunacaktır. 

Bessinge;; içtimaı 

CENEVRE, 30. A. A. Dün 
Cenevrede bulunan başlıca Alman, 
Amerika, Büyük Britanya, Fransa 
ve ltalya murahhaılan araaında Öf· 
leden aonra Beaıinıreı'te bir içtima 
alrtedilmittir. Bu içtimada M. Tar· 
dieu'nün bu hafta Cenevreye ırele
miyecek bir vaziyete bulunması ha.
sebile kat'tna mecburiyet hi.sd olan 
ve müaait bir cereyan dahilinde İft .. 

kitaf ebnekte oldukları ıröriilen mÜ· 
kilemelere acilen batlanmasında za. 
ruret bulunduğu tak<lir edilmiıtir. 

Bu mükalemelere 15 <:Ün zarfın· 
da tekrar başlanmaoı derpit edilmek
tedir. Hakiki tarih 48 saat icinde tea 
bit edilecektir. 

Bahriye encümeninde 

CENEVRE, 30 A.A. -Terki tea 
lihat konferansının bahriye encüme
ni dünki celıeainde muhtelif tipte ba 
zı ıremilenn vo bilhassa ıaffi harp 
gemilerile tahtelbahirlerin taarruzi 
mahiyetlerine ait münakatalarma 
devam etmi,tir. 

Talik meselesi 

M. Mac Dona/d Londra'ya ı .... dır. 

dönüyor ŞANGHA Y, 30. A. A.- Suikaı· 
LONDRA, 30. A. A. _ Reami tı'.' fa,'li olduğu zannedilen Y e'.'k~ 

( gil' ahaf'li d be d'lcli'<' Kitau nun 8 ay evvel Mançunıun '.': Mm M '
0

n e ld yan e .. 'ğl.:dıne Chientao havalisinden Şanghay'a gel 
gore L. dac d o~al yarmkto en diği ve burada Fran11z imtiyaz mm-
ıoDra on r& a DU Unaca lr. taka da L • c· ha ' d 

ıın utr , an çamaşır neıın e 
M. Stimson'un proiesi 1 çalıımakta olduğu haber alınmı4tır. 

P AR(S, 30. A. A.- Echo de Pa. 1 Japon aakerleri •uikut mahallin
i de infilak etmemiı ikinci bir bomba ria •azeteai. M. Stimaon 'un terki 

daha bulm114lardır. 
teauluıt konferanaını içinde bulundu- j 
iu çıkmazdan çıkarmağa matuf o
larak derpiı eylemiıolduğun tealiha
tın tahdidi projeıinin atideki mad
deleri ihtiva ettiğini haber alıyor: 

Amerikalı Hibbard, ıuikaıtı mü
teakip Honır Kev' de Japon aıkerle
ri tarafından tevkif edilmi• fakat A 
mer;kan konsolosluğu erkanının mü 
racaatı üzerine bili.hare serbeıt bı-

1 -:-- Franaa ve. İtalyanın Londı:a ı ralulmıttır, 
bahnye muahedeaıne muvafakatlerı· O d k l K · · d 
ni l,ildinneleri n o uz ar omıtesın e • 

Madde 2 - Bu kanunun netri tarihine kadar Ziraat mek· 
tep ve müesıeseler;nde ve mücadele teşkilatında inevcut pet· 
rol ve benzinli traktörlerden 1ktısat ve Ziraat Vekaletlerioce 
ağır yağ yakan veya gazojenli traktörlerle istibdal edilmemit 
olanlann 16 haziran 930 tarih ve 1710 numaralı kanun ile ta· 
yin olunan tazminat hesabından iıtibdaline devam olunmaz. 

Madde 3- 16 haziran 930 tarih ve 1710 numaralı kanunun 
beJinci maddesindeki "yeniden traktör satın alarak makine 
iJe ziraat yapmak iıtiyenler dahi Ziraat Bankasından gösteri
lecek ve bu kanunda mündemiç olan teshilattan istifade eder· 
ler., hükmü de mülgadır. 

Maaşatın tevhidine dair kanu
nun bir maddesinin tefsiri 

2 - Bazı taarruzi silahların me- CENEVRE. 3. A. A.- Ondokuz- ANKARA 30 (Telefonla) - Maatatm tevhit ve teadü-
nedilmeleri, lar Kon."tesi Şanr~a:(~a kalem~ ~lı- l lüne dair olan' kanunun betinci maddesinin tefsiri hakkındı 

nan mutareke proıesının taavıbıne h"k" . 1 b. .. · b'· .. · 'd k . f · f k 
3 - Alman oı·duıu miktannın e- dair olan ve Cemiyeti akvam Büyük u umetın ta e ı uzerıne utçe encumenı atı e ı te sır ı rasını 

ıaı ittihazı guretile aıkeri kıtalar• M el' · · · ka h 1 t e ıaının dört Mart tarıhli · rar azır amış ır: 
adetlerinin tenzilleri. .. o..: • J ı · · "D 1 1 h' d J d · su;eurun . aon. ku_vvet e~ının tema- , ev et memur arı maaşatınm tev ıt ve tea Ü üne aır 

Echo de Paris gazetesi, bahriye mıyle ırerı çekilmesı ıuretıyle ancak olan kanunun besinci maddesinin mutlak ve umumi hüküm-
teılihatma ait olarak hu proienin tatbik edil · 1 • t 'h d · 

1 ~·~ 0 acagını a~rı .. e en leri mülhak ve hususi bütçelere dahil bulunan maa•lı ve daimi Fransız menafii le telifi •ayri kabi karar ıureti b bah B k M • • nı u "" uyu ec .. 1· d . h' 1 . l" ' f . . 1· b . 'f olduğunu kaydediyor . lise tevdi etmİftir. 1 ucret ı te ns ızmet erme ve as ı vazı eaı ucret ı ır vazı e 
Diğer taraftan ayni gazete, teali- olan müstahdemle rin deruhte edeceği maaşlı muallimlikler 

lıatın tahdidi buıuaunda, milli mü· Mü~reke . projeıin~e. ~•mi geç~n rr.aaşlanna da a sl i vazifesi maaşlı olup ta daimi ücretli bir 
dafaa ili meclisinin aoker miktannın muhtelit komııyon bu ıtıli.fın tatbık 1 il" rk d h ed 1 . .. 1 . d ·1d · 
herhanıri ıurette tenzilini emnüıela· tarzında bazı ihmaller vukuunu ırör- mua ım ı eru te en erın ucret erme e şamı ır. 
mete ait yeni teminatın verilmeıine düğü takdirde meıele bilzarure a A' ~ ./ • • • b . .. 
terk ve talik eylemit olduğunu, fa. Büyiik Macliıe avdet etmiş olacak· JYSaarlJ Vergıslnln eşlnCl 
kat M. Mac Donald ile M. Stimson' tır. 
un bilhassa yeni emnüıelamet temi- ' Şanghayda ali.kadar olan büyük maddesi ilga ediliyor 
natı meıeleıinde samut ve dilsiz dur devletlerden cemiyeti akvama ma-
makta olduklarını yazıyor. lümat vermeleri rica edilmi4tir. 

Yeni Prusya 
Kabinesi 

_..._ -, _,,_. N,. p,, ... 
hAk ına'a 

;1 edeceği 
tahminler 

BERLIN. 30. A. A~ Merkez fO'· 
kaaı zimamdarlarının buırün M. 
Brüning'e bildirecelderi mutaleala
nnın aunlar olması muhtemeldir: 
Mer.keıin müsaadeıile Pruayada 

iktidar mevkiini sağ cenahın almaaı 
li.zon ıreldiği takdirde bunun Nazia
lerio de hükümetin harekat ve me
ıuliyetlerini taşımalan şartile vukua 
gelmesi lazımdır. 

Nafiz merkeziyetçiler aağ cenahla 
hakikaten bir itilaf vukuu takdirin· 
de bu sonunculara eaaah komanda 
manivelalarııun ve bilhaasa batveki 
!etle maliye ziraat, maari~, ve meza. 
bip nezaretlerinin terkedılmeai mu
vafık olacağı mütaleaımda bulun· 

Ondokuzlar komiteıinin karar ıu
retinin Büyük Mecliste reye kondu
ğu sırada Japonya'nın müatenkif ka 
lacaft teyit ebnektedir . 

lçtimaa riyaset eden M. Hymans 
Şanırhaydaki Japon mümeaailine kar 
tı yapılan ıuikaıt haberinin hi.aıl et 
tiği teair ve infial duygularına ter
cüman olrnu9tur. 

Nihayet M. Hymans Ondokuzlar 
komitesinin karar suretini Japonya
nm hir müstenkif reyine karşı itti~ 
fakla kabul eden büyük Millet aza. 
sına teıekkür ebnittir. 

Karar sureti kabul edildi 

CENEVRE, 30 A. A.- Şang
hayda tanzim edilen mütarek1> pro
jesinin tasvibine dair olan ve cemi. 
yeti akvamın dört Mart torihli ka
rar suretini ancak Japon kuvvetle
rini temamiyle geri ahnması suretiy 
le tatbik edilmit olacağını tasrih e
den Ondokuzlar komiteıinin karar 
ıureti projesi Cemiyeti Akvam Bü
yük Mecliıine tevdi edilmiştir. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Maarif vergisi kanununun 
beşinci maddesine tevfikan maarif vergisi tahsilatından mal 
memurlarına verilmiş olan yüzde birlerin bilavasıta vergilere 
munzam kesirlerin asılları ile tevhidi üzerine itası devam t..-dilip 
edilmiyeceğinin tefıiren halli hakkında hükumetin Millet 
Meclisine müracaatı üzerine bütçe encümeni maarif vergiıİ 
kanununun beşinci maddesini• ilııaıına dair bir liyiha ihzar 
ederek heyeti ıurmmiyeye sevketmi,tir. 

lzmirde kahve f iatıH 
IZMİR, 30 (Milliyet) - Mayıs kontenjanında gümrük· 

ten çıkarılacak otuz bin okka kahve Ticaret müdürlüğünce 
halka tevzi dilecektir. 

Kahve tüccarları bugün Ticaret müdürlüğünde toplan-
mışlardır. Bu içtimada müdüriyet tarafından kahveye mevzu 
118 kuruş fiate. itiraz etmişlerdi r. Neticede kahvenin fiatı 125 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Nehari !Memleketimizde 
Talebeden Ücret Hava vaziyeti 

maktadırlar. Fakat bilhaa&a ehem. Büyük Mecliı hu karar suretini 

DUBLAIN, 30. A. A.- Krala CENEVRE, 30. A. A.- Dün, miyetli olan dalıiliye nez~tinıb·'! l~ku f.:0'!fı~f":kı t,'i, jü:~ı.: reyine 
'I d · Beıaı'n•eı'de vukubulan mu"likatlar cenherg'in difer iki nezare e ır ı · '" 1 a u e 1! r. ıedakat yemininin ı ırasına aır O· ·- fırka t d" 

Alınmayacak 
ANKARA, 30 A.A. - Maarif 

vekaletinden tebliğ edilmiştir: Ba 
zı ga>:etelerde nehari talebeden 
ücret alınacağı ve ]eyli meccani 
talebeden bir kısmının meccanilik 
ten çıkanlacağı hakkında bir ha· 
ber intiıar ebnittir. Maarif veki .. 
letince bu yolda verilmit bir ka • 
rar yoktur. 

ANKARA, 30 A.A. - ZirHt 
vekileti meteoroloji enstitüıün

den aldığımız malumata göre iki 
üç gün evvel Trakyaya ve garbi 
Anadolu mıntakaaında devam e· 
den yailf tamamen keailmit ve ha 
va kıımen açık ve kısmen bulutlu 
olarak ıreçmi,tir. Y alruz müıteına 
olarak bu aabah Trakyada Lule· 
burırazda bir milimetre kadar le· 
reaübat ölçülmiqtür. 

F Al Am . tt Alman naıyonal sına ev ıı R . M H b' .. k ak 
lup ikinci kiraatinde 71 muhalif re- neticeainde ranaız. man, erı· . . M rkez fırkası bil- eıa . ymanı ır mutare e -

Y
e kar•ı 77 reyle kabul edilen kanun kan, lnciliz ve ltalyan heyeti mu- ~cap ~d~ce~tir. e t gibi ıa1·' bi dl İçin Japonya ile Çin arasında 

' rahhaılan reiılerirun 12 mayuta arz ıçtimaid hmuavedne ektir Marn r 1 anlaıma bi.sıl olduğunu bu vaziyet-
Iayıhasının cenubi lrlanda Ayan nezaret eru te e ec · a- t 1 ld • d'kkat' elbetm · 

Cenevrede birbirlerile temaa etmele- fih bu nezaretin bütün hükUmet me buen .~1,~tı d'~".':" ~. 1 c blfik, 
mecliıi tarafından kahülü çok fÜP· ri ve tahdidi teslibata mani tetkil .u'ıi üzerine hakiki bir kontrolü ha dilıtı ":~n. uruıt .oır .•ure~te ta~ .. 
heli addedilmektedir. eden ooktai nazar ihtiliflanm taafi- kim kılabilecek ve mqrutiJet aleyh ~ ec~gı~ ."~ c7•r~~d ". v~ u

Hindenburg •ayfiyeye 
gidecek 

yeye ırayret etmeleri huıuıunda mu tan herhangi bir harekete muhale- d ec '.'~?'!' .. e~ . ':ı!çtımaı"."' 
vafakat hi.ad olmuttur. fet edebilecek bir ,ahıiyete verilme- eva.m ettıg!nı IO enne ave etıniJ, 

ihtimal verildiğine ıröre Koofe- • daha mü • 1 caktır komıte azaaıyle mohaıım taraflara 
ranam akibeti bu müli.katlann neti- 11 naaıp .0 

a • t 'ekk ·· /1 mesai iıtiraklerinden dolayi te,ek-
A/manya'da sıyası eş u er kür eylemiıtir. 

ceaine llağlı bulunmaktadır. Bu iti- BERLIN, 30. A. A.- Almanya. 

BERLIN 30 A. A H barla M. Mac Donald ela mükilenıe nın aıkeri ,ekle ifrağ edilmit olan i' Esrarengiz tayyareci 
• · · - er sene 1 · b' -'- ed •· · b'ldi · ld il · · ' . . , ere •t r... eceırııtı 1 rmıt 0 U· bütün ıiyasi tetekkü ~~n reıai. Li. Fou • Yeng 

Bavıyenı alplannda Dıetranıyell e l ğu ıribi M. Bruninır de iıllatı vücut cümhurun iadar edeceiı bır karar-

Su borulan 
ANKARA, 30 (Telefonla) 

- Memleketimizde yapılmak-

tatil günlerini ıreı;irmek üzre gibne· I edeceğini .aöyl~4tir" .. name ile yakında men'edilmeleri BELGRAT, 30. A. A.- Zaırep' 
ği itiyat eden maretal Hindenhurg, ı . Bu p~oı<;lenn teknık Encume'!le- muhtemeldir. Bu kararname, ayni te münte~ir •y outami Lieıt'' gaze· 

CENEVRE, 30 A.A.-Beynelmitel "hı· 1 ·ıd". .. . B . n meıailenne devamdan menetmıye zamanda Hitler fırkalarına kar,, tesi yaziyor: Londra gazetesi bir-
J una ver• ıg•ne gore yıne avı- ~ · 'ki d K fe awum tema • 

.,,esaj konferansı, Franaız murahha- al I a· . cegı af• r ır. on r - neıredilmit olan hu•uıi memnuıyet çok defalar meıhur Çinli tayyareci 

ta olan ıu tesisabnda müsta

mel fon borularının kontenjan 

kararnamesinin A listesine da

hil edilerek ıerbeat bir suret • 

te ithallerine heyeti vekile ka. 

rarı ile müeaade olunmuıtur. 

Orta Anadoluda tereaaübat ya· 
fit aahaaı daralmıt Ye mıntaka· 
nıo mühim bir kıımmda yajıf ke
ıilmittir. Bolu, Kaıtamoni, Eakite 
hir, Kütahya ve Kayaeride teres· 
ıübat olmamıttır. Son 24 saat zar 
fında Etimeautta 15, Ankarada, 9 
Gazi orman çiftlifinde 10 milimet 
re tereuübat ölçülmÜftÜr. Elma 
dağına bir miktar kar diifmü4tür. 

yera . P arı dah •. •nde Bad ReıcheD· men talik edileceği haberi dün yan. kararını d,. iptal eyliyecektir. 'ı Li-Fou· Y eng'in muvaffakiyetlerini 
1

' M. Jouhaux'nun tevdi ettiği ve hail cıvarın~ ki.in. olan .N.~n ka- , ı., olarak itaedilmittir. Çünkü böyle lmperatorluk bayrağı askeri teşki dercederek mümaileyhio Cbanırhai 
butün sınai mt ml"1cetlerde haftada 18.batına gı~ecektır. Remcumhur bir fikir hic bir Heyeti Murahhaaa- litını derhal dağıtmı' bulunduğun- etrafındaki mücadele eınaaında mü 
10 ıaat m"sainin kabul edilmesini iı Dıetransyell"ı l,rrakmak istemeıin- ı nın aklına gelmemi,ıir. dan bu kararname aJıkimmdan mü- teaddit Japon tayyarelerini dütür-
tibdaf eden tak . . . 1 dek~ ma~a pek iyi anla,ılmaktadır. Muhakkak olan ıudur ki M. Mac teeuir olmıyacaktır. Nazıa"ler her müş olduğunu yazddar. Fransız •efiri geliyor 
etmi rır suretını muzakere Fılhakı~ _ mar'."•! Hinden~urg Oonald umu?'i. Komiıyonu ~O. Hazi- türlü askeri mahiyeti kald~~ şar- . . . . . ANKARA 30 (T lef nıl ) 

. t ve ~7 reye karşı 48....,. ıle taa Bavyera koyunde ıntıhapta geruş bir ran'a kadar ıçtima etmeme.,nı talep tile la" vedilmiş bulunan teıkılatla- . Mamafih 4ı~dı Lı-~ou-Yeııır'ın • e o a 
"P eyl-ııtir. ıurette mağlup erulmit ve her iki , etmeği dü4ünmüttür. Bundaki mak: 1 nnı y:niden ihya edebileceklerdir. ~!r H~at.oldu!lunu teyıt ebnel<~":' Fransız ıefiri buııün İıtan

M. Tardicu'nün sıhhati 
PAR1S, 30. A. A.- M. Tardieu . 

nLin ahvali umumiyeıi hali tenle .. 
kuftadır. Fakat tabibi müdaviıi bo
iazında hafif bir ıalah mü,ahade e
iıldiğini söylemittir. 

Baıvekil, dün öğleden ıonra ar
luıdaılarile birlikte mesaiain., devam 
~tmi§tir • 

Honolulu hak imlerinin 
kararı 

HONOLULU, 30. A. A.- Jüri 
h.eyeti maznunları gayri ihtiyari ka
td_ c~rmile İttiham eden karannı ver 
nuıhr. Karat" 6 MAyİs tarihinde maz 
ıunlara bildirilectlıtir. 

rey devreıinde ıle Hitler mutlak .,k. 
1 

aat Kooferanıın tah,.kkuk ettirmesı ı Böyle bir kararname, Naziıler için I ~rj,-~~aileyhın dos~dan bin· bula hareket etmi9tir • 
aeriyeti kaz"nııuıtır. behemmehal lazım gelen terakkileri inki.n ııayrikahil bir muvaffakiyet ~· ı~ıncı. avdcı tab~uruf mülivmla~m: B 'd .. 

_ -- elde ebnek için baalıca ali.kadar dev ı teıkil edecek ve "4 niıan intihabatı- ı an ov~~ · U: otofrafta Çınli ornova a meneDJlt 
Jetlerin kendi aralarında müzakere- ·ık t' . . kaydeylemiı ola- tayyarecının kcndı yakın doıtu olan 

K b • · nın ı ne ıcesını · K · · p · ld • İZMlR 30 (M'llı' ot) ut a yenı seyahat lcrde bulunmalarına imkin bırak- 1 k resımır arupan o uırunu tanımı, , 1 y -
maktır. ca tıt. br. Bomova'da yeniden bir menen 

-- ·---~· -VARCHOVA. 30 . A. A.- Var- Bu telkinatın bilhaasa Konferans j · Gazetecilerden Kreıimir'in hali jit mueabı görülmüttür. 
chova ırazeteleri Kra11ine buz kıran Reiıi M. Henderaon ve ayni zaman- M csai konferansı hazırda Petrovaradin'de ikamet et- 1 N . k·ı· . d . 
gemiıi ıeyahatini kumanda etmi~ 0 • da M . Bo:ıcour !~rafından mukave- ı CENEVRE, 30. A. A.- Beyne!- ınekte olan nldeıinin ikametgahma afıa ve l lDln pe eri 
lan Profesör Samoilovitch'in yakın- md.eteBma'~bz kal ldıgTı kza.nkneEdı~ekte- milel meıai kooleranıı ainai meslek gitmiılerclir. Mümaileyha oflunun vefat etti 
da A kan · t ·ı VI d' 1 u· u ıtı a• a < nı ncumen· 1891 tarı'hı'nde Vı'revı'tzada d.Wdu"-· r ıe 1 e a ıvostok arasın· · . . · · · · j le mesaisinde çocukların kabul Yll! • • • -~ •u 
dairi Sibirya aahilini 1 tkik k ler me•aılerııu bıtırdıkten ıonra u· 

1 
r . k 1 1

• .h .. t nu ve mezkur tehrm adlıyeaınde 
e ma aa- ~ K . · 1 · ba 1 arına aıt mu ave e ayı aıını mu - .. tahcli ik b' diyle yen· b" h l t t' k • mum• omısyonun ış erıne şama . nf mua m en ır namuı mesel• 

yetnide o~d~fu ey< er ı~ etme nı ımda mutabık kalııunı,tır. Mamafih tefi~n kabul ebntttir. Ko .. ~ıuu , 1 •İnden dolayi Yugoılavyayi terket-
nu yazıya ar. umumi komisyonun, mesainin betae aynı zamanda_ ıo yqından. kuçuk ç.o mi' olduğunu beyan etmittir~ 

- tinin nazan itibare alarak M. Mac I cukların mesaıye kabul edılmemele-
Cen eral Uruburg öldü Oonald tarafından t<klif edilmiı o- rini tesbit eden lıpanya murahbau Bu kadın, 1922 tarihinde oflun-

lao tarihten evvel toplanma11 imki.- 1 Madam D..tenaci'nin tadil teklifini dan hiçbir haber almamıt ve o ıa. 
nı da vardır. 17 reye kar,ı 65 rey ile taıvip eyle- rihte oğlunun Jaon tayyare bizme-

• P~RI~ •. ~ · A. A.- Sabık Ar· J Bundan başka bu büyük mülakat mi,tir. tine tavzif eclilmi9 bulunduiundan 
ıantın reıııc~mhuru ~enera] ~rubu- lar Mayıs ayı ortasına doğru netice- Tahrir komitesi_ konferansın bu- malUmattar olmuıtur. 
ry yapılan. bır ~errahı amelıyeden . lendiği takdirde Konfeıanıın teknik gün ıeriyeti ara ile rey vumesi icap Mamafih Çin tayyarecili;i hizme
sonra Paı:as .'erıyatlarında.n birinde ! meaa..isi yeni hir istikanıet alacak ve eden Ji.yiha metninin intaçı için ye- tine naııl ıeçmit olduiundan ba-
vefat etmı!ttr umumi koınisyon Mayıı'ın ikinci on niden çalışacakt... berdar deiildi.-

ANKARA, 30 (Telefonla) 
- Nafia vekili Hilmi Beyin pe 
deri Etem Bey dün akıam ve
fat etmiş ve ceoaze.i bugün me 
rasimi mahsuea ile kaldınlmıı-
tır. Merasimde bütün vekil-
ler, vekaletler erkanı birçok 
meb'uılar ve merhumu sevenler 
bulunmuıtur • 

Milliyet: Hilmi Beyin ve aile 
sinin kederine i~tirak eder. 

Şayanı dikkat olan bir nokta 
cenup ve cenubi şarki Anadolu -
da yaiıt aahaaı temamen geniıle· 
mif ve Antalya müsteana bütün 
cenup ve cenubi .-rki Anadolu ta 

mamen yağıflı l'eçmiftlr. Yağı' 
devamdadır. Bilhaaaa Adanada 
tiddetli ve kuvvetli bir rüıırarla 
kantık sağnak halinde yanm aaat 
zarfında 33 milimetre tereaaübat 
olmuştur. Dörtyolda 24 saatte öl· 
çiilen tereaaübat 25, lrfada 9, Ma 
latyada 4, Diyarıhekir de bir bu· 
çuk milimetre olarak ölçülmüı· 

tür. 
Şarki Anadoluda tereaaübat 

kıamen kar kı•men yağmur halin 
de vaki olmuıtur. Ölçül.-n miktar 
iki ile 7 milimetre arasındadır. 

Karadeniz sahil mıntakası kıımen 
yağıtlı ve kısmen kapalı ceçmiı· 

tir. Bütün Türkiyede Erzurum v• 
Karatan maada diğel' yerlerde ıu· 
hunet sınnn futündedlr. Yalnız 
Erzurumda nakıa 2, Karata l de · 
rece olarak kaytedilmi4th-

• 

ı 

l 



MILL 

Limon kaçakçılığı zannedildiğinden 
-

Ekonomi 

Vitrincilik meselesi 
Oda' da görüşülecek 

Maarifte 

Darülfünun 
Raporu 

M. Malche tetkikine 
devam ediyor 

Limon 
Kaçakçılığı 

Zannedildiğinden daha 
geniştir 

Gümrük heyeti tefti§iyeıini bir 
zamandan beri meıgul eden limon 
aui istimali ve kaçakçılığı çok mü
him ve ıayanı dikkat bir safhaya 
dahil olmuştur . 

lçtimaa Tasarruf cemiyeti, Ticaret ve 
Ameli hayat mektepleri, Güzel san' at

lar akademisi mümessilleri iştirak ediyor 

M. Malche raporunu hazırlama 
ğa devam etmektedir. Profesör 
dün bir muharririmize fU beya• 
natta bulunmuttur: 
"- Son postada bir taknn labo 

ratuvarları dolaıtığım yazılnıakta 
dar. Bu hususa dair yazılan ıeyler 
yanlıştır. Şimdilik raporumu ha· 
zırlamakla meıgulüm. Mayıs aon· 
lannda Ankaraya gideceğim.'' 

Aldığımız malumata nazaran 
kaçakçılık §u suretle yapılnııştar: 
Kontenjan dolayısile getirilen bü
tiln maddeler memlekete gireme 
diğinden bilhassa bahren gelen "f 
ya Haliçte bekçi mahallinde mav· 
nalarda beklemektedir. 

. T!c":ret odasında çar§anıba günü 
bır ıçtıma yapılacak ve bu içtimada 
~trin ıan'ati hakkında görüıülecek
'?'·. Mil~ iktiaat ve tasarruf cemiye
tinın, Tıcaret ve Ameli. hayat mek
teplerile Güzel oan'atler abdemiııi 
ırı~mesaillerinin ittirak edeceği bu 
"Çtiınada yerli ınallann en eyi tqhiri' 
lneseleai ve bu meyanda tqhlr itin 
de en mühim amil olan vitrin etra
fında tetkikat yapılacaktır. 

Batka meınleketlerde olduju ıl
~i, .bizde de eyi vitrin tanzimi aan'~
linın taammümü için Avrupadan bir 
ırıütebaaaıo celbi mevzuu babtolduğu 
ribi A vrupada tahsilde bulunan 
ııençlerden birinin bu ıubeye intitıı· 
bı da muvafık görülmdıtedir. 

Kahve 
Fiatları 

Ticaret müdflril dtiD 
bir teftit yapb 

Ticaret müdürü Muhsin bey 
diin refakatinde bazı memurlar 
olduğu halde bütün 1stanbulda pe 
~endeci eanaf arasında umumi 

•r !eftiı yapmııtır. 

Mubıln bey dünkil teftltlni 
'<>n :.amanlarda fiatleri Üzerinde 
•n fazla yijkseklik görülen kah· 
Yeye haaretmi§tİr· Heyet evvela 
8eyoğlu tarafındaki kuru kahve• 
•İleri teftit etmit ve bu teftit ne
ticesinde kuru kahvenin 200, çiğ 
ltahvenin ı30·135 kuruttan aatıl· 
dığı görülnıiiftür. Fakat 1atanbul 
tarafında bazı dükkanlarda bu 
fiat bulunmakla beraber bazıla
l'lııda kuru kahvenin 280 kuruta 
ltadar satıldığı görülmüttür. 

Bu dükkanlann sahipleri ya 
Pahalı aldıklannı veya a:. oldu· 
iu için böyle aatmak mecburiye• 
tinde kaldıklarını iddia etmifler
dir. 

Muhsin bey ıehrin kenar ııemt 
!erinde teftiJlerine devam edecek 
lir. 

Yunanistana lzmirden 
koyun ihracatı 

-~~•kalya dolayıaile Ywwüatua 
"'11hiın miktarda koyun aevkedilmek 
tedir. Bir ırün de lzmin!en 9000 ko
~n; Seyriıefaiııin Ankara vapuru-
e •evk ve ihraç olunmuıtur. 

Mısırda pamuk 
zeriyatı az 

Gelen malunıata nazaran, Mmr-

BORSA 

30 Nisan 1932 
Aktıım Fiatlars 

İstikrazlar TahYillt 
H, dablll 99.
•ırlı: d. yolları 3,45 
;). Muvahblde 47,25 
' :ünı riıkler 7,50 
~.,· d l mahl ~.25 
Ra;dat 5,60 
1'. a ı;ktriye 5,50 
lzmır 8eledıyc 
l ı: tıkr.:ız ı 

1 ~ BaokaSJ 9t20 
Anadolu 14,15 
ll.•jı 4,20 
Şiı . bayrlye 18,- · 
'rranıvay 49,
Umumısıııom 10,30 
llomnntl 23,00 

RlütTik 
Tramvay 
Tünd 

s.-
4,90 
5,-

Rıhtun 16.7~ 
Anadolu ı ıs,90 

• fil !7.iS 
.Mtimc .. ıı 21,50 

T<rtos 
Çimento Ar. 
Ü•yondey. 
Şark dcy. 
Balya 
Şark m. ecu 
Tele!o• 

H,-
8,-

20,50 
~50 

1,70 

a.
lS,-

Çek fiatlan 

Pır;, 12.~6 
Lo nıJra 771,~ 
~UYorlr. 47,501/2 
Miiaııo 9,25 
8ruı,.ı 3,38,J/2 
Allna 37,70 
Cine\ re 2,44, l /2 
SoJıa ( 5,4C 
\n1lstrrdam J,ıt ,l/4 

Prai 
Vly:ın:t 

Madrlt 
Btrlln 
V:tT 'i0\'1 

Peşte 

Biikrcş 

Belgrat 
Mot-lovı 

Nukut (ubf) 

Kuruş 

1 şilin, Av. 
1 11eıera 
1 mark 

~,.. -1
• f. Fraı:ısv. 170,1/2 

ı İbl erJin 771 ,50 
1 dolar 211.112 

ı zoJti 
ı perıgo 

20 lırr:t 21'1 . 
20 f Hclçilca ı 12~-

2(1 le\" 

2(, rlionr 
ı <. ernoveç 
l Alllrı 

1 ~re iJi 

~o dr;\hmi •l't _ 
~I . • 

ı ı . hı.içre: t:l:l, · 
tlJ ;t:\ ;\ 

l.:L l~oıio 

IS,'ıt 

3,77,65 
6,26 

1,99,1/2 
4,23 
3,79 

79,73 
27,40 
10~7.50 

Kuruş 

2!!,-
J6,-
50,-
24,-
30,-
24.-
74,-

11,s:-

da pamuk zeriyatı bu sene geçen 
senelere nazaran ~ok azdır. Buna 
mükabil hububat zeriyatı artmakta· 
dır. Bunan bafbea iki ıebebi bulun
maktadır: Birincisi pamuk fiatleri
nin son senelerde mühim mıktarda 

Ticaret lisesi 
mezunları 

tenezzül etmesi ve aatıt mahreçleri Ticaret liaeıinden mezun olan· 
bulunamıunau, ikincisi mısır hükii- )ar ancak gelecek seneden itiba • 
metiain hububat ziraati Ielıine yap- ren yijkaek iktısat mektebine alı· 

ı nacaklardar. Galataaaray ticaret 

Zannedildiğine nazaran, limon 
kaçakçılığı burada böyle geni§ bir 
tekilde yapılmıttır. Bu husustaki 
tahkikat ehemmiye!'.' devam et• 
mektedir. 

Gayrimübadil 
Bonoları 

tığı te,viktir. kısmından mezun olanlann da ik· 

Paris borsası 
PARIS, 30 (A.A.) - Pari• 

borsası muameleleri dün tataız 

bir halde geçmi§tir. Pek az muka 
vemet gösteren bir açılıttan aon· 
ra umumi temayül aalah kesbe· 
der gibi olmuı, fakat bu hal pek 
az devam etmİ§tir. Celsenin ikin· 
el kıımmda ve bilhaasa kapanıı 
aıralarmda piyaaa kayda ıayan 
bir niıbette zafiyet peyda eyle· 
miftir. Son tescilat bir gün evvel 
kine niıbetle bazan mahıuı dere 
cede tenezzül.. kaydetmektedir. 
Fra:ıaız rantlan çok sağlamdır. 
Nakit biraz daha sağlamlatmııtır. 

Londra borsası 
bugün kapalı 

LONDRA, 30 (A.A.) - Pa
rla boraıumda olduğu gibi yaz 
mevaiminin 6 ay müddetinde Lon 
dra boraaaının da cumartesi gün 
leri kapalı kalnıaaı, binlerce im
zalı bir istida ile takviye ve talep 
edilmiıtir. 

Avusturya albn mık
raaını terketmiyor 
ViYANA, 30 A.A. - Avustur 

ya hükUınetinin altın mikyaaını 
terke mecbur olacağını bildiren 
Londra ga:.etelerinden birinin Ce· 
nevredeki diploınaai muhabirinin 
bu hususta itaa etmiı olduğu ha· 
ber, reamen tekzip edilmektedir. 

Tasavvufçu 
Bir lngiliz 

Şehrimize geldi ve bir 
konf-eran• verdi 

İngiliz profesörlerinden Mr. 
Emest Wood evvelki gün tehri 
mize gelmiıtir. Prof. Wood, ö
teden beri Hindiatanda yerlet
miı ve teaavvuf hakkındaki tet
kikatı ile tanmmıı bir filoıof
tur ara sıra felsefi fikirlerinin • neıri için seyahat etmekte ve 
uğradığı ıehirlerde konferans
lar vermektedir. Prof. Wood, 
ıehrimizde Y.M. C. A. da "zih
niyetin modem fikirleri ve mad 
de" mevzuuna dair bir konfe
rans vermiştir. Prof. dün ŞU be
yanatta bulunmuıtur: 

"- 24 seneden beri Hindi•· 
tan' da oturuyonıın. Orada §İm• 
diye kadar iki darülfünun t.eaia 
ettim, bunlardan biri Haydera. 
bat'ta, diğeri de Madanapalla 
~ehrinde'dir. Elyevm Madras'ta 
ikamet ederim ve Sanskrit liıa
ni ile yazılmıı olan eserleri in.· 
gilizçeye ten:üıne etmekle meı
gulum. 

Şimdiye kadar 30 memleket 
dolaıtım ve uğradığım yerlerde 
konferanslar verdim. Bu seya
hatlerde bana refakat eden zev
cem de benim aibi konferansçı. 
dır ve felıefi fikirlerime iştirak 
etmektedir. lstanbul'a aelmez. 
den evvel Sofya'ya uğardık, o
rada, refikam, Bulgar kadınları 
Sulh cemiyetinde bir konferans 
verdi. Buradan Bükreı'e gide. 
rek fahri azasından bulundu
ğum teıavvuf cemiyetinin kon
gresine iştirak edeceğim. Ta
savvuf ceıniyeti alemşümul bir 
cemiyettir, 35 bin azaaı vardır. 

' y . t • Bükreş ten unanıs an a ora-
ras' a avdet edece-

haat mektebine alınmau için bu 
kıamın müddeti tahsili 2 seneden 
üç seneye çıkanlmıftrı. 

A 

Hasan Ali Bey 
Maarif vekaleti umumi müfet

titlerinden Hasan Ali B. Ankara 
ve Konyadaki teftitlerinden ıeh
rimize avdet etmİ§tİr . 

Avrupa talebe müfettişi 
Avrupa talebe müfettiti Tevfik 

B. tehriınize gelmif ve dün ak· 
ıam Ankaraya gitmiıtir • 

Yal ovaya tenezzüh 
Ticaret liııeıi talebesi hocalan 

ile birlikte cuma gÜnÜ Yalovaya 
tenezzühe gideceklerdir. 

Yüksek iktıaat mektebi talebe· 
ıi de Heybeli adaya gidecektir. 

Sis düdükleri 

Kontenjan dolayıaile 
gümrükten çıkanlmıyor 

Tahlisiye iclaretıinin Ahırkapı KJZ 
kuleai ve F enerbahçeye konulmak Ü· 
zere A vrupadan ıetirttiği siı düdük 
leri gümrükte bulunmaktadır. Kon
tenjanda tahsisat olmadığından bn 
düdükler ııircmemektedir. 

Tahliaiye idareııi bunları bir an ev
vel çılnnau için tqebbüaatta bulun 
maktadır. 

Umum 
Muhabirimiz 

Cemiyet heyeti idaresi 
dün toplandı 

Gayrimübadiller Cemiyeti ida 
re heyeti dün fevkalade bir içti• 
ma yaparak Ankaradan avdet e
den heyet tarafından hükiimet 
nezdinde vaki olan teıebbüıat~ 
ve alınan netayice dz.ir verilen ı· 
zahatı dinlemi§tir. içtimaı mütea 
kip kendiaile görüten muharriri· 
mize Cemiyet reiai Celal Bey de
mi9tir ki: 

-" Heyetin tqebbüsleri ne • 
tayicinin kongreye arzı tenıip 
edildi. Halkevi idaresile tema• 
ve salonun kongreye tahıisi için 
bir gün tayinini rica edeceğim. 
Ne gün müsaitse o gün için kon· 
greyi davet edeceğim. Heyetin 
tekrar Ankaraya gitmeııi kongre 
ce kararlaştınlacaktır.,, 

Türkçe 
Sesli filmler 

Nişantaşı · "tlacak 
stüdyo içia 

makinalar siparış edildi 
!pekçi Kardqler tarafından 

ıehrimizde bir ıesli film otüdyoıu 
tesiı edileceğini yazmı§hk. Bu la· 
savvur tatbikat sahasına intikal 
ebnif ve lpekci Karde9ler seıli 
film çevimıeğe mahatı• makineler 
ııiparit etmi§lerdir. Bu makineler 
Mayıa nihayetine kadar tehrimi-

Umum muhabirimiz Rağıp Ke- ze gelecek ve gümrük reaminden 
mal B. Marmara bavzası ve Garbi muaf olarak ithaline miiaaad'e e
Anadoluda bir tet .-~--~,. dilecektir. Niıantaımda bulunan 
kik seyahati yap· 1 eaki ekmek fabrikası binaaı ıtüd. 
mak üzere teh· yo olarak kiralanmı9tır. 
rimizden hareket ipekçi Kardqlerin bu atüdy0 • 

etmittir. da çevrilecek filmler hakkında 
Evvela Tekir- •' memleket için istifadeyi mucip 

dağma gitmekte fikirleri vardır. Memleketimizde 
olan Ragıp Ke- fibn aanayinin ilk tohumunu at· 
mal Bey halk ve mak arzusunda bulunan bu mü. 
bilhataa köylü ile tetebbit müeaaese, ilmi filmler çe-
yakından temıu e· virmeğe ve bunlan hem halka 
derek iatediklerini hem mekteplerde ııöıterıneğe ka-
ve dertlerini mek- rar vennittir. Teaia edilecek atüd. 
tuplarile ıazetemizde ne,redecek yoda ilk it olarak: "Kalbimin 
· Rüyau" iuninde, fr~uzca'd.an a· 
~ 1 kt B dapte bir operet çevrı ece ar. u 

Gizli kalmıf metruk 
mallar 

Gizli kalmıt metruk emvale 
ait ihbarat üzerine batlanan tah 
kikatm sür'atle ikmali ve muh
birlerin ikramiyeleri verilmek 
ıuretile hazine menfaatini te
min edecek ihbarlar için alaka. 
darlamı ıevk ve gayretlerinin 
tezyidi lüzumu Maliye Vekale
tinden tebliğ edilmiştir. 

Noter daireleri 
teftiş ediliyor 

Müddeiumumilik tarafından 
her oene noter dairelerinde yapı· 
lan mütat teftitata bqlanılmıf· 
tır • 

Teftitab muavinlerden Sabri 
Bey yapmaktadır. Elyevm lstan 
bul İkinci noterliği teftit ve mua 
melatı tetkik edihnektedir. 

Ali karar heyeti 
ANKARA, 28 - Adliye veka 

leti Ali karar heyetinin müdde
tinin nihayete ermeıi dolayıaile 
haklannda bir karar verileıniyen 
dosyalara dair miitaleanemeıini 
tanzim ve heyeti vekileye tevdi 
ebni§tir • 

B.aıvekil P qanın a vdetini ınü 
teakıp mesele icra vekilleri heye 
tinde müzakere olunacak ve Mil 
let Mecliai riyasetinin tezkereaine 

operetin muaikiai Muhliı Sabahet
tin B. tarafından ha:urlanınakta• 
dır. Filmin sejiaörlüğü Ertuğrul 
Muhain B. ye tevdi edilmiıtir. Bu 
eserin senaryosu bir heyeti ede
biye tarafından tetka~ • edilecek 
ve lüzum görülen tadılat Yapıla • 
caktar. Bundan maada Re,at Nuri 
B. tarafından "Tanrı Miaafiri" is· 
minde bir komedi, lbrahim Nec:ıni 
B. tarafından "Anafarta" iaminde 
milli bir harp filmi hazırlanmakta 
dır. Bu filmin ekseri aahneleri A· 
nafarta ve Conğbayırmda alına
cak eski aıkeri unifonnalar giyin 
mit' lutaattan iatifade edilerek 
cihan harbınm heyecanb aahifala 
nnı te,kil eden Çanakkale harbı. 
na ait bazı sahnelerin canlandırıl 
maama çalııplacaktır. ipekçi Kar
deıler bu filmlerden bAJka 600 • 
650 metre uzunluğunda komedi 
veya muzik ıarlu tarzmda, sine
ma prograoıhannda ikinci derece· 
de yer tutan küçük filmler çevir
meğe karar vermitlerdir. 

Bu filmlerde çalıpcak artist
ler henüz intihap edilmeıniıtir. Bu 
hususta mevcut artiatlerden iatifa· 
de edilecek ve yeni artiat yeti§tiril 
meaine çalıtılacaktır. 

Esnaf bankası heyeti 
umumiye içtimaı 

Esnaf bankatı heyeti umumiyeai 
dün aeııelik içtimamı yapnuıtır. 

içtimada aleluıul bankanın aene. 
lik bilançosu tetkik ve kabul edil
mittir. 

Okunan bilançoya nazaran Esnaf 
banka11nın hali tasfiyede bulunan ti 
caret ve sanayi bankaaından 70,000 

Belediyede 

Yollar ve 
Şirketler 

Belediye yapıyor, 
onlar bozuyor 

Beyoğlu kazası dahilinde yol 
faaliyeti hummalı surette devam 
edilmektedir.Cabi sokağından son 
ra, bütün Tarlabatı caddesi yeni
den yapılmakta ve caddenin iki 
tarafında muntazam yaya kaldı· 
nmlan vücude getirilmektedir. 
Beyoğlu kaymakamı Sedat Beyin 
bizx • • nezaret ettiği bu tamirat 
bittikten aonra, belli batlı bir çok 
caddeler medeni bir beldeye yakı
pcak bir manzara alacaklardır. 

Ancak bi:.im lıtanbulun garip 
bir talibi, daha doğruıu talihsiz· 
!iği vardır. Bir cadde giil gibi ta· 
mir edildi mi, arkaımdan her 
hangi bir ıirketin eli kazmalı a
damlan peyda olur, bunlar cad· 
denin bir tarafına gelerek krrmı
zı bir bayrak dikerler, boru mu 
koyacaklar, kablo mu sökecekler, 
ne yapacaklarsa yaptıktan aonra 
açtıklan çıkara geliti güzel ka· 
pattıktan sonra, kırmızı bayrakla 
nnı ve kazmalanm alarak ellerini 
ve kollarını sallaya sallaya gider. 
ler. iki gün sonra bu adamlar ye· 
niden peyda olurlar. Bu sefer cad 
denin ba§ka bir tarafına ıaldınr· 
lar. O kadar ki, aradan birkaç ay 
geçti mi, güzelim caddenin her 
tarafı yama yama ve delik detik 
olur. 

Mesela yeniden yapılan Cabi 
caddesi buna bir misaldir. Daha 
§imdiden delik de§ik olmağa ba§• 
ladı. Hem bu cadde yapılnıazdan 
evvel belediye bu tirketlere: "Ya• 
pacak bir §eyniz varsa, geliniz, 
yapınız!" diye ihtarda bulunduğu 
halde! 

Şehrin güzelliği ve temizliği 
noktai nazanndan ıirketlerin kaz 
malı memurlarına bozduklan 
yollan yaptırmak acaba ka· 
bil değil midir 1 Huıuıi menfa. 
atlara tehrin bu kadar feda edil· 
diği hiç bir yerde görülmÜ§ §ey 
değildir. 

Ahırlar teftiş edilecek 

Ahırlann ıslahı, için Belediye
ce verilen mühlet dün akfam bi • 
tam bulmuftur. Bugünden itiba· 
ren kaymakamlıklar mmtakalann 
daki ahırları teftit edeceklerdir. 
Mühlet bir daha temdit edilmiye
ceği için henüz aharlannı fenni bir 
tekilde ıalah etmiyenler tecziye 
edilecektir. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi yarın içtima ede. 

cektir. Bu içtimada Haliç §İrketi· 
nin mali vaziyeti müzakere oluna 
caktır. 

Şehirdeki vesaiti 
nakliye 

Belediye latanbuldaki veııaiti 
nakliyeyi yeniden teıbile batla· 
mı9tır. Bu meyanda nakliye hay
vanatı da teıbit edilmektedir. 

Seyyar köfteciler 
Seyyar köftecilik yapmağı Be

lediye menettiği halde hala öıede 
beride seyyar köfteciler ve ciğer
ciler icrayı faaliyet etmektedirler. · 
Belediye bunlar hakkında tiddetli 
takibat yapacaktır. 

Makarna da 
Yükseliyor 

Fabrikalar aralarmda 
traat mil J'•pblar? 

Son zamanlarda bazı havayiei 
zaruriye fiatlerinde olduğu gibi 
makama fiatlerinde de bir :rük· 
aelme ıörülmektedir. Makama 
fabrikaları aralarındaki anla§Dla 
bozulduktan sonra makama fiat
lerinde rekabet neticeai - · olarak 
mühim tenezzül ıörülmüttü. Fa• 
kat fabrikalar aralannda gene 
bir itilaf temin etmif olmalılar ki 
muhtelif firmalann makama fiat 
leri hep birden ve ayni niabette 
yükselmİ§tir. Bu yükıelit kilo ba· 
tına dört kunaıtur. 

Alakadarlar buna sebep olarak 
un fiatlerindeki tereffüü göster
mektedirler. 

Şirketi Hayriye müdürü 
Ankaraya gitti 

Şirketi Hayriye umum mü. 
dürü Yusuf Ziya B. evvelki ak
ıam Ankara'ya gitmiıtir. Yu
suf Ziya B. ıirkete ait bazı it
lerin ve bu meyanda ıirket va. 
purları İçin celbedilen bazı mal
zemenin gümrük resminden mu 
afiyeti meselesinin intacma ça. 

Villyette 

Yazlık 
Zeri yat 

Son yağan yağmurlar 
çok faydalı olmuştur 

Vilayet ziraat müdüriyetine 
son yağan yağmurlar baklanda 
mıülhakattan raporlar gelmeğe 
başlamıştır. 

Raporlarda son yağan yağ. 
murlarm yazlık · zeriyat ıçın 
çok müfit olduğu bildirilmiıtir. 

Meyvacılık sergisi 
26 mayıata açılacak olan mey 

vacılık sergisi istihzaratına de
vam olunmaktadır. 

Sergi 26 mayu pertembe gü
nü açılacaktır. 

Poliste 

Bir çocuk 
Boğuldu 
Okmeydanmda yıkık çeıme 

karşısmda oturan Bedriye hanı· 
mm kızı 8 yaıında Behice dün 
bahçede oynarken bahçeyi su. 
lamak için üstü açılan kuyuya 
düşmüıtür. Birdenbire etraftan 
görülemediği için çocuk kuyu. 
da boğulmuştur. 

Yankesici ve hırsız 
Murat isminde bir sabıkalı 

Bahçekapıdan geçmekte olan 
Rifat efendinin cüzdanını çalar 
ken yakalanmıştır. 

Sabıkalr Galip Galata'da bazı 
mağazaların kapılarındaki elek 
trik ampullerini çalarken tutul-
muştur. ~ 

Yangın 

Evvelki gece Çakmakçılar'. 
da İranlı Hasan Efendinin mu· 
ııunba dükkanından yangın çık 
mııtır. Dükki.n ve eıyalar kıs· 
men yanmııtır. Dükkanm 3000 
liraya sigortalı old• . }u söyleni
yor. Tahkikat yapılıyor. 

Motörsüz 
Tayyarel 

Bir alman tayyareci 
uçuşlar yapacak! 

;;:..,--

Tayyareci Veci
bi Beyle tqriki 
mesai etmek Ye ıl
vil tayyareci mek
tebinde tedriaatta 
bulunmak ü:.ere 
M. Willi Jerter is
minde bir Alman 
tayyareci tebrimi
:.e gelmittir. Willi 
Jerter bilhaasa mo 
töraüz tayyare ya. 
pacak ve latanbul
da onlarla uçacak. 
tir. Motörsüz tay

yare ile bu zat 
Fransa'da uçuşlar 
yapmıf ı4SO met· 

M. Willi Jerter re irtifada bir saat 
20 dakika kal

mııtır. Mektebe §İmdiden talebe ka
bulüne de batlanmııtır. Motöraü:. 
tayyare uçuıunda §İmdi dünya re
koru 3,000 metre irtifa ve 265 kilo
metre uçuıtur. 

Yerli malı mı, Türk 
malı mı? 

Milli İkbsat ve Tasarruf Cemi 
yetinin Türk malı pazan veya 
boınmarfuı namile bir müeıseae 
açıııak iatediii •re bazı yerli malı 
imillerinin Sanayi Ye Maadba 
Bankası fabrikaları mamulat wı 
menıucabnm •tıf ywi olan (Y• 
li mallar pazarı) ÜD'lfAIUDA itiraz 
ettikleri yazılmııtı. 

Bu itirazlar üzen- Senayi 
Te Maadin Bank••mın noktai n&• 

u.nıu öğrenmek Üzere müracaat 
eden gazetecileri bankanın umum 
müdür muavini Ali Sanü Bey d .. 
miıtir ki : 

-" Sabı mai•z•mızm hml. 
Yerli Mallar Pazarı' dır. Fak at 
bu ünvan albnda Hareke, F-
ve diğer fabrikalarm mamuliı.b 
aabldıit da yazılıdır. Filhakika 

d h • - • pazar a uau11 mue-lerin pp 
ka, boyunbağı, ve sair eıyayı ela 
aatılnıaktadsr. 

Bu itibarla Yerli Mallar Paza 
n ünvaruna itirazları varit göre
miyoruz. Nitekim, Türk malı pa 
zan, diye bir müeuese olu. onun 
bütün Türk malını inhisara •lmıt 
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.azla •• 
Mahkemelerde 

intihar haberini 
·Yazan gazete 

Müddeiumumilik aley 
hine dava açtı 

Kit.it Kıralı Kreuıı;er'in intiharını 
yazan ve resmini koyan gazetelerle 
Prenı Ayad'ın intiharııu yazan ve 
reamini koyan gazeteler aleyhine 
müddeiumumilikçe dava ikame edil
mittir. 

Aynca Haber gazetesi aleyhinde 
de bir dava açılmı§tır. Davaya Ha
berin "Şoför r;aliba beraet edecek" 
oerlavhali bir yazısı aebep olmuştur. 

Matbuat kanunu mucibince mah
kemenin karanna tealluk eden hu
susatta mütalea dermeyan etmek 
~emmıdur. Haberin 1ıu yazm bu te· 
kilde addedilmiıtir. 

Davalar adiye ceza mahkemesi!' 
de rüyet edilecektir. 

Hapisanede esrar 
satan mahpus 

Hapiaanede 3 sene 1 aylık mah· 
küıniyetiai ikmal etmekteyken eı
rar aatarken yakalanan Zeki bu cür
münden dolayi da 2 ay 15 gün hap
ıe ve sekiz lira para cezaıma mah
küm olmuttur. 

Bir hırsız mahkum 
oldu 

Balatta bir .,.,.den gece yansı ya
tak, yorıan, eşya ve ıaire çalan Ka
dir ismindeki bıruz dün üçüncü ce
za mahkemesinde 2 ay ıo gün hap
ıe mahkum olmuıtur. 

Çalınan radyolar 
Philips radyo §İrketi memurların

dan Antuvan Hibl, Valter, Şaul ia
minde üç Almanla Avni Vehbi is
minde bir Türk ıirkettcn 7 makine 
ile bir hoparlör çalmaktan maznun
durlar. 

Dün bu dört ınaznunun muhake
melerine üçüncü ceza mahkemesin
de ha§lamlmqtır. 

Antuvan bu sirkate ıirketin emri 
ile ve diğer hırsızları yakalatmak 
mak.adiyle iıtirak etiğini söylemiş. 
tir. 

V alter evYelce firkette memur i· 
ken çıkarıldığını, aç kaldığını ve tir. 
kate teıebbüs mecburiyetinde kaldı 
ltmı oöyleraiıtir. Şaul hırsızlığı pen
çereyi keamek aüretiyle girerek yap 
tıklarım töyleraiştir. Avni Vehbi ef. 
hır11zlıkta ali.kadar olmadığını, bu 
adamları radyo mühendiıi olanık ta 
mdığnu, kendisine ı 

- SaL •• 
Diye bir makine getirdilderini ve 

o da batır sayarak sattığını, fakat ıa 
tarken yakalandığını töylemi§tir. 
Muhakeme iyi almanca bilen bir mü 
tercim tedariki için ba9ka ııüne bıra
luimıJtır. 

Kaçak siiara ve 
tütünler 

Tütün İnhisarı İstanbul Ba~· 
müdürlüğü muhafaza t"§kilatı 
tarafından son ıs ııün zarfında: 

ı - Beıiktatta kaçakçı l.eo· 
nun evi aranmıf, 3 kilo yaprak 
ve kıyılınııt tütün, 2 - Üolı.üdarda 
İomailden 80 paket köylere mah
hua aigara, 3 - Kasımpaşada 
Abmedin kahvesinde askere mah 
aua 15 paket sigara; 4 - Hay· 
darp&§& iatasyonunda Sait Efen· 
di iominde birinden, latanbulda 
satmak üzere getirttiği 150 pa• 
ket köylü sigarası; 5 - Pendikte 
Barri Efendiden 12 kilo kıyıl· 
mıı tütün; 6 - Küçiikpa:tar'da 
kaçakçı Y •tanlan 8 defter ıiga· 
ra kağıdı ; 7 - Sanyer'de Hamit 
Efendiden ıoo paket köylü aiga 
rau; 8 - Galatada kaçakçı Ha· 
yim'den 74 paket aaker ıigara11; 
9 - Şi§ADecle bekçi Hüaeyinin 
kulübesinde bir kilo layılnııı tü
tün, bir ıite kaçak rakı; 1 O -
Uaküdar'da Muıtafadan 8 paket 
köylü ıigaraaı; 11 - Haydarpaşa 
da Ahmet Efendiden 300 dirhem 
kaçalı yaprak tütün; 12 - Zey. 
rekte manav Omer Efendiden 
tezkeresiz 97 paket muhtelif cins 
mamul tütün; 13 - Kadırga'da 
Kenan Efendiden 2 deste kaçak 
l•kambil lliı.iıdı; 14 - Kocanı ..... 
tafapqa'da kaçakçı Nuriden bir 
miktar kaçak ııigara kağıdı der· 
deot edilmiıtir. Mütecaairler mah 
kemeye verilmqlerdir. 

Ortodokslann pas
kalya yortulan 

Buıün ortodokalarm Paskal 
yeaidir. Bu münasebetle iki 
aünden beri Beyoğlu hiristiyan 
lık muhitinde fevkalade bir fa
aliyet vardır. Dün gece sabaha 
kadar kiliaeleTde ayin yapılmıt 
mumlar yakılmıftır. Bayramı 
ortodolu vatandaılarımu:a teb-
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IFiLiıaill 
Selimi izzete cevap 

Aziz 5elimi 
ikinci yaaını okudum. Yine 

haklıam 1 Ben iti alaya vuraca. 
ğım yere bu -eleyi ciddi mü 
nakata etmeliyim... Fakat e
limden ıelmiyor bir türlü!! .. 
Hani mektep çocukları vardır. 
Kartısmdaki hocanın yüzüne 
bakarken bili sebep ıüler .. İt· 
te ben öyle oldum. Senin bir
denbire tehevvürünü ıörünce 
tahammül edemiyor gülüyo. 
rum, insan da gülerken ciddi 
bahıe giritemez .. 

Bir de ben seni zuınederim 
ıekiz on ıene evvel Galatuara 
yın sol açık oyuncusu olarak 
gözden kaybettikten sonra 
sen sporla uğratmadın.. Yal
nız geçen sene galiba futbol 
hakkında alaylı bir makale seri 
si yazmıttın .. Sende kırk yılda 
bir kuyruklu yıldız gibi beliren 
spor buhranını nuıl ciddi te
laklri edip münakaşaya gireyim 
a gözüm! .. 

Diyonun kiı yazacağım: 

Yaz bakalım!. Hep yazıyo
ruz,, Okuyorlar mı, okumuyor 
lar 1DI orasını hak getire değil . , 
mı .. 

Ben fU fikirdeyim.. Eger 
senin spora karşı olan bu son 
alakan bir karpiaten ibaret de. 
ğilse fU eski kulübün olan Ga 
lataaarayın itlerine kırıtma! .. 
Oradan spor kongreleriae gel 
ve bugün istifa etsinler diye 
bağırdığın adamların düşmele. 
rine gayret et!. .. 

Yalnız bir feye dikkat et! .. 
Bu istifa etsin diye bağırdığın 
adamların yerine ~kalarmı 
bulamazam etkilere bu iti tek
rar ellerine almalarını rica et-

Sıhhi bahisler 
bir tegaddisizlilr.ten ölüyor. Hiç 
bir yerinde bir i.rıza görülmü .. 
yor. Yavaş yavaf eriyor, sönü .. 
yor. Bu izah olunamıyan ölüm 
Ültra · Virüs, enfenaiyonundan 
ileri geliyor. Bu Oltra - Virüı 
ıondan geçerek daha doğmadan 

Verem'in bir başka yüzü 
Verem, ihni tabiri ile teder

rüa, her ne tekilde ve vücudün 
her nereoinde oluraa olaun, dok· 
tor Kohun bulduiu baıilin 

j vücudü aplamaıı neticeaıi olarak 

1 
peyda olur. Bu baıilin morfolo
jil< evaan, kimyevi terkibi, has
talık yapmak kudreti, üremeoi 
için elveritli olan ıartlar.. Hep
si, hepsi tamamile anla,ılmı,br. 
Basilin bulunduğu yerde teder
riln enfeksiyonu muhakkakbr. 
Şimdiye kadar bu baoil bulunup 
meydana çıkarılamadığı zaman .. 
!arda veremin bulunduğuna hük 
metınek için hak kazanılamazdı. 
Bu huouıta kli.o!k dütünce bun
dan ibaretti. 

Hasta batında, . haıtayı göz 
altında bulundurarak ara,ı.rmak 
tan ibaret olan yatak batı he 
kimliğinin ince tetkikleri aaye
ıinde anla,ıldı ki bazı va.k'alar 
oluyor, ak ciğerlerin öteıinde 
berisinde ufak tefek, az, çok, 
bozukluklar oluyor, ve, bu bozuk 
luklar veremden ileri geliyor da 
yine Koh baaili bulunmuyor. 

Öyle taaVYUr olunuyordu ki 
doğrudan dofruya milr.rnplar ite 
karıf11Uyarak mikropların zehir
leri bu vak'aları yapıyor .. 

Veremin bu türlüaü.; deri ve
ramlerinde, veremin iltihabı fe• 
kitlerinde görülüyor. Bunlar eoa 
sen ayni tabiatte olmakla bera· 
ber pek ziyade şiddet göoter
memeleri ve baıka bir gidifte 
olmaları ile ötekinden ayrılıyor
lar. Tecrübe ile is bat edil mit bir 
keyfiyet olmayan, tamamile zan 
ve ihtimal sahaıında olan bu te
llkkiyi gerçe§le,tirecek tecrüb ... 
ler eksik idi. 

Epeyce bir zaman oluyor, ----·---·----,---
me! Hemen paçaları sıva it 
batına sen geç! 

Bedava çılıtan b.irkaç ada. 
ma ağzına geleni söylemek kov 
mak, yuha bağırmak ve onla
rın en temiz hislerine kadar 
tecavüz etmek kolaydır. Güç 
olan, her babayiğitin ııozune 
kestiremiyeceği kadar güç o
lan bu adamların tabi oldukta. 
rı ıerait altında çılıtmayı göze 
aldırabilmektedir. Naaıl var 
mısın tosunum? .. 

Riyodejaniyo'lu doktor Font ia- önce çocuğa haatalığı bulatbn
minde bir zat §Unu isbat etmİ§· yor. Şu halde basilli verem ini 
tir: değilse , veremin süzgeçten ge· 

Verem basilleri süzgeçten çen nevi miras olabilir. 
aüzüliir ve süzgeçten geçen şey.. Sözün doğrusu, bu me&ele he 
ler hayvanlara atılanıraa hay- nüz zan, ihtimal, nazariye, va· 
vanlar şekilsiz ve biçimsiz bir disinde bulunmakla beraber 
vereme tutuluyorlar. Demek ve- bu gibi vak'alarda Oltra • Vi
rem zehirinin, verem Virüs'nün rüı'ün oynamakta olduğu role ta 
ıÜzgeçten geçen bir nevi var. A- allük eden noktalarda tüphe 
radan zaman geçti F ont'un tec- kalmamıştrr. 
rübeleri, Sınamuları unutuldu. 
Onu unuttular amma, mikrop- Cılız meme ço<'uklarında, bun 
larımn biçimlerini araqlırmağa !ardan çoğunun kanlarında tabii 
koyuldular. Görüldü ki şekilleri Tip"de verem basiline tesadüf o
bozulmuş verem basilleri bazı lunuyor; bu basil ciğerlere bir 
şartlar altında ve bazı kültür mu şey yapmadığı halde kanı zehir
hitleri içinde eıki tipe iadele- liyor, bir septisemi yapıyor. Bu 
ri mümkün olan birçok manza- cihetle her vak'ayı izah için süz
ralar alıyor. Baailin süzgeçten geçten geçen verem şeklini ileri
tekillerinin yeniden yeniye tet- ye sürmeğe ihtiyaç yoktur. 
kiki için Vvdrimer'in tecrübek. ı Bu hwıustaki kanaatleri des· 
rini beklemek lazımdı. tekliyecek daha kat'i ve müsbet 

Süzgeçten geçen mayiin için- neticeler iater. 
de hiç bir feY görülmediği hal
de bu mayiden verem baoilleri ' Belli batlı bi-· keyfiyet var ki 
kültih-leri yetiıtirilebiliyor ve hemen hemen uhakkak gibi
bunlardan fmnga edilen hayvan dir. Verem baaili birçok şekil
larda verem Arızaları peyda olu- ler gösteriyor. ilim dilinde buna 
yor. polimorfizm deriz. Uzun müd

Bu ıuretle elde edilen verem detten beri iyiden iyiye tanıdı
tohumlarının ba9ka batka evaa- ğımız verem basilinin yanı batın 
fı var; hayvanlarda haul ettiği da şekilleri bamba,ka basiller 
arızalar da aleti.de tederrün i.n- de bulunuyor. Bunların bazdan 
zalarınıo ayni değildir . göze görünmüyorJaraa da içine 

Sırf bir bakteriyoloji meoelaai girdikleri ciğerleri delik deıik 
olan bu bahiıte sözü dallandır- ettiklerinde fÜphe yok- Diğer bir 
mayarak fU kadar söylemek kl- hakikat ıe ,u: Öyle görünüyor 
fidir : ki Ültra. · Virüs'ün doğrduğu ve-

Verem baıilinin en keıkin rem, idi verem gib~ hastayı der 
mikroakoplarla bile görülmiyen leyip toparlaımyor, hemen alıp 
ve aüzseçten geçen bir nevi bu- götürmüyor; daha iltihabi evsaf 
lunduiunu bugün bu itle uğra- gösteriyor. Çok kere ergenlerde 
ıan tecrübeciler tarafından ka- hi.d ve geçici bir hastalık halini 
bul edilm.iftir. Şimdi dünyanm alıyor. Ve süt emen çocuklar 
her tarafında bunun tetkiki ile bu türlü verem enfeksiyonuna 
uitratılıyor. tutuldukları zaman, hakiki bir 

Bu tetkiklerin ameli fayda- verem tipi almaksızın, büsbütün 
lan Yardır: Önümüzde yeni ye- iyi oluyorlar. 
ni yeni ufuklar açıyorlar ve has
talık bahainin henüz karanlık Hali hazırda, bu tecrübeler
ola.n kötelerini aydınlatıyorlar. den çıkan neticeler :ıöyledikle

Miaal olarak deri, mafsal, pi- rimden ibarettir. Bu neticeler de 
levre ve aaire &rızalarını alalım; henüz kat'i olmakla beraber. da
bunlardan baularını hiç bir tec- ha şimdiden hükmolunabilir ki 
rübeye iıtinat etıniyerek teder
riine bağlıyorlardı. Bu gibi vak•a tederrün enfeksiyonu sahaıı ge-
tarda bazen veremin süzgeçten nitlemittir. Meseli., yukarıda i
geçen nevinin İfe karışmakta ol- zah olunduğu gibit dereni, ve· 
duğu tecrübe ile göıterilebil- rem tabiatinde olduklarına şim

di. diye kadar şüphe edilen bazı 
Koboylara yapılan şırıngalar illetlerin bu enfeksiyona bağlı 

asıl tederrün tarzında bir teder-p k 1 rün hasıl etmese bile tabiatlerini olduğuna kat'i olarak hükmolun 
as a ya tanımak mümkün olan arızalar m<ığa başlanmış; tabiatleri bilin 

Bugün Mesihin dirildiği peyda ediyorlar. Ve hatti. hazan diği için tedavilerine de ümit 

İ bi-nk vak'alar hayvandan hay L · ı t R.,-ı, t t im gün oldug· u irin seviler bay. - ,.... aag anmış ır. '°"""ara u u uş 
T vana ıeçirmek •uretile tohum· 1 k 

ram ederler., Yalnız Ortodo. 1 b.. olanları yakı n gözet eme ; 
an ve ta ıı manzaraları değitmiı 

kaların faası bugün dirildiği olan basilleri bile bulmak müm- umumi hallerini ıamimi takyidat 
halde Katoliklerinki bundan bir kün oluyor. Bu araştırmalar ko- la ınütevazin !ıulundurmak, vü-
b k d ı lay bir i•. deg" ildir. Böyle olmak- cudü tehlikeli lıaoilin saldırma-uçu ay evvel irilmi§ti. n. 

Hikaye • 
On un varlığı INEMALA 
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Çok kararsız insanım vesse. 
lam .. Ne düşünsem bir türlü 
beğenmiyorum. Kalbimin ma
kul nasihatleri var. fakat ne
dense kendimi bu yep yeni ha
yatıncereyanına bırakıvermişim 
Hani dibinde bir çağlıyan akan 
bir uçurumun tepesinde, tehli
keli kenarlardaki çiçekleri ko
parmağa çalışan bir çocuk gi
bi .. 

O benim ağzımdan hiç bir i 
tiraf işitemiye<:ek. Ben de onun 
ağzından bir şey öğrenmek is 
temiyorum. Fakat her ikimiz 
de bir yamaca tırmanıyoruz. 
Bitmez tükenmez membalar
dan bol su içeceğiz. O zaman . 
ateşimiz dinecek ve daha sonra 
da daha az ateşle yollarımıza 
devam edeceğiz. 

Öğle vakti .. 
Hava sakin, deniz masmavi .. 

Bazı yerleri sıcak bir nefesle 
buğulanmış bir ayna sathına 
benziyor . 

Gece .. 

Bugün ırörüleeek 

ELHAMRA'da 
TALLULLAH 

BANKHEAD 
NAMUS 

LEKESİ 
(La Fletrisaure) 

LEWIS STONE ve PRISClLLA 
BONNER tarafından san'atkira
ne temsil edilen fevkalade cazip 

bir eser; 

AŞK ÇOCUKLARI 
( Les enfanta de l'amour) 

ASRI SiNEMADA 
büyük muvaffakiyetler kazanıyor. 
Bugün saat 16,30 ta matine ve 

suvarede ııayanı alaka 
VARYETE NUMARALAR! 

CLIVE BROOK 

SÜKÜT Onun en çok sevdiği şairin i 
kitabını okuyorum. Bakın, şaiı-1 
bu kitabında ne diyor: "Haya
tın büyük yolu uzerinde donuk ı ...... 
renkte bir elmas vardır.- Hepi 

(LE SiLENCE) 
filminde 

miz geniş ve harap bir mağara 1-------------
içine girer ve ilerilemeğe çalı. 
şırız. Etrafımızda gölgeler tit- •Göz Hekimi 
reşirler. Bu gölgeler sessizce, 
bütün yotcuıarı ölülerin bekle- Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, 

No 7 tt1'at 

Süreyya B. apart. 
3 - 6. Tel: 23212, 

iki büyük film: 

MELEK'te 
CLIVE BROOK 

FELAKET 
GECESİ 

(Nuit Traııique) 

_j _RA_D_Y_O_j 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m. 5 k.) 18 
gramofon, 19,30 Bedayii musikiye 
heyeti, 20,30 opera, 21 Kemal Niya 
ai Bey heyeti, 22 tango. 

SÜREYYA OPERETl 
2 mayıa pazarteai ve aa: akfAJDı 
Kadıköy Süreyya Sinemasında 

ÇARDAŞ 
Operet 3 pec-de 

Sulta.nahmet befinci sulh hukuk 
mahkemesinden: lıtanbulda Sulta.n
ahmet civarında Akbıyık mahallesin 
de miıkim iken vefat eden vetereke
ıine mahkememizce vaz'ıyet edilen 
Mehmet Ki.mil efendiye ait mezkür 
Akbıyık mahalleıinde arabacılat kıt

laıı caddesinde eski 5 yeni 9 numa· 
ralı cem'an iki sofa üç oda ve bir 
matbah ve iki hela ve 50 metre bah
çeyi müştemil evin nısıf hiııeıi mi
raıcmnın talebiyle satılığa çıkarıl

UU§tır. Talip olanların İfbu hiııenin 
kıymeti muhammeneıi olan 500 Iİ · 

rarun yüzde onu ııiıbetlnde pey pa· 
rasiyle birlikte ilk arttırma günü o

mekte oldukları müntehaya ka
dar takip ederler. Bazı yolcu
lar merakla arkalarına döner
lerse, bu gölgeleri görürler. Fa .. •-•••••••••••! tan 5-6-1932 tarihine müıadif pa· 
kat bu gölgeler o kadar çok de. ikinci iflas memurluğundan: Müf 
ğildirler." lis Meyvehoşta 25 numarada Kabzı-

Benim de ııölge arkamda .. O mal iken elyöv>n lzmitte Değirmen 
kadar yakın ki, adeta beni süz- . derede Miilriın afacan Zade Hüıeyin 
düğünü hissediyorum. Tıpkı efendinin halen bir mali olmadığm
dün akşam piyano çalarken, o- dan tasfiyenin Tatiline mahkemece 
nun bana baktığını görmeyerek karar verilmiş olduğunu icra ve if-
hissettiğim gibi... las kanununun 212 inci maddesine 

Eylül: 25 tevfikan ilan olunur. 

zar günü oaat 15 te sulta.nahmet be· 
'İnci sulh hukuk mahkemesine mü
racaatları. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi haıtalıldar tedaviha
neai. Karaköy Börekçi frrını srraıın
da 34. 

Allahım, benimle konuşur
ken sesi neden o kadar titriyor 
du. Kalbim, göğsümde parçala 
nıyordu. Az kaldı bayılacak Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
tım. 

Bana dedi ki: 

- Bilmezsin, aklım 
kadar bağlı .. Sen ona 
sın. 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

sana ne 
hakim. Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 
h 

la beraber, Ültra · Virüs'den mü- sına kartı koyacak bir hale koy 
san angisine inanacağında tevellit olan hastalıklara ne ka- mak mümkündür. Çeşmelere doğru gidiyor. 
tereddüt ediyor. dar ehemmiyet verilmek li.zım duk. Bu yolun üstünde çağlı. UN YON 

Ben paskalyadan hoşlaru- olduğunu göstermek için birçok Dr.: Rusçuklu HAKKI yanları dinliyordum. Başka bir 
Ç .. kü' t d k h' · · vak'alarda bu tetkiklere muvaf- b · · · rım.... un anı ı ınatı- 1,_••••••••••••ı' •ey görmüyor, ir şey ışıtmı-

bb 1 rd kı fakıyetle devam olunmaktadır. 1 T 
yan a ap a an rmızı yumur ' T I yordum. Sanki ayaklarımın al-
ta, portakal ve <'Örek hedı'yeler Tederrünün alelade arızaları-: Dr. Cela" l evfı"l. d k k o 

.. nı ve vaha.metlerini haiz olma- ! K ' tın a topra yo .. zaman 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ıelir ... Şimdi böyle yazıyorum d '-I h ld · b' 1 1 fevkalbe•er bir hareketle kendi 1 
h ı-. an a e aynı ta ıatte o an Zührevi ve idrar yolu haatahldarı '.f ı 

diye beni amiyetaizlik, dinsiz. bir haıtalık kümea daha timdi- I • 1 mi topladım. Onu çağırdım. ============================ 
lik fil • 1 · ha mütehaaıııı: Sirkecı Muradiye 1 d an a ıt m etmek istiyen den görülür gibi oluyor. Bu ye- · Kalbim durmut, nabızlarım dur mı, istikbalimi terkederdim. man a öyle diyecektim. "Ca· 
ler de bulunur. Onlara da des. ni bilgi meme emen çocuklara ' caddeıi No. 35

• muş, nefesim durmuş gibiydi. Kabinize girerek, dünyadan çe- rumın içi" diyecektim. Fakat 
tur! .. İstedikleri kadar so"yl~ mahsus hastalıklar bahsinin ba- Her gün ıaat t 4-19· O · h' · · k d k'I k N .. 1 s· d dı'ymemı'ttı'm. Fakat burada ver ~ zı noktalarmı belki daha vazıh ıse ıç sesını çı arma an ya- ı me .. e guze tey.. ız en 
sinler. Ben hissiyatını ve fik. latbracaktır. Bir hakikat olarak 1 nımda duruyordu. gelecek bir parça merhamet diği çiçeği koklarken söyledim: 
rını saklayan ve olduğunun kabul edilmiftir; ve edilmelidir için, diğer bütün kadınların en "Canımın içi!" dedim . 
büsbütün aksini söyliyenlerden de: Verem irai değildir; kelime- Konser .. , Ey!UJ: 26 ateşin aşklarını feda ederim. Boynuma atıldı. Ben 

0 
ka-

deg"il'ım... . nin 11kı sıkı tam manaaile .. Çocuk R" 'b' b' B ber Sisin huzurunuz beni ga&yet- dar sarho• oldum kı', dudakları-
d '- Tanbtıri Refik Bey ile refi- uya gı ı ır şey.. era T ,.. 

· Çocuklug"umda paskalyada oğar .. en verem baailini beraber k m~g·e kafi geliyor. Siz yanımda 
getirmez; çünkü baoil sondan kam tarafmdan Amatör musi- yaşadığımız o saat bana o a. mız birleşti mı, hali. hatırlaya. 

en hotlandığım şey yumurta · geçmez. Doğduktan sonra hao- kişinas C.,,.,.I Kamil B. iştirakile ı dar uzak ve hayali geliyorken, iken, ılıklığınız damarlarımda
tokuşturmaktı. Bu yumurtalı. talık çocuğa pek kolay bulaıır. Hilaliahmer cemiyeti menfaatine 3 hakikat olabileceğine inanmıyo ki kanı tazeliyor, bakışlarınız mıyorum. 
rın envai türlü hileleri vardı. Çocuğu iki vaaıta ile korumak Mayıs 1932 salı ıırünü ak~amı saat Eylül: 30 

.. k" d" (B c G) K ı Elh · d b' 1 rum. beynime rahavet veriyor .. Şimdi de aörüyorum, do"au"•u"- mum un ur. . . . a met, 21,30 da amra sınemasın • ır B 'k' . b' - . f bul 
D D " G G ·ı 1 kon'- verilecektir. ana ı ıncı ır ıtırı ta un yarlar ... Renk o renk, yumurta · eren atm e atı ayarak; ço- -· A 

cuğu bulatık aile içinden çıkara- Programlan iki kısımdan ibaret du. Hem uzun, pek uzu~:· .. ğaç 
o yumurta, !ikin dikkat; çocuk rak .. Birçok iıtatistikler bu iki olup: Karı nev (rast), Af eyle su- 'j !arın altında yan yana yuruyor
luk o çocukluk değil. Daha uıulün de faydasını göstermekte- çum (rast), Ümitsiz (suzinak), Ma- dum. I' albimden gelen esraren 
girgin, daha döğüşken!! Ve da dir. hur saz semaiıi Göğsünden kaçıp giz sesi bütün maneviyetimle 
ha olgun!. Dikkat ediyorum Her kaide gibi bu kaidenin gittin (Hicaz), Kara koyu~. (halk dinleyerek yürüdüm. 
Çocukluk devri gitgide kısalı- de istisnası var. Meoeli. dikkat türkülerinden), Duvar saçın ormez- H"I " h t 1 . 

1 __ ) p d b k a a a ır ıyorum. 
Kı 1 o unmuftur, eğer gebe iken ana- ler (Turkmen , encere en a ma . . . . . . k '" 

yor... sa ıyor.. ıımn ak ciğerlerinde verem yeni karam (Anadolu halk türkülerin- - Sızın ka~bınızı~ ~ır oşe. 
FELEK den püskürmüş ise çocuk tedrici den) proğrama dahildir_ J sinde yaşayabılmek ıçın hayatı 
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Ormanda çiçeği koparıp ba. 
na verdiği zaman, artık muka
vemet edemedim: "Canımın 

içi!" dedim. 

Çe,me yolundan dönerken, 
bana ilk aşkını itiraf ettiği za. 

O yok, o gitti. Bir daha gel 
memek üzere gitti. Burada ne 
bir ses, ne bir nefes var. Fakat 
hayır .. Bir 9eyler var. Ben bir 
ses işitiyor gibiyim. Bir nefes 
duyuyor gibiyim. Tıpkı onun 
sesi, onun nefesi .. Kendisi bu
rada yok, fakat varlığına inanı 
yorum .. Ne kadın, ne kadın! 

Milliyet'in Edebi Romanı: 83 kiki ile karar tefhim edilecek- Yine bir gazeteci fotoğraf ları bize anlatsın!. 
tir . muhbirinden soruyordu: İhtiyar bir kadın yanındaki 

da onlar gazeteyi okuyup ba
balarını tanıyınca İnsan yanla
rında bulunmalı. Kim bilir ne 
söyler, ne yaparlar? .. 

- Ruhi Bey beraet 
etti ve tımarhaneye 

teslim edildi!. GÖZYAŞLARI!. 
Katilin cinayetini anlatır

ı<en tekrar o 1ftl Y&f&lllaaı, 
delirmesi salondan jandarmalar 
ıa çıkanlınası, avukatın aö&leri 
bütün kanuni, hukuki müdafaa 
ve ret imkinlannı ortadan kal. 
ılırmıt, kozlan kaybettirmitti, 

llk önce ellerini uiutturdu
lar, 

Dudaklarını kımıldattdar .. 
- Söylenecek ıey kahnııdd 
Der ıibi oldular. ihtimal 

meslek, avukatlık, söylemek za 
rureti onlardan da birini; Ruhi 
nin daima gözlerini bak19larma 
düiümlediği avukatı ayağa 
kaldırdı ve söy Jetti: 

- Naran Hanımefendi hak 
kında gerek katilin, gerek veki 

Etem iZZET 

bir zaman vekilinin ifade, tarif 
ve tuvir ettiği adam değil
dir. Serseridir, müfteridir, ab
likaızdır, ve.. nihayet bir cani. 
dir!I. Öğretilmit bir delilik ~ 
lü oynuyor. İtimat etmemenizi 
ve tecziyesini istiyorum. Uk 
sözlerimde musımm. 

Reia müddeiumuminin yü. 
züne baktı. 

Müddeiumumi: 

- Maznunwı bir defa u
aulea tıbbı adliye sevkini ve 
mütahede raporunun alınması
nı talep ederim ! , 

Dedi. Hakim, son sözünü 
söyledi: 

- Celseyi bir mayıs perşem. 
be günü saat on dörde talik e-

Ve .. muhakeme salonunda - Çıldırdığı zamandaki re- tazeye söylüyordu: 
tekrar oğultular, konuşmalar, simlerini aldın mı?. _ Naran'ın avukatı da amma 
kayna9malar oldu!.. Bir ki.tip yüksek sesle anla. yılışık şey!. Adamcağız deli ol 

Hakimler aalondan çekilir. tıyordu: muş ortada. o hali hayır .. di-
ken dinleyiciler de dağılıyor ve - Ben hakim olum hemen B'I b'I ka kara demek 
kul kt k 1 • k 1 h k . H d' ·ı . yor. ı e ı e a a an u aga onusu an şey ü mü verır: ay ı og um, gıt, · k tik 'k' "zu"m? 
1 1 • . . . d d • I mı avu a ı , a ı ı go ... 
er i§iti iyordu.. , ışıne derdım. Ka ın a sag o • 

1 
• • • • • • 

iki adliyeci konuşuyordu: 1 saydı hemen mahkemeye çeker: Dınleyıcılerden bır hak~m 
- Jüri olsaydı hemen beraet alimaUah soluk aldırmadan ipe e~r~fı~ı ~.aran hukukçulara fık-

hükmü verilirdi! yollardım. Amma kadınmış rnıı aoyluyordu: 
Bir avukat arkadatına sesle haaaaaaa.... - Yirmi altı senedir meslek 

niyordu: Halktan bir adam hayretini deyim. Uk defa bu kadar ente. 
- Deli bile olmuaydı mesele aaklayamıyordu: reaan, ve harikulade bir cina-

yok. Nihayet öldürdüğü bir ca. - Ölümü bak etmiş kahpe! yet davuı dinledim. Hele o Ru 
sus kadın! Hangi hakim bu va. Bir tıp talebesi arkadaıile bi hakimlerin de, avukatların 
ziyette bir adamı mahkum ede kararlaştırıyordu: da, doktorların da, edip ve aa
bilir?. - Yarın derıi var. Hocadan zetecilerin de çok etüt edecekle 

Bir doktor sorulana cevap soralım, bir konferans isteye. ri bir tip! Eğer ben bir ruh dok 
veriyordu: lim. Bir şifre müdürü nasıl bir toru olsam Ruhinin hatıraları-

- Muhakkak deli. Bütün ka çamur haline girebiliyor ve .. nı, söylediklerini, Naran'ı, Ru
rakterile psikopat bir adam!, tamamile söndüğü zannedilen hiyi ve ortadaki bütün bu dokü
Bu netice tabiidir. bir hafıza nasıl bir reaksiyon manian tetkik eder bu iki tipi 

ile tekrar hayat buluyor, hah- koca bir cilt halinde yazardım!. 
raları toplayabiliyor, şuuri bir Ve .. iki genç son sözlerini 
idrak ile sahibini bir cinayete söylüyorlardı: 

Bir gazeteci söylüyordu: 

- Monter harikulade ente
resan, orijinal bir clelirit. Heri- kadar sürükleyebiliyor ve .. yı- - Ergin ve .. Üoıit yarın ga 

• 

Yine bu gençlerden biriı 

- Ben olsam aldırmam,. 

Öbürü de: 

- Amma yaptın ha .. Öğre
nir öğrenmez hemen koşar, a
rar, bulur, boynuna sarılır .. Ba
bacığım .. derim. Ne olsa baba I, 

J;>iyordu ! .. 

CUMA SABA.HL 

iki mayıs cu- sabahı Va. 
kıt haber veriyordu: 

- Ruhi Bey beraet etti!. 

Cümhuriyet birinci aahife
sinde DCfrediyordu: 

Katil cc.&ıa kanununun 46 ına cJ• 
4'1' inci maddelerine göre hiiltüm 
wiymiftir. iyi oluncGJ'G #tadar tı. 

marlıanede ltalacalttır .. 

Mahkemenin kararı her ta
rafta çok iyi bir tesir bı, 

raktı!,. 

Halbuki cinayetin olduğtı 
sünün sabahında bütün lata• 
bul bu adama ad vermisti· 

- Çamur Rubit 
Katil Ruhi .. 
Yamyam Ruhi .. 
Canavar Ruhi!. 

- Eski tifre müdürü tımar- Güneşin hayata, bayatın ııii· 
haneye gönderildi!. nete göz açtığı saatlerde düıt· 

. . .. yanın her tarafında yer yüz~ 
Ve .. Millıyet matbaasının o h b ld .. d ·ma ~ 

.. d I bed b' ep u o u ve guneş aı 
nun e top anan avacı ır 

1 

t ti .. · do"d ı 
h ık .. . ·ı . k k 

1 
eza ar uzerıne g u,, a zumreaı vı rme onan re 

SON 
ın ser 
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Hattanın filmleri 
Elhamra - Namus lekesi 
Melek - Felliket gecesi 
Artistik - Viyana aıkları 
Asıf - Aşk çocuklan 
Opera - Görmeyen gözler 

Alemdar - Kongre etleni-
yor ... 

Üsküdar Hale - Vadiler ço 
bam 

Elhamra'da 

Namus 
Lekesi 
Tallulah Bankhead H11rv11y 
Stephens 

Elhaınracla bu hafta "N-• ı. 
K'>li" İaminde bir film nr. Bu filmi 
\Öyle hülasa edebiliriz• 

"Kumara ve zenaine cHiıkiin o
len Elza Karlile bir akpm kNpte 
kaybettiği paraya mulı:alıil kumar 
llıÜdürüne 10000 dolarlık n mub
bilsiz bir bono U-lıyor, y.ı.a ay
ni :>:amanda vercliii bononun banlıa
.Ya ibraz edilmemeıini ve bir iki 
ırün sabredilmeeini rica ediyor. Bu 
Parayı Elza'nın kocaeınd&A teda
riki inıkinı yoktur, zira kocaıı e-
1\in paraaını, kendioini ya MM'et• 
Yahut ta idbara ae•kedeeek bir i
te Yatırmııbr. 

Ayni ak,am El:&a şarkta uzun 
bir oeyahattan a•det eden Ll
vin~ıton namında ve kadın busu
•unda nna bir ı(lhreti olan bir 
"1ilyonerin mükellef evini siyaret 
teklifini kabul ediyor. Bu ziyaret 
••nasında Livinsıton Elza'ya alt
larında Malımdır damsaeı ı...tu
nan bir çok sarip beykelc;~ler, 
fosteriyor. Bu kadınlar LİYIDll• 
ton'un keadllerine malik olduğu 
lta.dınların hatıralarını ya9atan 
biı· kollekıiyondur. 
Aradan iki gün g•çiyor ve kWJ1ar 

tniijürü parayı iıtemeje ıellyor. 
V a.ziyetin vehametinden ıaııran 
El za bu borcu ödeyebilmek ıçm 
ltendiaine emaneten tevdi edilen 
bir parayı tehlikeli bir ite yatırı
Yor ve bir para kazanmadıktaa 
ltlaada ana parayı da kaybedin
Ce> Livingaton'un kendisine tulinı 
olmu• teklifini kabul ederek on
d~n 10.000 dolar alıyor. 

Fak~t ıarip teıadüf bu müd 
det zarfında kocaeı itinden mu
~affak ze nginle,iyor. Ve Elza'ya 
istediği parayı verince kadın he
~cn Livingaton'a kotarak parayı 
1ade dolayısile de kendisini ıukut 
~an kurtarmafa çah,ıyor. Ancak 
•nsanlık husuıunda hiıleri pek 
aşağılık olan Livinıston Elza'nm 
eld.,n kaçacağını hissedince yalu
'Hnda .hazır bulunan ve üzerinde 

hdır yazılı kızım bir daaısa 
"1 :.aır.run ıöğsüne yap•ftırıyor. 

vıın,.ctten deli ıibi bir hale 
ıelen kadın eline seçirdiği bir 
~a.hancayı Livingston'un üzerine 
""••ltıyor. 

1
. Bu hadisenin akabında mahal 

t' v-ak'aya gelen Elsa'nm kocası 
d•htı tevkife alınıyor. Mahkam•-

e Elza'nın kocası karıaını kur .. 
lto.rınak için vi.ki olan ittihamatı 
k •bul ediyorea da Lirinııtoa'un 
.,. 49ndaini namuaıuzlulr:la ittihamı 

o. Elza tahammül edemiyerek 
:•k'anm hakikatini ortaya dökil
;,Or. 

to Artık pek tabii olarak Livins• 
n kendiıini halkın hiddetinden 

Pek .. l .. kl k ,. guç u e urtarırken karıeı-
i ın ancak bir hiffete kurban oldu 
unu ani.yan koca da artık onun 

taadetini iıtikmalden batka bir 
fey düşünmüyor." 

Melek'te 

Felaket 
Gece·si 

Marl•n Marsb'ın güzel blr r~smi 

maıına rağmen eıki kocuı peıinden 
ayrılmamaktadır. Rozi ıarhot olan 
milyoneri alıp kendi evine götürü 
yor ve bir odaeına yatırdıktan son
ra kendisi de ıridip yatıyor. Bir 

1 müddet eoıva Toni bir Rozinin evi 
ne giriyor ve milyoneri öldürmek . 
latiyor. Fakat buna mani olmak iı 
teyen Rozi ile kavsa ederken Roai 
yj öldürllyor. Pek tabii olarak cina
yeti müteakip Toni kaçbğından ev
de kalan milyoner katil diye tahtı 
tevkife alınıyor . 

Milyoner hapiste iken kendisi
ni ziyarete giden kar11• açıkça koca 
sına içki ıevldle bui,iyapmıt olma11 
ihtimalinden bahıedince milyoner 
kendisine yarchma gelen karısını ke 
mali. nezaketle savıyor ve bu esnada 
da poliıler pannak izi yardnnile 
asıl katili bulduklar ından kendisi 
de tahliye ediliyor .. 

Milyoner karısını botayarak Av
rupaya gitmek üzere vapura bindiği 
zaman karıa1 yetişiyor ve bundan 
sonra kocasının her arzusuna itaat 
edecefini ve kendisini yürekten 'ev 
diğini ııöyleyince bu eıeri muhabbet 
milyoneri hem talak fikrinden hem 
bir daha icki içmek adetinden vaz 
ııeçiriyor. Artık bu iki hakikaten se 
viten kalpler iıtikhalin kendilerine 
yeni açtığı ufku saadet doğru yol
lan•yorlar. 

Artistik'te 

Viyana 
• 

tain fransızca sözlü ve şarkılı 
1ilm.. .. ~ .. • • . ,. • 

Aşkları 
1 

Bu filim evelcede söıterildili 

Janie Mares ve Roland Tou- için mevzuunu yazmadık. 

• 
, .,. , , ı ,, I• 

Opera' da 

Görm.eyen 
Gözle. 

Harry Richman, /oan Bennett 

Opera bu hafta "Gönneyen 
sözler,. iıminde bir film gösteri .. 
yor. Bu filmin mevzuu ~udur: 

Muvaffakiyet kazanmak meı
hur olmak Harri Riımanın gayesi 
dir. Kendi~ine itimadı olduğu için 
hayallerinin yakında tahakkuk 
edecefine emindir. Şimdiki halde 
arkadat.ı Jlm ile beraber bir nota 
tabii nezdinde memurdur. Bette· 
)ediği tarlalar Yar, fakat eeerleri ,. 
lıanüz pabonua iıtediil muvaffa 
ldyette deflldlr. 

Fakat Harry ıan'atinden hiç 
ıüphe etmemektedir. Onun bu em 
niyeti beatelediii romansi mÜ••· 
-ye söıtermete ıetiren Dolo
rea Fen tona bile teair ediyor ve 
Fenton onu müeaaeae müdürlerin 
den biri zannediyor. 

Romans bugünün rnusikiıine 
uysun değildir. Fakat Harry onu 
yeni beıtelediii şarkı ile mezce· 
dildiği takdirde harikulade bir ne 
tice vereceğini farkediyor. Dofo .. 
rera ile anlaıtıktan aonra patronun 
yanına kofuyor, fakat gayet cid
di bir muhuereyi keıtiği için kapı 
dıtarı ediliyor. Jim de ietifa edi
yor. Zira iki dost ayri tabiatlerde 
olmakla beraber, birbirleri.ııden 
ayrı hiç bir it yapmazlar. Gayri 
ihtiyari sebep olduğu bu hadise- ~ " 
den müteeaıir olan Dolores evin- 1 :t" -

"J/eliket gecesı" filminden bir sahne 

deki piyanoyu iki doatun emrino 
amade bırakıyor. Doloreı kendisi 
sibi ıantöz olan doıtu Goldie ile 
oturuyor. lkiıi de timdilik ipizdir 
ler. Jim dört kitilik bir numara 
yapmağı teklif ediyor. Gençler 
küçük bir tehirde it buluyorlar. 
Fakat Harrynin ukall hlleri hotu 
na gitmiyor ve bir aktam tiyatro 
da sürültü çıkıyor. Goldie Doloreı 
HatTy'nin hareketinin münasebet-

yı söylmesını ııtıy .., ... ..ı. .. ...t.t Dolo- ı yor. O aralık seyirciler araıından 
re•ln aesi daha b&fl•nğıçta t'tri- bir seı yük.ıelip şarkıyı tamamlı

yor. Bu oraya Jim tarafından ıre
tirilmit olan Harridir. Doloreı ko 
§UP onu buluyor ve kör olduiunu 
görünce "Harry, diyor, görmü .. 
yormu sun? 

Harri cevap veriyor: "Hayır, 
asıl ~imdi görüyorum . ., 

Gretanın aldığı 
mektupler 

Son :zamanalrda Holivutta en 
ziyade .. ektup ııönderilen yıldız 

Garbodur. Bir meraklı üterımemit 

ve muazzam bir istatiıtik tutmuı
tur. 
Günde aldığı mektupların adedi 
vaeati olarak bin tanedir. Bu bin 
mektup ıöyle takıim edilmekte
dir: 

Melı:tuplar•n 300 taneli ıenç kız 
!ardan 200 t-i senç erkeklerder; 
100 tan .. i tacir, komiıyoncu ve 
milyoner sibi adamlardaa selmek 
tedlr. Fakat bu arada çok şayanı 
dikkat olan bir .. y vard<r. 

Gretaya bar sün gönderilen bin 
m~boın 350 taneıi hınız, yanke
ılcı dolandırıcı ve katil sibi aab•ka 
lılardan selmektedir . 

Mektupların hemen hepsi izdivaç 
talebinden ibarettir. 

Greta Garbo bu mektupların hiç 
birini okumamaktad•r. 

On sekiz tane kitip bunları her 
sün tasnif etmekte ve aktam üzeri 
..&.. cöaeHv_. +ulim etmektedir. 

Madge Evans 
Madge Evans Hollyvood'un 

her aene ortaya attığı güzel 
lıır demeti ıçı r d e en t ~ze gülıer 
den biridir. iki sene evvel Lo
ı·~tta Y oung tazeliği ile kalple. 
rı kendine baglamıttı. Şimdi de 
Madge Evarıs .. Yirmi iki ya
tında, fakat on sekiz gibi görü
nüyor. Kırmızıya yakın sarışın 
saçlar, çok koyu mavi gözler 
kadife gibi cilt.. Boya asla.'. 
Dünyanın en beyaz ditleri, en 
hoş lebeuümü.. Sanki on sene 
evvelki Mary Pickford.. Şapka 
. • h aıymez, mücev er kullanma .... 

Akıamları bir suvareye gitti 
mi, herkeain canlandığı bir sıra 
da uyur. Küçücük bir kız aibi .. 
Hasaatır, akıamları ay ııığında 
gezmesini sever. Ruznamei ha
yatını günü gününe yazar. 
Madre Nevyorku bir sene ev· 
vel terket..Wtti. Nevyork sahne 
!erinde iaim ve şöhı·et bıraka
ra ' şehirden ayrılmıftı. Sine
maya daha bet yatında iken 
baılayanlardandır. On üç yaıın 
da iken Cohn Barrymore ile 
film çevirdi. lki sene sonra da 
BarthelmeH ile bir film çevir
di. Bu film tutmayınca sinema 
yı bıraktı. Fakat tetkikatını bı
rakmadı. Seneler geçti. Artık 
Nevyork Brodvey sahnelerindı; 
çalıııyordu. Bir gün tekrar kü
çük bir tecrübe filmi ve Ho
llyvood' da angajman .. 

Nevyorkta haftada 350 do
lar kazanıyordu. Hollyvoodda 
baftı.da 500 dolaı- Yerdiler. Fa
kat genç kız sevditi bir delikan 
lı için Nevyorku bir türlü bıra
kamıyordu. Onun için nıet'esiz 

!ılaclw• g.,... 

Hollyvood'ageldi. Muvaffakı

yet kazanmak için uğraımadı. 

Fakat muvaffakıyet ona koıtu. 
Artık filmler biribirini takip e· 
diyordu. 

Ondan sonra gazeteler Çt!1it 
Çetit resimlerini bastılar. Etra

fında yeni yeni insanlar peyda 

oldu. Nevyorktaki gençle ge

çen hayat ile buradaki hayat a

rasında ne büyük fark var. O

nun için Madge daha şu genç 
yaşında aşk damına kapılmama 

ğa azmetmiş artiıtlerden biri ol 

du, çıktı. Şimdi bir emeli var, 

Çok para kazanmak ve zengin 

olmak .• 
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Mata Hari; Scotland 
Y ard' dan geçe ken .. 

O zamanki lngiliz mukabil casus 
teşkilatı şefi hatıratını anlahyor 

[lnsili& mukabil caaua t"fkilatı 
.. btli. reiai Baail Thomaon Mata 
Hari bakkmdalri loabralamu IÖY· 
le anlatıyor.] 

1916 aeneei bidayetinde, Scot 
lend yard'daki ya:ıahaneme bir ka 
dm sirdl. Bu kadın bilabara bü
tün dünyanın tanıdığı en mahir 
c:uualardan kızıl danaöz Mata Ha 
rl idi. 

Hatlarınm incellfi, Yiicudunun 
levendliii, hüli.aa kendiainden ta· 
p.n eıranenl'İz bir cazibe inaanı 
•eceaaüa ve hayrete düıürüyordu. 

Bir kaç aene seçirdiii hayat, 
ıüzelliiini YJprabDlt olmakla be
reber, sözleri ajyah ve parlaktı. 
Derhal bu kadının erkekleri doi 
rudan dofruya kolaylıkla battan 
çıkarabileceiine inandım. 

Mata Hari "ıüpheli", hem de 
tok ıüpheli kadmlardandı. alb 
ay kadar evvel, kendiainia Mad· 
rit'te aqajmanlarma söre dan
aözlük ettiği zannedilirken, haki 
katta Almanya hesabına caaua
lak eden tehlikeli bir kadm oldu 
iu öirenilmifti. 

Franaa o zamanlar Almanca· 
oualanndan baylı zararlar sör
müıtü. Bunlardan bir çoğu nok· 
tai hareketi olan lapanya'yı inti
hap etmiflerdi. Mata Hari de Öy· 
le .• 

Ben kendisinden bahaedildiğini 
çok itibn"tim. ilk zamanlar bizi 
de kafeae koyacağını zannediyor 
dum. Biz dört erkektik. Kafamı
zın içini kazıyor, hakikati öğren· 
ıneğe çalışıyorduk. Aldanmışım. 
Mata Hari bir İt kadını olmak hu 
dutlanndan çıkmadı. 

Filvaki Mata Hari bizi cörme
ğe selmit değildi. Madrit'ten hare 
kelinden beri yeni ne fenalık ya
pacak diye, anlaşılması için müte 
ınadiyen takip ve tarauut altında 
;.ı;. 

Madrit'te ıördüklerimiz ve 
itittiklerimize nazaran Mata Ha
riAlman caaua tetkilab zabitlerile 
ıörütmek ve lapanya'da öğren
dikleriai bildirmek Üzere Holan
da'ya sidiyordu. 

Bu kadının hayatı da meraklı
.fır. Holanda'da Holanda'h bir ba 
ba ve C.valı bir kadından doğ
muştur. Pek senç yatta iken Ho
landa'lı bir bahriye zabiti ile ev
lenmiıti. Aaıl iami Marııueritte 
Certnıde Zelle idi. Ne de olaa ka 
nmda karma kanıık unsurlar var 
di. Men,einin Şarklı olduğu inkar 
edilemezdi. Para sibi mevzun bir 
yürüyÜtÜ vardı. !aminin manaar 
da fudur: "Sabahın ıözü" 

Kemali nezaketle: 
- Oturunuz madam, dedim. 
Batile hafifçe aeli.mladı ve o-

turdu. Ciddi bir imtihana hazır
landığı anlaşılıyordu. Kendiaini 
Holanda'ya götiirecek vapurdan 
kaçınldığı dakikadan beri bu İm· 
tihana hazırlanmıftı. 

Sakin ile midterih 

Sonnağa bati adım: 
- Bazı auallere cevablannızı 

•mak için buraya kadar zahme
tinizi rica ettik. 

Franaızca olarak: 
- Evet, ben de öyle dütün· 

.Jüm, dedi. 
- Ev•eli. Madrit'te ne ler yap 

DUf olduğunuzu öğrenmek iatiyor 
duk. 

- Efendim, bunu herkes bili. 
yor. Bütün dünyanın malilmudur 
iri ben bir danaözüm. 

- Evet, onu da biliyoruz. Fa 
Irat aiz danaözden batka da bir 
teY değil miainiz 7 

Mata Hari sülümaedi: 
- Hayır, hayır efendim, de

di, böyle bir rivayet nr. Çünkii 
benim perestitki.rlanm çoktur. 
Sazan bunlar biribirlerini kıakanı 
yorlar. 

- Madrit'te Yon Kaile iamin 
de hiriaini tanımıyor musunuz? 

Bir iki saniye dütünür gibi ol
du, aonra ceTap verdi: 

- Ah, eveti Zannederaem Al 
illan aefarethmaneai menouplarm• 
dandır. Fakat ben kendisine an
cak gece yemeklerinde tesadüf 
ederdim. 

- Yon Kroon iaminde birisini 
tanımıyor muıunuz? 

- Evet, öteki ile beraber gör· 
müıtüm. 

Eğer bidayette Mata Hari'nin 
ittirak cünnü hakkında ıüphem 
oldu ise de, harikulade aoğuk kan 
ltlığı ve nefaine hakimiyeti karıı· 
unda bu ıüphelerim adeta zail ol 
du. Halbuki kendiaine aöylemedi
fim daha çok ,eyler biliyordum. 
Fakat kadm gayet mahir davranı 
yordu. Hatta hilelerinden birini 
iatimal edecek vaktin seldifine 
de hükmetmitti. 

Baı b"f<I 

Gülerek: 
- Ben meaeleyi f(;yle anlıyo

nım, dedi, siz beni bir Alman ca
~.U 7tlnnediyorsunuz. Onun için 
aızınle bat bafa konufmak i•te
rim. 

Bu nevi teşebbüaler benim ya 
ahanemde aık aık vaki olmuıtur. 
Bilhassa kadınlar karııık ifade ve 
r«ekleri zaman böyle yaparlar. 
lh talep Üzerine odadakHeri çı· 

kartbm. Sadece Mata Hari ile be 
nim kadar ali.kadar olan bir bah 
riye zabitini bıraktım. 

Mata Hari bu zabite fÜpheli 
bir nazarla baktı. 

- Ben sizinle yalnız konutmak 
iatlyorum, dedi. 

- Madam, bu vaziyette mea
lekdafmı ve ben resmen bir tek 
f&hıatan batka bir ,ey değiliz, de 
dim. 

Kadm bir kere daha cüze! o
muzlarını ıilkti. Bir müddet ae•İ· 
ni çıkarmadı ve aonra anlattı: 

- Size bir itirafta bulunaca· 
inn. Evet ben bir caaua kadınnn. 
Fakat Almanya heaabına değil. 
Ban Fransa için çahtıyorum ve 
vazifem de pek tabii olarak Al
man cemiyetlerine kantmaktır. 
Onlar kendilerine muhabbetli.ar 
olduğumu zennediyorlar. Onun 
için çok ,eyleri benden aklamı
yorlar. Yoksa ben hir şey öğrene 
mezdim. 

Bu mülakat doatane bir ,ekil 
de nihayet buldu. Fakat Mata Ha 
ri'yi bittabi uzaklaşbrmadık. Lon 
dra'da alakoyduk. Maksadımız 
nokaan kalan maliimatımızı ta· 
mamlamaktı. Böyle olunca da §Üp 
helerimiz büsbütün kuvvet buldu. 
Bu kadar mahir bir kadının bütiin 
hareki.tını tarauut ehnek cidden 
müşküldü. Dansöz olduğu ve bi 
taraf bir mell'leket tebaaımdan 
bulundufu için, bütün Avrupa'yı 
dolatmakta mütkülat çekmiyor
du. 

Meaela harp hatladığı zaman 
kendisini Berlin'de zannederken. 
Mata Hari Paria'e seliyordu ve 
orada ikinci ıubenin memurları 
tarafmdan sıkı bir taraaaut altına 
almıyordu. 

Haklı veya haksız Fransızlar 
Mata Hari'nin muttefik ordulann 
sağ cenahına ait müh.im harekat 
pli.nlanru ele geçinniJ olduğuna 
kani idiler. 

l•panya'ya gidi, 

Fakat Mata Hari hakkında 
bir karar verilmek üzere i
ken genç danaöz Franaa • 
yi terketti. Madride gittiği öğre
nildi. Orada biri Alman aefaret
haneıinin ataşe navalı, ötekiai a
t&te militeri olan Von Kaile ve 
Yon Kroon ile tık tık bulunduğu 
ıröriildü. 

O zamana kadar hakkındaki 
fÜpheler hep tahmini idi. Skont
land Yarda ikinnci defa seldiği za 
man kendisini daha sıkı bir istic
vaba tabi tuttuk. Bağajlannı ara 
dık. Hiç bir şüpheli vesika bula
madık. Gizli mürekkeple yazılar 
yazılması ihtimalini dütünerek ça 
maıırlanru tahlil ettirdik. Hayır, 
hiç bir §eyler yok! Onun için ken 
diaini muvakkaten serbeıt bırak 
mağa mecbur olduk. 

Dedim ki: 
- Sizi aerbeıt bırakıyoruz. 

Fakat Holanda'ya sitmek için de 
ğil.. lıpanya'ya dönecekainiz. Ve 
ıize yaptığınız itlerden vaz geç
menizi halisane tavıiye ederim. 
Beni dinleme:ueniz, artık ölümü 
beklemek te sizin hakkınız olur. 

... ata Hari ciddi bir tavır aldı. 
Menhu2'enin tam manaıiJe artist 
olduğuna tüphe yok. 

- Size bütün kalbimle teıek 
kür ederim, dedi, aöylediğiniz ıi 
bi yapacağım. Eğer tehlikeli mü 
naaebetlerde bulundumsa, bu mü 
naaebetleri keseceğim. Size namu 
sum Üzerine söz veriyorum. 

Bu aefer de yakayı kurtannıt· 
tı. Kendisini lapanya'ya sötüre
cek vapura bindi. 

Yeniden fiipheler 

Bir ay sonra tekrar Franaız 
hududunu geç.,..ek, eaki itlerine 
devam ettiğini öğrendik. Böyle 
bir kadını ne yapmalı 7 

Madrite azim bir para ihtiya
cı ile döndüğü anlatılıyor. Bittabi 
yardım için Alman aefarethane
aindeki doatlanna müracaat etti. 
Mata Hari'nin "tüpheli,, olmaaı 
bu d_oatlann umurunda değildi. 
Tehhke nna, kendiai içindi. Hal 
buki onlar rahatta idiler. 

Almanların artık bu kadından 
yakayı aıyırmak iatemit olmalan 
da varittir. Çünkü Mata Hari gibi 
bir caaua düıman eline seçti mi, 
ne kadar belli ebnemeğe çahtaa 
bir çok ,eyler belli eder. ' 

Bittabi Paria'e gel"i gözden 
kaçmadı. Daha hududu geçer geç 
mez mütemadiyen takip ediliyor 
du. Maamafih bir iki hafta her 
teY yolunda gitti. 

Franaız zabitumm ream.i •· 
damlan tarafından ırördüğü -
mimi muameleye aldanarak, Mad 
rit'teki Almanların talep ettiği 
ıınaliimatı toplamağa kalkıttı. 

Tevkifine çok hayret etmif ol 
maaı ihtimali de vardır. İkinci fU• 
benin memurlannı bir kaç defa 
aldattıktan sonra, daha birkaç de 
falar da aldatabileceğini zannedi 
yordu. 

Mata Hari ırizli Alman tetki
latı heaabma çalıtmak ve buna 
mukabil 0 H. 21,, müsteaı· iımile 
para alm kla itiham edildi. Fran 
s.zlar Mata Hariyi bir cok nokta-

Mll,LJYET PAZAR ...... MAYIS 

Bürün 
Doktor )arın 
Mecburi hizmeti 

Heyetimizin Bir Romen Kanlı hadisenin ikinci şehidi 
Moskova'da K fil • (Baıi ı inci :ıabiled•) a esı ri r~iluuma öliimünden aık • .ı. 

(Başi 1 inci sahifede) z· ı . D h ld" babaeder: 
etlerinde talebe yurdunda ge. Jyaret eri • a ge 1 - Ben ölüraem aizin haliniz ne 

olur? diye aöylenirmif. Çartamba 
çinnit bulundukları zamanın (Başi 1 inci sahifede) (Başi 1 inci sahifede) , evden çıkıp ıitmif. Ertesi ıece it 
"tatil zamanları dahi dahil,. mal ve Baıvekil lımet Patalar Ha- da bir sezinti yapılacaktır. Per· batında olduğu için evde kimae 
iki sülüsü kadar bir müddetle zeratı ve Hariciye Vekili Tevfik tembe günü aeyyahlar aerbeat ka- merak ebnemi§. Bu beklenmiyen 
Sıhhiye vekaletinin lüzum gö- Rüıtü Beyfendi ile Türkiye cüm- lacaklar ve cuma gÜnÜ Köatence' feci akibet aile efradını §atkına 
receği mahallerde hizmet ifası- huriyeti isimlerine izafe e~ o- ye avdet edeceklerdir. döndünnüıtür. Şakir B. çok na· 

lan yarıılar ile süvari kıtaabmn ta· B J f •• l • mualu ve doğru bir memurdu. Ar-
na mecbur tutulmu§lardft". JimJeri çok buıuai bir alakayı mucip Q gar prO esor ert kaarna OD para bırakmaırutbr. 

Ancak bu kabil talebenin olmuıtur. Şehrimizde bulunan Bulgar 
yurtta geçirmit bulundukları lnkılap müzesini ziyaret profeaörleri dün aabah kız mual· Hakkı B. in ailesi 
zaman ne olursa olsun mecbu- MOSKOV A, 30 A.A. - Türk lim mektebine giderek beden ter- Merhum lamail Hakkı Beye 
ri hizmet müddeti bir seneden ırazetecilerinden bir kafile ile biyesi dersinde hazır bulunmutlar setince merhumun bir valideai ile 
az olamıyacaktır. Mecburi biz- Türk meb'ualan inkılap müzeaini dır. Kendilerine bqmüfettit Se- refikaaı ve bir buçuk yaımda bir 

ziyaret eylemİ§ler ve orada batla lim Sım B. izahat ve~tir. Bul- kızı vardır. Garip bir teaadüf e
metlerini ifa etmek üzere tayin M. Mitzkevitch olmak üzere mü- garlar buradan Pertev niyat lise- aeri olarak Hakla Beyin pederi de 
edildikleri yerlere giden tabiple ze idare heyeti azalan tarafından aini ziyaret etıniıler ve öğle yeme bundan 26 sene evvel bir vinç dar 
re azimet harcırahı ve mecbu. istikbal edilmitlerdir. Misafirler ;tini liaede yem"lerdir. Öğleden besile yaralanarak vefat ebniıti. 
ri hizmetlerini ifa ettikten son müzede bir buçuk aaat kalmıılar tonra erkek muallim mektebine Aaıl fecü, Şakir Beyin refikaaının 

hh be 
ve avdetlerinde kendilerine birer giderek derslere sirmitler ve mü üç ve Hakkı Beyin refikaaırun iki 

ra Sı iye vekaletine rveçhi albüm verilmiıtir. teakiben Sultan Ahmet meydanın aylık hamile olınalandır. 
pefin malumat vermek ıartile Türk misafirlerinin diier bir daki Dikili tatı tetkik e~lerdir. 
serbest mesleğe avdet eden ta· kafileai de Lenine'in mezannı zi· Buradan da latanbul liaeaine sit· Şeririn hüviyeti anlaşıldı 
b • 1 "ht• "k t ed k yaret etm;•ti'r mitler ve mektepte bir müddet 
ıp ere ı ıyarı ı ame ece • ~ · Bu '--nh fac'--·n maal•··f dı". 

K 1 O d · d ·· -ı kaldıktan aonra Darülfünunu zi- ..., ~ ~ 
!eri yerlere kadar avdet harcı· ızı r u evrn e og e ri olarak ele seçmiyen faili hak· yarct etmiılerdir. Darülfünunda 
rahı verilecektir ziyafet hocalar ve talebe tarafından ha· kmda yapılan tahkikattan tebel-

• 
1 

MOSKOV A, 30 A. A. - Dün raretle iatikbal edilmiıtir. Misafir lür eden bazı kanaatleri dünkü 
Harcırah Kızıl ordu Harbiye Halk komiae· ler ihzar edilen büfede izaz ve niiahamızda yazarken katilin Bul· 

ri M. Voroailof tarafından Kızıl ikram edihnitlerdir. Bu ıırada E- ırar olduğu neticeaine vanldığıru 
Ancak iıbu harcırah tabiple Ordu evinde verilen öğle ziyafe • debiyat fakültesi reisi Muzaffer yazmııtık. Şeririn hüviyeti, kat'i 

rin bulunduklan yerlerden hü tinde baıta lamet Paıa Hazretleri B. türkçe bir nutuk irat ederek olarak dün teabit edilebilmiftir. 
kiimet merkezine kadar olan bulunmak üzere bütiin Türk miaa kendilerine tetekkür etmiı ve ay- Zabıta ve Adliye vak'a i.mn-
h h · fhk kı . firleri ispatı vücut etm"lerdir. Bu ni ırktan olan iki kardeı millet a· dan beri iki cepheden tahkikatı 
arcır~ ili 1 a n~ . ııeç.emı- ziyafetle Sovyet Sosyalist istibadı 1 derinleıtinnekte idi. 

kt M b - h tt raaında huaule gelen ilmi tema• a yece ır. ec urı ızme en Cumhuriyetlerinin harp inkılap Şerirle Yenicami merdivenlerin 
ed 

nn her sahada akisler bırakacağı 
imtina en tabipler yurtta mecli•i azaları, M. Litvinoff'un ri- nı aöylemittir. Muzaffer B. nutku de ilk defa karııla§an polia Os-
kendileri için sarfedilen para- !~aetind~ haı;_iciye halk komiserli nu müteakiben fransızcaya tercü- man Ef. terire yüzünü iki elite 
nın iki mislini defaten verme- ır~ kolleJ erkanı ve Sovyetler de- me etmiı ve tiddetle alkıtlanmıı· kapamıt bir vaziyette tesadüf et-
• eclı ) d nız ve kara muhtelif ,ubelerinin tiğini, yanına giderek: 
gem ur tutulmut ar ır. yüksek rutbeli zabitleri hazır bu- tn. - Kimsin? burada ne ·-or-

1 b • ebepl 1 Sofya Darülfünunu emini M. --, 
nzı atı s er e yurttan lunmutlardır. d F 1 aun? diye sorması uz"' erine h--'"-Boğ an i of da bilmukabele fran cruuı 

çıkarılmıı olan talebe bir tiri Yemek eanasında hotamedi nut- aızca bir nutuk irat ederek ayni anlamadığı bir liaanla cevap vere 
mestr müddetince fakültede ted kunu irat eden M. Vorosilof 12 ae hi fiki ı · d • · rek memurun ıröğıüne bir yum· 
risata kabul olunamıyacaklar. neden beri i~ mi_ll~ti birbirine bağ- B:n~:n .:n;; .f::"ı:;e;e e::ı:::;~~ ruk savurduğunu ve Osman Ef. 
d layan doatlugun ilıı devlet arasında bulunan Bulsar gençleri namına nin yere yuvarlanmasından biliı-
ır. ki mevcut derin samimiyet hiıleriy- M. Vaailiyef bir hitabe irat ede- tifade kaçmağa ba§ladığıru aöyle-

Layihaya bir de muvakkat le terfik edilmit olduğunu aöylemit rek Darülfünunumuzdan sitayİf mektedir. 
madde ilave olunmuştur. tir. Mümaileyh lanet Pata Hazret- ve hararetle bahaebnittir. M. Va- Katilin hüviyeti dün morgta 

1932 senesinden evvel 
neş'et edenler • 

Madde ayr.eu ıöyledir: 
"1932 senesinden evvel 11-

tanbul Tıp fakültesinden veya 
ecnebi darülfünunlarından neş
et etmit bulunan tabipler yalnız 
bir senelik mecburi hizmete 
tabidirler. Sıhhi bir mazereti 
olmakıızm bu hizmeti ifadan 
istinkaf eden tabipler, 2 sene 
müddetle İcrayı san'atten me
nolunurlar. Leyli talebe yur
duna dahil olarak tıp tahsiline 
devam etmı§ olanlar bu hüküm 
!erden müateınadır.,, 

!erinin deli.letleriyle yeni Türkiye- ailiyef hitabesini bulgarca irat et yapılan bir teşhia neticesinde an· 
nin Büyük Gazi Muatafa Kemal mittir. la§ılmı~hr. 
Hazretlerini selamlamağa muvaffak Geç vakit çay meraaimin"' sa- Şeririn tahnit edilmit ceaedi, 
olduğundau kendini bahtiyar teli.k- mimi bir aurette nihayet verilmiı· morgda teıhir edildiği 11rada bir 
ki ettiğini ve Muzaffer Türkiye in- tir. çok eski zabıta memurlan ceae· 
lı.ılap ordusunun teşkilatçılanndan Bulgar profeaörleri bu sabah din yanına yaklatarak eJkalini 
birisi olan kahraman Batvekil lamel berayı tetkik ve tenezzüh Bursa- tetkik etmi§lerdir. 
Pata Hazretlerini aelô.mlamak talihi ya hareket edeceklerdir. 
ne nail bulundufundan aynca mem- 328 de bir daha gelmiij! 
nuniyet duyduğunu ve M. Litvinof' Evvelce gelenler Bu meyanda eaki memurlardan 
::,_n terkki taalihat mücadelealnde ai- Evvelki ıün tehrimize gelen 80 mütekait bir zat, ceaedi bir müd-
..,h ar adatı olan Tevfik Rüttü Bey Romen talebe dün aabah Darülfü- det tetkik etmit ve aağ sözünün 
fendiyi ve Moakovaya ıelmiı bulu- nunu ziyaret ederek Türk talebe takma olduğunu görünce kendiai-
nan Türk miaıüll'l " • ve Büyük arkadaılarile ıörüf!Düılerdir. ni derhal tanımıt ve ,eririn 328 
Millet Mecliainin azalan meb'ualan, aenesinde latanbula bir kere daha 
Türk edebiyatçı, ıazeteci ve muta- Romen ziraat mektebi Bulgariatandan firar auretile gel-
hauıalannı aeli.mlamakla iftihar his diğini, o tarihte takıöatına kendi-
aettiiini ifade etmiıtir. talebesi de geldi ainin memur olduğunu aöylemiı-

H arbiye komiserinin nutku Romanıya Ziraat mektebi ta. tir. Yapılan teşhise ıröre terir So-
Harbiye Halk komiserinin nutku lebesinden 52 ki•ilik bir kafile lon Maraelyoa isminde biridir. Bul-

yaJ&lln aeoleriyle karıılamnııtır. Y gar milli bankaamda yapılan bir 
----·---"' .. ---···--··-·- lunet Pa!a Hazretleri verdikleri de dün trenle tebrimize gelmit soygunculuk vak'aamın faili olan 
lardan mahvedecek muthit bir cevapta M. Voroailof'a ıöaterdiğl tir. Talebe prof. M. Arva'nm i- bu terir, vak'a eanaaında ablan 
doaya vücude ıretinnişlerdi. hüanü kabulden dolayi tefekkür et- dareai altında bulunmakadır, bir kur tun la gözünden yaralandı· 
Eğer hakkındaki ittihamlar doğ mit ve ıunlan aöylemittir: tehrimizde bet gün kalacaklar fi ve bu tarihten aonra gözünün 

ru iae, Mata Hari bir kaç bin ·• Müstevlilere kar§ı inkılap müca ve Ziraat ve Orman mektebini birini camdan yaptırdığı için cam 
Fransız neferinin ölümüne aebep deleai yolunu ~ bulunan mem- göz ti.kahile anıldığı anlaıılmııp-
olmuftur. leketlerimiz büyük sulh mefli.Ureti ziyaret edeceklerdir. Romen ta- tır. 

lngilterede biz, Fransa kadar 
caaualardan ıztırap çekmedik. 
Adamlarunız, coğrafi vaziyeti iti
barile bizi. caaua aalğınından uzak 
tutuyor. Bir caıua lnsiltere'ye gİ· 
debilir, fakat çıkamaz. 

Son tebeasüm 

Mata Hari hüküm gİymezden 
evvel, uzun müddet Saint Lazar
re hapiahaneainde kaldı ve bu 
mevkufiyet devresi ırüzelliğini 
bozdu. 

Divanı harpte mümkün olduğu 
kadar kendisini müdafaa etti. Ve 
kili en son gayretini sarf etti. Fa
k at dosya müthiıti. lttiham ağır· 
dı. Divanı harp heyeti müzakere
ye çekildiği zaman, avukat ayağa 
kalktı ve yanına ırelerek kulağına 
eğildi! "Cesaret kızım,. dedi. 

Heyet, müthit bir aükünetin 
hüküm ıürdüğü aalona avdet etti. 
karar okundu. Mata Hari hapia
haneden Vincenne'a gönderilecek 
ve orada kurşuna dizilecekti. 

Doatlan kadını kurtarmak için 
her yere baş vurdular. Hiç birin
den n•tice çıkmadı. Omitler her 
eün biraz daha azalınca, caaua 
kadın tahamül edilemez bir hale 
geldi. O kadar ki ancak idamın
dan sonra, muhafızları rahata ka 
vuştulllr. 

Muhakeme ile hükmün infazı 
araaından Üç ay ıreçti. Mata Hari 
nin ölümüne ıahit olan bir Fran· 
aız zabitinden fu teferruatı dinle 
dim. 

- Sabah sat altıdan az aonra, 
kendisini otomobille Vincenn'a ge 
tirdik. iki aaker, bir katolik rahip 
ve avıı katı kendiıine refaket edi 
yordu. Gayet ih'imamla geyinmit 

için mücadele eden iki memleket lebesi evvela Bulgaristana git- Merkumun bu ıefer latanbula 
orduları araaında tabii olarak doıt· · 1 v Sofya R k F"l"be mı~ er e , usçu , ı ı gel"indeki hakiki gayesi henüz 
luk hialerini doğunnaktadır. Sulh de bir kaç gün kalarak Ziraat taayyün ebnemiıtir. 
mefküreai yolundaki bu müıterek 
mücadcla iki memleket araaındaki ve Orman mekteplerini ziyaret Sıra kahvelerde 
hiaaiyata hatka bir samimiyet kat- eıtmitlerdir. 
makta ve milletlerimizi mütekabil ll••••••••••••••I Solon Maraelyoaun Seyriaefain 
muvaffakiyetlerinden memnun ola- • karııaındaki aıra kahvelerde dört 
raı. kendi memleketlerinin faaliyet- F aiih Rıfkı Beyin geceyi ma•a üstünde uyuklaya-
ıerini yorulmakaızm takibe mecbur j rak seçirdiği ve kahve parası ve-
eyleme!ıtedir. Bu an'anevi hiuiyat eserleri recek altı kurutu olmadığı için; 
hali hazırda mevcut olduğu sibi dai- ı kendisini aıkıtbran kahveciye ya-
ma ela muhafaza edilecektir.'' 1 - Denizaşırı n İ§aretle ve yan çetrefil bir !Ürk 

lsmet Paşa'nm cevabı Cenubi Amerilı:ayı anlatan ye- çe ile: 

1 P H 
I . "k ı ;anc türkçe kitap: Yeni yazı ile _ Bir ahbabım var! Nerdeyae 

ımet aşa ~ret enı ı i basrlmış kitapların en nefisi. sellr kahve paraamı ondan alaca-
memleket ordularımn sulbü mu ' Papyekuşe üzerine tabedilmiş imı decliii teabit edilmiıtir. 
hafaza için bir amil olduklannı 1 'tlÜteaddit reaimler. Solonun vaktile ltalyada da 
•e kendi memleketlerinin inkı. ! --- milhim bazı aoyırunc:uluklar yapa 
laplarım müdafaayı bir vazife 1 2 - F aşiıt Rom rak ltalyan zabıtaaıru hayli za. 
bildiklerini ve kendilerini zafere ' man uğraıbrdığı da aöylenmekte-

Kemaliıt Tiru d" 
isal eden §eyin mefkurelerine ır. 

ve Fazlr B. ne diyor! mecburiyet olduğunu söylemiı 
ve demittir ki: Kaybolrnut 

"Ben kendim de eıki bir as Makedonya 
ker olmak hasebile, telmik ve as Faşiet İtalyadan, inkıllpçr Ar· 
keri tekemmülata bakmakaı- navutluktan ve bizden sonraki 
zm insamn a.sker itlerinde oy. Makedonyadan bahaeden yegaue 

nadığı ba,hca rolü pek iyi bi!i. j türkçe kiıa_p_. --
rim. Büyük inkılap ve sulh mef ı 3 _ yeni Ruaya 
kuresine meclup olan Türk ve 
Sovyet insanı, bundan dolayıdır Rus inkılabından, boltevikle-
ki namağlupturlar.,. rin terbiye ve tellrin metotların-

lsmet Pata Hazretleri, söz- dan, R,.. inkı!Abmın bugünkü 
!erine hitam verirken Sovyet 1 vaziyetinden bahııe".lm yeflne 
inkılabının büyük tefi M. Stali türkçe kitap_. __ _ 

ni, Sovyet ittihadı reiai M. Ka 1 

lenine, Kızıl Ordunun yüksek ; 
teıkilatçıaı M. Voroıilof'u ve J 

hazır bulunan bütün Kızıl Or. 
du kumandanlarını selamlaUHf· ' 

Bu eeerlerin hem san'at, bent 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile berkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı ec iyi ki
taplar bunlardır. 

Vali muavini Fazlı Bay, kati
lin hüviyeti hakkında aorduğu
muz auale cevaben dem"tir ki: 

- Katilin Solon Maraelyoa ia
minde biri olduğu hakkında bir 
ihbar vardır. Bu ihbar tetkik edil 
mektedir." 

Diğer taraftan fVİrİn ıeçenler 
de yakalanan Macar kasa hıraız· 
larile de "tiraki olduiu hakkında 
da bir ihbar yapılmıtbr. 

Hakkı Beyin cenazıısi 

Merhum pasaport memunı ı.. 
mail Hakkı Beyin cenazesi dün 
binlerce vatandatm ııözyatı ara• 
auıda çok hazin bir aurette kaldı· 
nlmqtır. 

ti. Şapkasının zerafeti, bu idam br. 
Hepsi Muallim Halit kiltUpha-dekoru içinde tezat tetkil ediyor- Yemekten sonra Türk misa 

du. Bir elinde bir çift uzunca el- firler Harp Komiserliğinin muh -ıesinde bulunur. 

diven tutuyordu. Eğer korktu ise, telif fenni ıubelerini ve Kızıl ........... ·-·····--··--·--··-·-
korkuaunu ıun'i bir neı'e ile aet- Ordunun fikri mesaisini teşhir 
retti. Rah.ibin son hizmetini kabul eden Kızıl Ordu evinin daimi mittir. 
etmedi. Zabit kendı"sı'ne hazırla· · · • · · 1 d" Bu ziyafette Hüseyin Ra. 

heyeti reiai Cevdet Kerim, Poliı 
müdürü Ali Rıza Beylerle kazo 
kaymakamları, Fırka kaza teşkİ· 
li.tı reisleri Polia müdüı· rr.u:ıvini 
ve §ubeler' müdürleri, Polia mÜ· 
fettişleri merkez memurlan, serloo
miser ve komiserler ve yÜzlerc• 
reınıi ve sivil poliı memurları bu. 
lunmakta idi. 

Cenazeye Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya B. le C.H. Fırktı5t, Polia 
dördüncü şubeden mc:humun ar· 
kadaıları. Taksim, Beyoğlu, Eıni· 
nönü polis merkezleri namına bi· 
rer çelenk göndf'rilmişti. 

Cenaze mezara indirilirken gü
zel aeali hafızlar B§lr ve bir hoca 
Ef. tarafından dualar okunmuş· 
hır. Vali muavini Fazlı B. me~hu
mun mezarı ba§mda bu vazife 
kurbanının yaptığı h;zmetlcrden 
bahis luaa fakat mÜe"5ir bir hita
be aöylemit ve hazırun bundan 
sonra merhumun topraiını gÔz· 
yatlarile sulayarak mezarlıktaa 
aynlmışlardır. 

DÜzce icra memurluğundan: len 
dail"eli tarafından deynin temini iıti 

faaı için satılmaaı takarrür eden ıraJ 
ri menli.ut hiuedarlanndan olup ma· 
halli ikameti meçhul buluımn Düue 
nin Cedidiye mahallesinden Hacı la 
hak bey oğlu Cela.lettin ve İstanbul. 
in Tütün tüccarından Emin h.azmı 
efendilere tebliğ mekamınc kıWn ol· 
mak üz.,.., Gayri menkul malların a· 
çık artırma ilam. Açık arbrma ile 
paraya çevrilecek gayrı mfl'Jmlün 
ne olduğu Düzce Tapu aicillinin Ha. 

ziran 928 tarih ve 16 num~rada 

kayıtlı tarlanın dörtte bir hisıeai 

Gayrı menkülün buluoduğu mevki, 

mahallesi aokağı numarası: Aziziye 

kariyeai kınz dıöi mevkiin e. Tak

tir olunan kıymet: beher dönümü 

kırk liradır. Artmnanın yapılacağı 

yer, ırün, aaat: Düzce 1 cra dairesi 
28-5-932 cumarteoi aaa 14 te. 1 -
ltbu ıayrı menkiılün artırma şart
namesi 18-5-932 tarihinden itibaren 
931-862 No: ile DÜzce icra dairesi
nin muayyen numaraırnda her ke
ain ıröre bilmeai için açıktır ilanda 
yazılı olanlardan fazla malfunat al
mak iateyenler iıbu J&rlnameyc ve 
931-862 doaya numaraıile memurİ· 

yetimize müracaat etmelidir. 2 -
Artarmaya iıtirak için yukarda ya· 
zılı kıymetin yüzde 7-5 teminat gÖ•· 
terecektir. 3 - Haklan Tapu sicilile 
aabit olmayan ipotekli alacaklılar di 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
aalıiplerinin bu haklarmı ve hustı•ile 
faiz ve maarafa dair olan iddfalarıru 
lıbu ilan tarihinden itibaren ) irmi 
gün içinde evraki müabitclerile bir
likte memuriyetimize bildinnel i i
cap eder ak i halde haklan Tapu ai
cilile aabit olmayanlar aatıs bedeli
nin paylaşmaaından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırmaya İt· 
tirak edenler artırma ,artnameaini 
olrumut ve lüzumlu malumatı almıı 
bunlan temamen kabul eımiı ad ve 
itibar olunurlar üıtündc bıralulau 

gayri menkiilün bedeli zamanında 
verilmezse ırayri menkiil ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel fa•leo ve 
mahrum kalman yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca bükme hacet 
kalmaluızın memuriyetimi:ıce alıcı

dan tahsil olunur bet numaralı fık
radaki tart tahakkuk etmek ka) dile 
6ç defa bağnldıktan ""8ra gayri 
menklll en çok artıranın üstünde bı 
rakılır fart tahakkuk etmezse artır
ma ceri bırakılıp alıcı taahhiitlerin
den kurtulur ve teminatta kalkar. 
5 - Artırmanın birinci veya ikinci 
olmaaına ve ırayri menklıle tealluk 
eden kanuni hakka ve satıı tarzına 
söre diier tartlar. yazdan tarla yu
karda cöaterilen 28-5-932 tarihinde 
Düzce icra memurluğu oclaaında it
bu ilin ve ıröaterilen artırma ...,-tna 
meai dairesinde satılacağı ilan olu
nur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, latildil caddeoi Bü 

yük Parmak kapu, Afrika hanı. 

na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahkları 

mütehauısı 
ıergısını zıyaret etmıt er ır. 

nan yerde dunnaamı söyledi. s.,. M. Kalenin ·'in evinde gıp Bey, Recep Bey, Ali Bey 
aini çıkannadan durdu ve hatta ile M. Stalin, M. Molotof, M. 

Merhumun Türk beyrafma sa· 
nlmıt olan tabutu dün öileden 
1anra aaat üçte Alemdar aıhhat 

yurdundan kaldırılarak Beyazıt 
camiinde cenaze namazı kdınm.ıt
tır. Cenaze alayı, Bayazıttan Ba· 
kırcılar içi, Eminönü, Balık paza
n tarikile Eyübe nakledilmiıtir. 
Merhum ölmezden birkaç saat ev 
vel bazı YUİyetlerde bulunmuı ve 
ba meyanda cenazeainin E:püp- Cumadan maada herıün öileden 
te, pederinin mezan yanına gö-

10
10nra aaat (2,30 dan Se) kadar la

mülmeaini aöylemiştir. tanbulda Divanyolunda 118 numa-o aırada bile hiç bir korku alimdi l\~OSKOVA,. J? ~A.A.) -:;:- Vorotilof, M. Enoukidae, M. 
izhar etmedi. Bugun M. Kalenının ıkametga· Litvinof, M. Krestinski, M. 

idam edilirken kendiaine kur ~ hında İsmet Pata Hazreterile 1 Karahan ile M. Stomoniakof 
şun sıl<an müfre"'~ye ı;useler gön 1 Tevfik Rüştü Beyefendinin şe. ve M. Suriç ve diğer tahsiyet-
derivordu. rcilerine bir öğle ziyafeti '\Oeril J Jer ha:o.r bulunmualardır. 

Merhumun bu son arzuau bu 
auretle yerine getirilmi,tir. 

rah huauai daire>inde dahili hasta

lıktan muayene ve tedavi eder. T • 
Cenazede Vali Muhiddin, vali 

mı•--~-! r _ _ , _ ,.. .. _. - - · - ' -' .. • · .. 

. 
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Muhabir mektubu ·Memlekette 
~· 

En çok yaşayabilen 
köylüler neredeler? 

Bursa yolculuğu 
.,,f 

Vapurcular tarifeyi ucuzlathlar 
BURSA, 29 - Y aprla• tetelı-

E r eğli köyü ahalisi arasında 100- !'..':b:~:cr:·.~n~e. ~:ıt;::':..~~' J:~ 
90 80 d d 1 k k purlar yük ve yolcu tarifelerin• 

- yaşın a a c; m ar pe ço var tenzi!iıtlı '!!arak tatbik• karar 
vern:::ıtlerdır. 

--~- ' ~ Bu karara göre 335 kuru.§ O• ERECU: lzmit Körfezi dahi
lindeki meşhur köylerden biriai de 
Ereğlidir. Etraftan çok metbini 
'litti.iim için buraya geldim. Ko
caelı vapurları buraya uğra.dlkla• j 
rından seyahat pek kolay ise de r.~...-.. ~. 
vap:ırd~n. sahile çıkmak oldukça 
tehhkelıdır. Çünkü küçük bir ba
l ıkçı kayığına iıtiabında.n fazla 
~şya ve insan doldurmakta oldu
gundan batmak tehlikeai her za
man vardır! Ben de az daha bata 
caktım, bereket versin ki bir ham 
le. ile tekraı· vapura tırmana bil
dım de kurtuldum ve ikinci defa 
boş bir kayığa muhafa>:a memuru 
Lutfi Efendi ile binerek rahatça 
çıkabildiın.. 

Lütfi Elendi 

. l<aydı:tan çıkınca bir bhv~n~ 
•çtnek için beni davet eden LUtfı 
Efendi ile birlikte haı>eaine git
tim. Bu muhterem ailenin mü.teva 
zi liöşeainde izaz ve ikramın yük
sek hamleleri altında ezildim kal 
d11n. Odanın içinde ya.naldan kır 
ınızı,. elbi.eleri temİzt ten ve inaa 
~ Yakın 7 çocuk ııördüm ve ki
ınındir diye sordum ben bunları 
tnaha.lledeki komıu çocuklarının 
0 Ynamak için toplandıklarmı zan 
n_etınittim.. Meğerse bunların hep 
•ıde Lutfi Efendinin yavruları 
~rniş ! Daha iki taneaide mektepte 
•tniıler! Henüz üç ayhk ola bir 
bebeğinde aalmcağı odanm içinde 
•allanıyordu. Liitfi Efendi 42 lira 
tnaaş aldığı halde 9 çocuk ilci de 
~endileri on bir nüfus kıt kanaat 
ıdareye uğTaşmaktadır. Çocuklar 
tnekteplerde birinciliği ihraz et
mişlerdir. Bu kadar külfet v~ zab 
trıetle ban maişet altında ezılmek 
le bulunan Lutfi Efendi b8.la evi
ne nıisafir kabul etmek için çoluk 
Çocuklarile kapılara dükülmekte
dirler. 

Orduya düzünelerle aaker ye
tiştiren bu muhterem aileye hülni 
tnetçe daimi bir muavenette bulu 
nulmaaı Ye bu gürbüz ve :zelci ço
<=ukların· yetiıtirilmeai için de mec 
canı mekteplere kabulü ve kendi
lerine fU emaalai:z bereketi tenaıül 
den dolayı mükafatlar İtaat çok 
yerinde n çok isabetli bir ~fkat 
ol11r. 

lştiğa/at 

. (210) hanede (850) nüfustan 
•baret olan Ereğli halkı balıkçı· 
lık ve meyvacılıkla ittiğal etmek 
tedirler, Bunların motörleri, ala
manaları, fırfıllan ve balıkçdığa 
lllahsua her türlü takınılan var
dır. Burada Levrek, Barbunya, 
l<.efal, Palamut, Torik, Uskumru, 
p~~i balıfı, Kırlangıç, 1ıtakoz, 
:ocek (iki üç okka gelir), Lufer, 

1narit, ve Mercan gibi 44 cins ba 
~~ çıkar. Kadınlan bağ bahçe ile 
l ırde ağ yapmakla meıguldurlar. 
ki Üç halı tezgahları da var
~"" Erkeklerden 1 70 kişi balıkçı· 
ık Yapmaktadırlar. 

Kahvehaneler 

Umumi mubabirimfa Karamıırsal 
köylerind~ 

memleket ve halk iı;in hayırlı bir 
it yapmağı düıünmezlenniş. B~ 
ağalar biribirlerile barışıp can cı· 
ğer olurlaro.a hem kendileri ve 
hem de köyleri müstefit olur. Se
viye itıl>arile diğer köylerden da
ha münevver ve uyanık olan bu 
köy halkının yekvücut ve miimte 
ziç olmalannı dileriz. 

Mektep 

Köyün mektebi 4 sını~lı ve üç 
mualliınlidir. 104 talebesı vard~. 
Fakirler o/o 5 dir. Bu mektep koy 
ler tarafından ( 15,000) liraya ya 
pılmıf ise de henüz hariçten sıvan 
mamııtır. Halk dershanelerinde 
(20) kadın (40) erkek okutturul 
muştur. Mektebin tavanları pek 
yüksek düpnü,tür. Kış teneffüsba 
nesi~ dahili merdiveni ve heli.tarı 
yoktur. Muallimlere mahsua ya
pdan apartımanda oturulmaya
cak bir ıekildedir. Yazık 15,000 
liraya!! ... 

Köy sandığı 

Buranın köy sandığı ( 15,000) 
liraya bir mektep, 12,000 liraya 
bir cami, 260 metre tuliinde bir 
rihtim, 200 liraya bir umumi he
li. yaptınmt ye ı,500 servi ağacı 
dikdirmiş, (2,000) daha dikdir• 
mek Üzere bulunmuıtur. 

Tulü ömür 

Burada su ve hava çok güzel 
olduğundan tulü ömürle muam· 
mer olanlar çoktur! 100 ya§ıoda, 
80 ve 90 ya§larında bir çok ihti
yarlşra tesadüf olunmaktadır. 
1zmitten bir doktor 25 liraya Ka
murııaldan 5 liraya geliyormuş. 
bunların motör ve atları ahali ta
rafından tedarik olunduğu halde 
böylece çok para iatemelerinden 
tiki.yet olunmaktaJır. 

Dertleri 

lan birinci mevki iki liraya inm.it 
tir. ikinci mevki bir buçuk, üçün 
cü mevki de bir liraya indirilmiş
tir. Gidip gelme biletleri ve yiik 
ler için de ayrıca yüzde yirmi ten 
>:ilat yapılmııtır. 

Bu tenzilatlı tarifeyi Seyrioe
fain idareainin de kabul etıiii 
anlaşılmııtır. Ancak idare ceva
bım henüz resmen bildirmedi. 

Bu suretle çok pahalı olan bu 
h ... tta ucuzluk temin edilmiıtir. 

Y en.i tarifeye ıöre, bir gÜYel'
te yolcuou ,140 kuruta 1ıtanbul· 
dan Bursaya gelebilecektir. 

Kaplıca mevıiminde bu kara· 
rın verilmif olmatl burada büyük 
bir memnuniyetle kar4ılandı. 

Kasadan çalınan 
16,000 lira 

Sürmene Ziraat ban-
kasının 

kasasını kim soymuştu? 
TRABZON, 28 - Bundan 

bir müddet evvel Sünnene ziraat 
bankası kasasından çalınan 16 bin 
lira etrafında tahkikat devam et
mektedir. Şimdiye kadar üç kişi 
tevkif edilmiıtir. Bunlardan bü
tün ıüpheler Hasan isminde biri11i 
nin üzerinde toplanmaktadır. Ha
san vak'ayı inkar etmektedir. Ça 
iman para hala ele geçmemiştir. 
Sürmene banka memurları ser
best bırakılmı§trr. Maznunlann 
iaticvaplarını bizzat polis müdürü 
Bahri Bey yapmaktadır. Hadise
nin mahiyeti esrarengiz olmakta 
berdevamdır. 

Makine çarklarının 
arasında ölüm 

TRABZON, 28 - Dün burada 
feci bir kaza olmuştur. Un tüccaı· 
!arından Müftü zade Mehmet Be 
yin ortanca oğlu Ali Beyin dün 
fab~ikalannı dolaıırken büyük ma 
kinenin kayı,ına kendiaine kap
brnuştır. Biçare genç. biraz sonra 
çarkların araeında parçalanarak 
vefat ebni§tir. 

Bomba bir çocuğu 
öldürdü 

Bergamanm Kınık nahiyesinde bir 
facia olmuıtur. lılek Ha•anın sekiz 
yaşlarındaki oğlu Ahmet, ormanda 
gezerken harp zamanrudan kalma 
bir lngiliz bombasını hulmuıtur. Ah 
met hu, ne olduğunu bilmediği ıey-
1 e oynarken bomba ansıaın patlanuı 
ve za vatlı çocuk ağır surette yara
lanmıştır. Ahmet, hadiseden bir saat 
5onra vefat etmİ!tİr. 

Menderesin tathiri 

ye, 22 altın lira ve 32 evrakı .,.Jıcli
yeler gaabedilmiıtir, 

Münazaa eanaamda 30 koyun da 
ürküp kaçarak ortadan lı:aybolmıq• 
tur. Vakayı haı,.,.,aıan zabıta Bektaş 
De Üç arkadatıru yakalamıt ve atlı 
polialer çıkarak ka<;an koyunları bul 
durmuttur. 

Faillerden ikiıi firar etmit oldu· 
ğundan takip edilmektedirler. 

Antepte bir kahyayı 
öldürdüler 

Gazlantepte Küçükınasare lıöyün 
de Mehmet kahyanın evine 15 mü
ıellih mu girerek ki.lıygyı öldür
müt, evdekilerden 100 altın ile ki.h 
yanın meıbur Arap atını istemişler
dir. Bu eınada evin diğer katında 
uyuyanlar uyanmış ve feryada bat· 
lamıılardrr. 

Etraftan yetiılerek ev halkı kur
tanlmıt, p.kiler bir ıey alamadan fi 
rer etmeğe mecbur olmuılardır. 

Bursanın gürbüz 
çocukları 

BURSA, 29 - Himayeietfal 
cemiyetinde yapılan ııürbüz ço
cuk müsabakasına 46 çocuk itti
rak etti. Bir, iki, üç, dört, bet 
ve altı ya§ındaki çocuklar ara
sında birinciliği sırasile şu çocuk 
lar kazandı! ar: Orhan, Nezahet, 
Şahzenan, Ali, Seza, Mualla. U
mW?i birincilik Şah:ıenan ismin· 
dekı yavruya verildi. 

Trabzon- Erzurum yolu 
TRABZON, 28 _ Trabzon -

Erzurum yolunun tamirat faali
yetine başlanmak üzeredir. 

Mudanyada yağmurlar 
Mudanya, son yağmurlar 1000 

dönüm araziyi ıu altında bırak
mıt ve bu arazideki mahsul mah 
volmuıtur. 

Sırt sırta mahpusluk 
Adana mabbuıhanesi mevcudu; 

Ağrı daiı aakleri de geldilrten sonra 
haddi istiabisinden üç ıniali fazlalaı 
11Ufbr. Mahbualar vilayete müra
caat ederek buna biı- çare hulunma
sım iİtemitlerdir. 

Eskişehirde bir 
asıldı 

katil 

Ayın Ti sinde Eıkitelıirde Çar§ı 
meydanında geçen sene yapılan bir 
cinayetin faili idam edilmiıtir. Çar
famba ırünleri Eıkiıehirin puarı ku 
rulduğu için idam meydam çok ka
labalıktı. Maslup öğleye kadar teı
bir edildi. Ölüm cezaaile neticelenen 
hadiıe şöyle olmuıtur: 

Mihalıççrğın Tuğan karyesinden 
htiramc:ab ve 313 doğumlu Malik 
diğer ismile Ahmet, yine Mihabççı~ 
im Dinel< karyesinden ihtiyar Ali 
dayıyı başını tatla e>:mek ıuretile öl 
dünnü9tür. Hadise 930 hazirıuınun 
on birinci gecesi Eıkişehirde cere
yan etmittir • 

1934:" 

jKomıu memleketlerde l 
Suriye 
Haberleri 

Vataniler Halepte ne
den nümayiş yaptılar? 

Halelen 25 tarihile Adana ıı:ue
telerine yazılıyor: NiNUUn on be!in 
de Suphi Beraki.tın adamları tara
fından döiülen ve yaralanan Vatani 
fırkası liderlerinden lbrııhim Hena
nonu n oğlu tedavi edildiği Berut has 
tahanesinden dün buraya avdet et
ıniıtir. Mumaileyhi iıtaııyonda Vata 
nilerden binlerce halk karşılıuruı ve 
muazzam nümayİflerde bulunmuflar 
dır. 

Kalabalık buradan Suphi Bereki. 
tın evinin önüne gelerek ( ka'1rolıun 
Suphi Berekat ve hempaları) ve evi 
nin karşısında bulunan konıoloabane 
miz önünde (Yatasın Gazi Muotafa 
Kemal) diye bağırmı§lar ve derhal 
yetiten polis ve jandarma müfreze
leri tarafından güç hal ile dağıtıl
mışlardır. 

İktibaslar 

Staline; sadeliği çok 
seven adam 

- Stockholm'lle çılıan DAGENS NYHETER'Jen -

Staline'in zahi.-en hiç bir bu lundllğu zamanlardan daha az 
ausiyeli yoktur. Şehir caddele- '---u Y ı. fr ...... tur. eme,.. •o asında a · 
rinde dolatan, kırlarda çalıtan deta muhavere olmaz. y alnı~ 
binlerce ve binlerce İnsan ken* ~tal, bıçak şakırtısı .. İçtiği de 
diaine benzerler. Staline hakiki hır kadeh hafif Kafkas sarabı . 
şark tipini temsil eden bia· a- dır. Az şarap, fakat meb~ul si. 
damdır. O kadar ki tam mana- gara .• 
sile şarklı giyinmemesine ima- Kremlin'e gelmezden evvel 
nın cam sıkılır. Staline baki ren Saline ve alleai yemeklerini 
ginde bir nevi askeri caket giy Sovnarkoma'tan yani halk ko
mekten hotlaır. Halbuki bir miserleri meclisinin müsteı·ek 
Çerkes kıyafeti kendisine ne mutfağından getirtirdi. Fakat 
kadar yakıtırdı. Kremlin'e yrleştikten sonra 

Staline müfrit derecede aade belki de mesafe uzaklığından 
dir, Üzerindeki üniformada ne mütterek mutfaktan vaz geçti. 
bir rozet, ne bir nişan vardır. Çok kesif mesai saatlerinde 
Ba,ında basık bir kasket tqır. mesai odasındaki elektrikli se. 
Yalnız kışın kalınca bir kürle maverden bizzat hazırladığı 
giyindiği zaman toptan muame mebzul mikdarda çay içer. 

lraktaki kıyam le yapan bir tüccara, yahut mü Hemen hemen hiç kimseyi 

Bağdadın Barzan mmtakaımdaki reffeh bir köylüye benzer. kabul etmez. Kapısında iki nö. 
Kürtlerin isyan harekiitım tenkil el 1 Etvar ve harekatı da aade. betçi vardır. Ancak parmakla 
mek üzere askeri kuvvetler gönderil dir. O kadar ki nazan dikkati aayrlac:ak kadar mahdut mah· 
diği gibi 1 ngiliz tayyareleri dağlık kısunlara iltica eden aıiler üzerine rem doıtları kendisini ara sıra 
bombalar atmaktadırlar. ziyarte gelirler. O da müstacel 

Aıilerin harekatını tarassut et• ve mühim bir İş oldukça .. 
melde bulunan Iraklı bir tayyareci, Bazı bazı kendisine Mosko-
tayyaresini dağa çarptırarak parça- va operaıında tesadüf edilir. O 
lanmıştır. Bu tayyareci Irak Baıve- d 
kili ile Harbiye nazırının akrabasın ra a tek batına hükümet loca-
dan kıymetli bir tayyareci idi. sına girer. Perde aı·alarında ba

zı hususi dostlarının ziyaretle
rin.i kabul eder. Molotov, Mi. 
koJan, Karahan, Voroşilof gi
gibi .. 

Lübnan reisicumhurluğu 
Bessinges içtimaı 

Bu günlerde burada günün en 
mühim hidiselerinden Lübnan Riya 
seti cümhur intihabatrdır. Bu mese 
l~ aı·ap saçına benzemekte ve git
tıkçe karma karışık bir manzara ar
zetmektedir. 

Fransızlar Lübnanda müslüman 
bir Reisicümhur İntihap ettirmek ta 
raftan değiller, hatta bunun için de 
Lübnanda son defa yapılan ve müs 
lüman ekıeriyetini meydana koyan 
nüfus tahriri neticesi hila ili\n edil
memiştir. 

lslamlaı·; kendi milletlerinin ek-1 
seriyeti teşkil ettiği bu mıntakada 
HükUm.et reioinin mutlak kendile
rinden olma11nı pek haklı olarak is
temektedirler. 

itte bu sebeptendir ki: bu intihap 
dabi gayri muayyen bir zamana le· 
hir edilmiştir. 

Halle ekseriya kendisinin o
rada bulunduğunu bilmez. Sta. 
line locanın dibine çekilir. Ope 
rayı dinler. Musiki en çok sev. 
diği şeydir. 

Bazan güzel Moskova şeb. 
rinden ayrıhr. Şehirden o ka. 
dar uzak olmayan bir yerde 
küçük bir malikii.nsei vardır. 
Küçücük bir bahçe ve dört oda 
lı bir ev .. Burada toprak kazar 
b~r kaç ağacı budar v çiçekleri 

Staline nı sular. Bahçe küçük olduğu 
celbetmekten hiç hoşlanmadığı için işi çabuk bitince kırlara da 
na hükmedilebilir, lar, yürür, yürür .• Temiz hava 

Eğer bir içtimada hazır bu- onun için gıda kadar mühim. 
lunuyorsa, adeta diğerlerinin dir , 
arkasında ahzı mevki eder. On- Bu küçük kır evinde lüks eş 

Sultanahmet beıinci sulh hukuk ları dinler ve hemen hic müda. yadan mekanik bir piyanosu 
mahkemesinden: lstanbulda Sultan halede bulunmaz ve ~ümkün vardır. Mak~eyi kurduğu gibi, 
Beyazit mabaUeoinde ve caddesinde olduğu kadar kimseyi tesir al- notaya ve pıyano bilmeğe ihti
miikim iken vefat eden ve terekesine tında bırakmak istemez. Bu ha yaç kalmadan, ne hoşuna giden 

mahkememizce vazıyet edilen Der 
vİf Hamit paJa zevcesi Fatma hanı
ma ait Beya>:ıt mahallesinde ve cad 
desinde Kain eski 3 numaralı üç 
kattan ibaret cem'an 6 oda ve 2 so
fa 1 kiler 1 matbab ve 2 hela 1 ku. 
yu ve 1 daraçayı müştemil evin dört 
le bir hiueai mirascıamın talebiyle 
satılığa çıkanlmııtır. Talip olanla
rın itbu hiosenin kıymeti mubamme 
neıi olan 450 liranın yüzde onu nis
betinde pey parasiyle birlikte ilk 
arttırma günü olan 5-6-1932 tarihi
ne müsadif pazar ırünü saat 15 de 
Sultanahmet beşinci sulh hukuk mah 
kemesine müracaatlan. 

li, belki oradakileri daha iyi tet parçaları çalar. Bu piyano ona 
kik için, kimsenin kendi mevcu bir çok feyler ilham eder. Bü
diyetinin tesiri altında kalmı. tün dünyanın bu mekanik piya 
yarak, hakiki benliklerini ve no kadar olamaması ne yazık 
manevi vüviyetlerini nasıl ise- şey! İnsanlar, hayat, her şey 
ler, öylece muhafaza etmeleri- buna benzese .. Bir mekanizma. 
ne müsaade etmek maksadın- dan çıkan tam bir ahenk, ne g u 

dan ileri ge~iyor. .. , . . I zel rüya değil mi? 
Maamafıh bu sukutılık her Yazan: Dmitrievsky 

zamanki mizacı değildir. Sta- ı p••••••••••••ll 
line' de ağır vazifesini tevarüs_ , SE YRISEF AlN 
ettiği Lenine' e benzemek iste 
yig vardır. Merkez aeenta: Galata Koprü 

H ba§t B. 2362. Şube A. Sirkeci 
ususi hayatındaki tevazu 1 Mühürdarzade hıın 2. 3740. 

lı' Burada 4 kahvehane varaa da 
b ~ç birinde ne tavla ve ne iakam
d ve ne de lukum ve gazuz bulu 

Burada bir iakele olmadığın• 
dan vapurlar yanaşamamakta ve 
tahmil ve tahliye pek zorlukla 
yapılmaktadır. Mektebin ikınali 
nevakıaı ve bir motör pomp müba 
yaasr, bir köy odaaınm inıası, elek 
trik teaioatı halkın en birinci ihti
yaçlarındandır. Hiı; bir tarafa köy 
yolu olmadığından dolayıda sıkın 
tı pek ziyadedir. 

IZMIR, 27. - Su işleri umumi 
müdürü, şuyun denize akıtılması, 
Mendereo nehrinin tatbiri ifleri için 
buraya geldi. 

Katil ve maktül köylerinden çıka• 
rak yol arkadaşlığı etm.iıler ve Eı- 9!!!!!!!1!!!!!!!i!!!!!!!!!!l!!!!!l!l!!!!-!!!!!!!!ll!!!!!!!I!!!!!! 
kiıehire İt bulmak içi~ ırelmi9lerdir. 
Yolda Tavıanlıya ugraını§lar, Ali 
dayının şimendifer yolunda çalıtan 
oğlu, bııbuına 536 lira. emanet et
mit ve Malik bu para)'i Ali dayıdan 
almak üzere onu öldürmüıtür. 

ise, tamamen kendi mizacının 
mahsulüdür. Çok haris adamla 1ı nn bile huauıi hayatlarında son 
derece sade oldukları az mı gö- ı 
rülmüştür?. 1 

İZMİR • PİRE - iSKENDE

RIYE Postası ( IZMIR ) 
3 Mayıs salı 11 de Galata 

rıhbmmdan kalkar. 
kurı Burada çay ve kahveden bq 
k a bir şey bulunma'l!. Bu çalıt-

an halk uyunlarla kat'iyen met
;rul olmazlar. Çünkü öıedenberi 
adet olmamı9tır. Doktor eczane 
Ve h 1 

anıam. yoktur. Y alancdılı: bil· 
;eder ve borçlarına oadıkbrlar. 
abaoı. Yefat etııe bile oğlu borcu

nu venr. Namaz ve ontçlanna 
~ok devarolı Ye çok ciiıı:el ahli.kl 
•nsanlardır. 1 

Bir cevelan 

Yunan ıürüleri lzmit'ten kaçar 
ken bu köyüde kamilen yakmıt
lardır. Yalnı>: bir minarenin göv
deai blmı,tır. Burada köy man· 
>:araaı yoktur. Memleket büyücek 
bi? kaoaba halindedir. Evler iki 
katlı yarım kigirdir. Ancak ,ura 
11 .şayanı müahezedir ki köy yan~ 
dıktan sonra aokakları geoi§letip 
aari bir §ekil verınemitler de yan. 
~dan evvelki fena tekilde tekrar 
1nıa etmiılerdir. Acaba bu kö,üde 
ne den bir yol gösteren olınamıt
tır? 

Çartıyı, dükkiıılan kahYeha 
b~leri ve tehrin haricindeki mekte 

1 ınuhtar Bekir ve kümriik me
:i'Ul"U Liitfi Efendilerle gezdim, 
b ?lattun, Ça~ınm ortaamda eski 
ır §adnvan ve etrafında S bak· 

kal, bir kunduracı, bir fırın, 4 kah 
v~fhane, bir berber ve bir camiişe 
l".1 Val"d1r. 

Ahlak ve seviye 

Burada itret, kumar ve fuhti· 
:Yat "b' l> il'• ı ahlaksızlıklar meçhuldur. 
b "ı,"'..ikodu bu sene batlamıftır. Se 
, e 1 bu sene kış çok sürekli oldu
lrUndan halk kahvehanelerde iş
~:ı:d kalmı~lar ve buyüzden dedi-
1 "...t u haotahğına müptela olmu§
ır~· ır.! _Buı-arun ağaları işittiğime 
le~ ıkıye ayrılmıtlardır. Beyin
trı nnde İmtizaç ve ittifak kalma-

ı,tır. Bunlar bir araya ıı-elerwk 

Ragıp KEMAL 

Halkevi 
Çar?Mba günü Halkevi umu

mi idare heyeti içtima ederek ni. 
zamnameyi tubit edecektir. Ya· 
kmda müze ve ıergi tube.ıi de te- . 
şekkül edecektir. 

Moskovada yeni bir gar 
Mookovadan durmadan ge

çen yolcuların en :ziyade nazarı 

dikatlerini celbeden mahzurlar
dan biri, bütün hatların iltiaak et 
tiii merkezi bir demiryolu gan 
mn ademi Dlevcudiyeti idi. f'ilvi.
ki Moakovanm aekiz garından bi 
rinden diğer gara gitmek mecbu
riyetinde olan yolcular, tehir için 
den uzun bir mesafe katetmek 
külfetine katlanıyorlardı. Onun 
için Halk komiserleri mecliai Mo• 
kovada Kur•ki istasyonunda bu -
lunduğu yerde merkezi bir gar 
in!taaına karar vermi:t bulunyor. 

Bu yeni Moakova garında ay· 
ni zamanda. bir otel ve bir de poı 
tahane bulunacaktır. Bütün tram 
vay, tobüs ve müstakbel tahtel 
arz şimendifer hallan bu garla 
birleşecektir. Burada inşa edile· 
cek olan otel Moskovamn en bü
yük bnalanndan biri olacaktır. 
5000 yolcu bu otelde yer bulabi· 
lecektir. Catı üatiinde tenis kort. 
lan ve sp;,r mahalleri yapılacak 

yedi 
tır. 

Gara gelince, burada on 
tren hattı teli.ki edecektir. 

Akhisar bağcıların• 
para 

Akhio.ar, 26.- Şehrimiz ziraat 
bankaoı pek yakında bağcılara ikna. 
zata batlıyacaktır. 1 ki senedir ban
kanın bu sabada yaptığı yardımlar 
bağcılar üzerinde iyi tesirler yap
mııtır. 

Simdiye kadar parasızlıktan imar 
gö;.,royen binlerce dönüm bağları
mız, son iki sene içinde bankalann 
yaotığı yardım aayeoinde nefis mab 
su! yetiıtirmiştir. 

Banka mödürü İshak bey yeni se 
ne ikrazatı bakkında ıunlan söyle
di: 

" Beş on güne kadar bağcılara 
ikrazata başbyacağız. Şimdiki halde 
ihtiyacı olan bağcıları tespit etmek
le meşgulüz. Yakında bunlara kü
kürt de tevzi edeceğiz." 

Banka müdürümüz köylere gide
rek köylünün ihtiyacile yakından a
lakadar oimaktadn. 

Katil badia.,.; Eolıitehiı:-de iatui. 
yon civannda Vahit Beyin bot a• 
partımımmnı :yanındaki anada ce
reyan etınittir. O gece her ilciai 0 • 

rada yatmıılar. Ali dayi uyudufu 
~aman Malik kalkınış, 15 kilo aiır
lığmda ve batının altına yastık ola
rak koyduğu taıı kaldırıp zavallının 
kafa~nna vunnuş ve paralanru alarak 
köyüne gitmiıtir. Ali dayi konutaım 
yacak bir halde hastaneye kaldırıl
mıı fakat iki gün yaşıyarak ölmüş
tür. Tavtanh da çalışan oğlu, baba
sının öldüğünü haber alınca miira
cat etmiı, tahkikat yapılnuş ve ba. 
basının yanında Maliğin arkadaşlık 
ettiği anlaııhnış köyden getirtilınit
tir. 
Maliğin yaaında 56 lira bulunmuş 

tur. Malik gerek mahkemede ve ge
rekse istintakta cürmünü itiraf et
miştir. Katil aaılırken son söz ola
rak: 

_ Kaderim böyle imiı ! demiıtir. 

Sındırgı - Akhisar yolu Kadın mı isteyorsun al! 
AKHiSAR, 26.- Sındırırı ile Ak 

hisar arasında yaılmakta olan yol 
bir kaç güne kadar hitam bulacak
tır. Yolun resmi küşadmda kayma
kam Zeki Beyle birlikte bir heyet 
Sındırğıya gideceklerdir. 

Antepte soygunculuk 
Antebe koyun satmıyıı gden Ay

dınlı llfİretinden Haci Mehmet oğ
lu Hasan ile Ahmet bayram gecesi
ni ıehrin kenarında mezarlıkta ko
yunlannın başında ııeçirmekte iken 
ıekavet v.e kaçakçılıktan sabıkalı 
Hort oğlu Bektat ile beı refkmm 
tecavüzüne ui:ramıılar, 210 mecidi-

Adanada bir kaç gün evvel bağ
lar arasında bir cinayet olmuştur. 
Kozacı Halit Ağa mahtumu Deli 

Mehmet denmekle maruf !ahıs bir
kaç ay evvel anlattığı bir kadını ya
nına alarak (Cakd) suyu civarında 
bulunan çiftliklerine .götürüyor ve 
kadınla ya§amıya başlıyor. Bundan 
birkaç gün evvel Deli Mehmet kadı 
nı da bi<likte alarak hayvan sahnak 
üzer eşehre geliyor ve satbktan son 
ra ufak tefek şeyler alıp tekrar ka
dınla bir ata terkiletcrek çiftliğe av 
det etmek üzere yola çıkıyorlar. 

Diğe rtaraftan Mihmandaı· köyün 
den Ramazan oğlu Duran İsininde 
birisi, tanıdılı lıovardalardan Arap 

Hüseyin oğullarından Mahmudu bu 
larak Deli Mehmedin Çakıla bir ka· 
dın götünnekte olduğunu ııöylüyor 
ve arkalarından gidip kadını elinden 
almalarını teklif ediyor. 

Mahmut, kadmın eskidenberi Meh 
medin yanında olduğunu, belki de 
evlenecelderini ııöyliyerek vazgeçir
mek iotiyorta da dinletemiyor. Ni
hayet ellerine boı bir çifte tüfeii a
larak Mehmedin ııeçeceği yola pusu 
kuruyorlar ve Mehmet önlerinden 
geçerken dunnasıoı söylüyorlar. 

Mehmet buna karşı ne istediklerini 
soı·duğu vakit Duran: 

- Arkandaki kadım iotiyoruz. bi
ze ver. Diyor ve öteden Mahmut, i
çi boş olduğunun farkında bulundu
ğu çifteyi Deli Mehmede çevirince 
tehlike karşısında kaldığı zannına ka 
pdan Deli Mehmet belindeki taban
casına. sanlarak: 

- işte kadın! Diye Ma.hmuda 
a~eş ederek bir kurşunla göğsünden 
yaralayıp yere deviriyor. Mabmut 
bu yaradan derhal ölüyor. Arkadaıı 
Duran kaçıyor. Deli Mehmet te ka. 
dma dönerek: 

- 1 n bakalım , sen de burada 
kal. Bana Allaha ı•marladılı: aözleri
le hayvanına atlayıp meçhul bir sem 
te kaçıp gidiyor. 
Adananın Ba.Yl'am Hacili civarın

da bir kadın sar' a nöbeti esnaamda 
ateşe düşmüştür. Kadmcağız yanık· 
ların teıirile ölmü~tür. 

Oturduğu Kremlin sa.rayın- 1 

da küçük bir dairesi vardır. Bu ' 
küçük dairede eskiden, küçük 
bir memur ailesi otururdu, Bu 
dairede üç oda vardır: Bir ye. 
mek odası, ayni zamanda me
sai odası olan bir salon ve bir 
de yatak odası •.• 

Staline ve refikaaı bu odada 
yatarlar. Reisin ilk zevcesinden 
doğan büyük oğlu da yemek o. 
dasındaki kanapede yatar. 

Stalin'in terbiye prensiplerı 
diğer arkadaşlarından çok ayrı 
dır. Oğlunu zengin bir burjua 
gibi yetiştirmek istemez, 

Staline'in zevcesi adeta si
lik bir kadındır, son derecede 
sakin, kocasına S-On derecede i 
merbut bir kadın.. · Bu kadın 
Staline'in ikinci zevceaidir. İh
tiyar ihtilalci Allilugev'in kızı
dır. Bu kadın ihtilal mahafilin
de Nadja ismile tnınır. 

Dairenin mobilyası aklın al. 
mayacağı dercede sadedir. Pen 
cerelerde ucuz perdeler.. Ye
mek odasında bahsettiğim ka. 
napeden başka bir tek koltuk, 
bir büfe, bir maaa, altı aandal
ya, işte bütün mobilya bundan 

Kadın yüzünden cinayet ibarettir. Koltuk Staline'e mah 
sustur. Staline akşamlan ye
mekten sonra bir koltuğa gö- 1 

mülür, piposunu yakar ve du- ' 
manların · arasında tessiz tefek-

1

1 

küratına dalar. Staline tefekkü-

Adanada Mehmet isminde biri uy 
gunsuz bir kadın yüzünden çıkan 
kavga neticesinde Ceyhanlı Mahmu
du tabanca ile öldürmüıtür. Katil 
firar etmiş, yakalanması için jandar 
ma müfrezesi çıkardmı;ıtır .. 

Takibatın pek yakında müabet bir 
neticeye aracağı beklenilmektedir. 

ı 

rü çok 5ever, tefekkür onda çok 1 

keııiftir. Ne düşünür? Kimıe ı 
birmez ve evinde dışarıda bu-

Tek ve çift önlü 
kazanlar raspası 20 lira 

Faça ve karine 

raspası ile borda 

ve ambar dahili 

aksamı 24 kr. lOp. 
Karine sakal ras-

pası 3 ,, 
Dankların çekiç 

raspası 21 " 
Zehirli boya ile 

boyama 5 ,, 
fiatlarla talibi üzerindedir. 

Noksanile yapmağa talip 

olanların 2 Mayıs 932 scat 

16 da komisyona müraca

atları. 

Teminat iiç yüı lirarlır. 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURU 

KARA DENİZE 

Bülent vapuru 

M:yıs PAZAR 
Günü akşamı saat 19 da Sirke

ciden haı-eketle (Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun. Ünye, 
Ordu, Gireson. Vakfıkebir, Trab
zon, Sürmene, Rize ve Mapav~ 
ri) ye azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Alaiye Han 
1 inci kat. Telefon: 21037. 



o MiLLi I I!. 1 .t' AL.AK 

Kanıızlık, Romatizma, Sara, Kemik, Sinir, Damar, 
Verem hastalıklarma, yürümeyen, dit çıkaramı

yan çocuklara, genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET SUR 

Paris'in en kibar 
sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

ve san'at eseri 

Modanın en ınce isteklerini 
cami enfes bir ipekli •.• 

Akşam tuvaleti 
sabah -ve ya .. 
Apremedi elbiseleri 
için tercih ediniz .•. 
Çünkü: 

Istanbul ve Ankara satış şubeleri 

21 Mayıs' ta Açılıyor 
Krepton krepinin en güzel ve 
canalıcı renkleri Ankara ser

gisinde teşhir ediliyor. 

NOVOTNİ Lokanta ve Birahanesi 

YENi MÜKEMMEL ORKESTRA 

Mefhur tef idaresinde ııarl. ve ııarp mutbalu - Bütün meırulıat 
fiyatlannda tenziliot - Taze Bira dubleai 20 kuruttur. 

1 lstanbul B lediyesi ilanları 1 
Vesaiti nakliye resminden borçlu 1751 numaralı otomobil sa

hibi. Mehmet efendinin vesaiti nakliye resminden olan bon:unu 
tediye etmemeainden haciz altına alman Rağbi markalı otomo
bil Mayıam 9 uncu Pazartesi günü saat 11 de Tophanede mer
kez kumandanlığı binaaı önünde bilmüzayede satıtacağı ilin olu-
nur. (1729) 

Keşif bedeli 3495 lira 69 kurut olan inkılap müze ve kütüpha 
nesi ittihaz edilmek üzere Beyazıt medresesinde İcra edilecek ta. 
dili.t ve iııtaat pazarlıkla yaptınlacaktır. Talip olanlar tafsilat 
almak ve keşif evrakını görmek üzere Levazım müdürlüğüne ve 

Külah a Kir.e idi 
MAR iL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHYANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak· 

larındandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporlan 
vardır, ea sonuncusu aşağıdadır. 

ISTANBUL VILA YETi FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inıaahnda tercihan kullanıJmaktadır. 

Mühim ıehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamu1ah KÜT AHY ADA F ABRIKADA veya IST AN~UL sahş 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAF1A VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \1EKTEB1 
tahlilat Müderriıi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Marsilya ldrcmiıll 
ı Jnhina mukavemeti 

(Mesnet açıklığı 30 sm) 213 Kilogram 229 Kilogram 

il Sildeti (Kuru halde) l400 Gram ı:700 Gmm 

111 Nispi mesamiyet hauası 
(Maı ve cezp ettiği ıu mikdan 24 aaatta.t Yüzde 13 Yüzde 13,5 

iV Don tecrübesi 
( Brart usuli) . Vezni ekıilmemit ~ ezni ekıilmemi~ 

ve pRtlamamııtır. ve patl•mamııtır. 

v Bir metre marabbanıı ne kadar &rter 14 14 

Analiz, plyaaadan tedarik edilen 15 ı.fremit üzerinde yapılmıştır. 

Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk. Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILIR 

Defteri lıebir, Yevmlıe ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir 
Kitap ve mecmuaya alt klişeleri Kli,ehanesinde yapar 

A<dlıres: A KARA 

illiyet Kitap 
Caıd<dlesö 

Kısmı 
Telefon, 2431 O • 24319 • 24318 

' ----~--,--~~--3 uncü Kolordu 
Hini arı 

Tıbbiye Mp de mıevcut 41 ka 
lem köhne etya aleni müzaye. 
deye konmuttur. ihalesi 21-5-
932 cumartesi günü saat 15 le 
komisyonumuzda yapılacaktır . 
Etyayı görmek istiyenlerin mez 
kur Mp müdürlüğüne ve ıartna 
meyi alacakların komiıyonu
muza her gün ve ihaleye İflİrak 
edeceklerin de vakti muayye. 
ninde komisyonumuza müraca
atları. (238) (1718) 

~ ·~ı-

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cil keılde 11 mayıa 1932 dedir. 

IOJ~' itraıniJe 4 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirallk bir 
müklfat vardır. 

pazarlık için de 524,5 lira teminat makbuz veya mektubu ile ----------- Tüf On in~isarı umumi mO~ürlü~ün~en: 
5-5-932 pertembe günü saat on bqe kadar Daimi encümene mü-
racaat etmelidirler. (1728) 

............................................................................. _ ....... 
1 D viet Demiryoharı idaresi ilanları 1 

Devlet Demiryollarınm Haydarpaşa'daki silolarında teraküm 
eden tahminen iki ton miktarında arpa ile karıtık buğday bilmü
zayede satılacaktır. Talip olanların 7. V. 932 tarihine müaadif 
cumarteai günü saat 14 de Haydarpaıa mağazasına müracaat et. 
meleri ilin olunur. (1732) 

KARON ALMAN K1TAPHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

htanbul Ambar ve imalathanelerinde mevcut takriben 
( 550,000) kilo istimale gayri ıa.lih tütün ve kırıntılar • memle
ketten ihraç edilmek üzere • pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
(850) liralık teminatı hamilen (5/5/932) perfembe günü saat 
11 de Galatada Mubayaa Komisyonuna müracaatlan. (1384) 

Istanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden 

1 - Yeni olarak bir adet elektro motör pazarlıkla alınacak. 
tır. 

2 - latekli}erin o/cı 7,5 teminat akçelerile ve fenni tarlname
sini tetkikle 4 Mayıs çartamba ııünü saat 11 de mii-liriyette bu. 
lunmalan. (1717) 

.. 
EBEVEYN1NlZLE, YAVRULARINIZ VE 

SEVDIKLERIN1Z1N ) 

HatıralaFÖTO mFRAN'SE:d~ misiniz? ) 

Ağrandiımanlarını yaptırınız. Fiatlar mutedil, i 
fevkalade ıan1atkaranedir. Elinizde mevcut en küçük 
en eski fotoğrafı gönderiniz, canlandırılıp büyültülür 
Yalnız 75 kuruı gönderiniz, mukabilinde REISICOMHUR Hz.nin tab 
l>üyüklükte, san'atkarane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiy 

nin bilumum ricali aliyenin porttelerinin fıatları dahi aynidir. 
Poıta maarafı yukanki bedele dahildir. 

FOTO FRANSE,Istiklal caddesi No. 128,BEYOCLU 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

1 - Açıkdeniz motörleri için imal ettirilecek 10 adet pervı 
pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 2 Mayıs Pazartesi günü saat 
o/cı 7,5 teminırtlarile Muhafaza Müdiriyetinde 
lan. 

14 te isteklile~ 
hazır bulun 

(1 

aı 

ı Fati~ mal ınü~ürlöğün~en 
1 Edirnel<apıda tekfur sarayında Çakır ağa mahallesinin h 
çerli kilise sokağında ki.in atik 27 cedit 25 No. lı hanenin mü~ 
yede müddeti 29 Niaan 932 tarihinden 5 Mayıs 932 tarihine 
dar bir hafta temdit edilmittir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 M 
yıs tarihine müsadif Pertembe günü Satış komisyonuna müra' 

J at eylemeleri. (1725) 
1 

--- Mütercim Aranıyor ---
Türkçeclen Frantl%çaya ve Fransızcadan Türkçeye tercümeye ıoıı~ 

tedir her iki lisana lioyıkile vakıf olan ve ılnni otuzdan yukan olmaY 
genç bir Tü•k mütercime ihtiyaç vardır. Talibin Galata postaneainıf< 
1393 numt>rolu roıta kutusuna iıi.m, adres ve . hüvi~/etini mübev:; 

bir İıtid'a ile müracaab. 

..----~ANKARA 'da ..-----ııııı:ı 

lstanbul PALAS 
OTEL 1 

Lo:ıan Palaı oteli müıteciri Anadolu Hanına naldettiklerinden rnHl<0' 
otel ISTANBUL PALAS tesmiye eclilerek bu defa yeniden yapıln>•~ 

t 
1 

ı ta olan tehitat hitam bulmakta olduğımdan yeni bir idare ile pek yakı1" 
da lokantasile berab.r açılacakır. E1&aen otel binası herkeaçc malum dı 1 

dutundaıı fazla iaahata lüzum görülmernittir. ~ j 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiöl ve matbaamızda tabedilen 

Amell Hayat alimi 

(Berberi N. GA~~ON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
fekilde intifar etmiftir. 

Bütün iı adamlarına tavsiye ederi2 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
T aıraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınuıaı j 

•r.c:aac __ 
_______________ ...._ 

==· lıtanbul ikinci Ticaret mahkeme

ainden: Yorai Sarancli ef.nin Doyçe

lıanka medyun olduiu mebaliie mü 

kabil mezkılr banka emrinde ,_ı.. 

fuz bulunan bir kısım esham ·ye tah 

vilitm mahkemece aatılına11na karar 
verilmit ve 26-4-932 tarihinde Eı

ham ve Kambiyo bor1&1mcla uıulen 

dene ihale edileceği, ve bundan / 

ela Bor1& komiaerliğinde mncıı1 

tecle müfredatı muharre- ve blf' 
müzayedeye konulamayan diiet ~ 
luaım esham ve tahvilatın da ' 

aiin ve ayni mahalde piysıı' 
mukarrer fiyat üzerinden 1&btıtl' 
vam edilecett ilan olunur. 

icra kılınan 1&tı11 .,.naımcla: zirde ---------
miktarı ve cinıi yazılı 2S adet 
(1902),25 adet (1908), ve 25 adet 
(1909) aenelerine ait Oımanlı istik
raz tahvilitile, 10 adet fark mer
kez ecza ticareti bine ıeneclatına 

teklif olunan flat Boraacla o günkü 
mukayyet fiyatın dununda görüldü
ğünden mezkiır tahviliıtın ikinci art 
bnna ııünü olııoak tayin kılınan 

4-5-932 tarihine ' mü1&dif çarşamba 
günü saat 10 da E•ham ve Kambi
yo Borsa11nda en fazla fiat teklif e- l 

KiRALIK KôŞl< 
1 

Bakırköy'ünde Muır tarwı"" 
yeni istasyona 3 dakika mefŞ' 
ve timendüfer köprüsü y;.,..,.ıt' 
tavuk veaaire beılemeğe müsııl1 

zi ve mebzul ıuyu, altı oda •• ~ 
babı havi 10 numerolu kötk. ~ 
nundakilere müracaat. 

MiLLIYET MATBJi}' 


