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21 MAYIS 1932 
7 inci sene No. 2253 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Türkiye_Mnsır 

iki memleketi biribirine sev
direcek, saydıracak amillerin 
büyüğü iktisadi münasebetlerin 
ÇOğalmaaıdır. Vakıa Türkiye ile 
Mısın biribirine yaklatbracak 
siyasi ve tarihi bir çok sebepler 
Vardır. 

Fakat ka..,ıhkh sevgiye en 
yüksek hararet derecesini vere
cek en yüksek bir sebep te alıç 
veriftir, Ticari münasebetler
dir. 

İki memleket, biribirinin mah 
sulibna mühtaç olduktan son
ra batka memleketlerin mahsu
l& tlml tercih karannı kart ılıklı 
ıempatiler temin eder. Bu sem
patinin Türkiyede mevcut oldu
ğunu biliyoruz. Bunun Mısırda 
da umduğumuzdan fazla olduğu 
nu ise ıimdi daha iyi anlamıt 
hulunuyo~! lt Bankaaı umum 
ınüdürü Celil Bey arkadatımız; 
•on Mısır seyahatinden bize 
cok iyi intibalar getirdi. Bu in
tibalar, yalnız bu memleket hal
'mın çalışkanlığı, kabiliyetleri 
meziyetleri hakkında değildir. 

Celil Bey, orada Türkiyeye, 
Türklere ve bilhaaaa Gaziye 
kartı beslenen derin muhabbe
tin ne kadar samimi olduğunu 
da görmilf ve tatmıftır. 

Mısırda Türkiyeyi sevenler, 
ınuayyen bir zümre ve halkın 
muayyen bir ımıfı değildir .. O
rada kraldan, vezirlerinden ve 
derece derece resmi tahsiyet
lerden batka her fırkaya ve her 
zümreye mensup adamlarda ve 
bilba11a matbuatta da ayni his 

Tevere vapuru yarın 
heyetimizi götürecek 
Roma seyahatine iştirak ede

cek olan bazı zevat 
bugün şehrimize geliyorlar 

Bafvekll şerefine Rua sefarethanesinde 
çayda davetlilerden bazıları 

uerllen 

Bııfvekil lamet P&fll, Hariciye Ve 
kili Tevfik Rüıtü B. bugün Anka
raclan hareket ediyorlar. Y ann teh
rimize gelecek olan heyet Haydarpa
f&J'• muvaaalatinde, tefıirde kalmı
yanılr, doğrudan doğruya Haydarpa
f& önünde demirliyecek olan Tev..-e 
vapuruna rakip olacaktır. 

V edit, Hariciye vekil eti lralemi mab
ıua müdürü Kemal Aziz ve katip 
Selim Rauf Beyler de heyetle bera
ber ııeleceklerclir. 

mevcuttur. Tevere dün öğleden evvel limaıu 

Heyete ittirak edecek olan zevat
tan fırka umumi katibi Recep B.diin 
Aııkarııdan gelmit, fırka erkim ile 
doatlan tarafından karfılanmııtır. 
Afyon meb'uıu Ali, Saffet, Sürt m<>
b'uau Mahmut, Hakimiyeti Milliye 
bafmubarriri Falih Rlfkl, Cümhuri
yet bqmuharriri Yunua Nadi, Ru
ıen Eıref, Y akup Kadri, Retit Ga
lip, Ankara valiai Nevzat Beyler de 
heyete iıtirak edeceklenlir. Bu z<>
vattan bazılan bugün Ankaradan 
geleceklerdir. 

Filhakika son günlerde Mısır mıza gelerek açıkta demlrlemiıtir. 
gazetelerinin Türkiye hakkın
daki muhabbetkirane yazıları, 
samimi bir muhabbetin ifadele. 
ridir. Türk sevgisinin bu kadar 
derin tezahürlerini gördükten 
aonra ı, Bankasının bu memle
kette tube açmasındaki isabeti 

Heyete refakat edecek olan bir kı-
11m zevat Ankaradan ayni zamanda 
Başvekilimizle beraber gelecekler, 
diğer zevat ta heyete fdıri.mizden 

iltihak edeceklerdir. Hariciye Veka
leti umum müdürlerinden Cevat, 
Başvekalet kalemi mabıuı müdürü 

1 Bir ayda 114 
Lira lazım! 
lzmir Ticaret oda
sına nazaran bir 

ailenin aylık mas
rafı budur 

lZMIR, 20 (A.A.) - Şehri
miz ticaret odası üç çocuklu ve or 
ta halli bir ailenin bir aylık ihti
yacı hakkında bir utatiatik tan
zim etmittir. Aile efradından ço
cuğwı biri bir buçuk, biri-yedi, di 
ğeri de 15 yatında tahmin edile
rek hesap ona göre yürütülmüt. 
v.ı bir ayda bu aile için yÜz on 
dört lira otuz üç kunıt ihtiyacı 
olduğu tesbit edilmiıtir. 

Elçiliklerdeki 
Tebeddüller 

Agremanlara muva
fakat 

cevaplan geldi •• 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Büyük elçiliklerimizde yapılmaaı 
mukarrer tebeddülat hakkında a
lakadar hükfunetlerden iatenen 
ağremanlara muvafakat cevabı 
gelmiıtir. Roma büyük elçiliğine 
tayin edilen Cevat Bey Varşova
da rahataız bulunduğundan an
cak yirmi gÜn sonra Romaya gi
debilecektir. 

Amerikanın 
Ye:ni 
Türkiye sefiri 

daha iyi anlatılıyor. 
Mıaırın mali ve iktısadi vazi- UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllUlllllllllllllllllllllUllllllllllllll!llUM.. Dfin Reisicmwı· uı-Hz. 

yeti başka memleketlere niabet ' f d 
le çok iyidir. Her halde Nil di- = M 1 k . . d ·ık = tara ın an mera-
!:~;~e~~r.:y~~:~kÔtn~!ni:~:l~ 1 em e etımız e ı ~ simle kabul edildi 
rada hemen her memlel<etin bir = t b·ı e itimatname takdiminde 
takım ticaret müesseseleri ve it a= 0 omo ı yarışı ~-adamları toplanmış, memleket- 3 filÖylenen 11utuklar 
leri hesabına bir düziye çalışı- 5E 1 
yorlar. Bu İtte en geri kalan ~ M•ıı• tt T • kı•• 
memleketin Türkiye olduğunu Si '' ı tyet Ve Unng Up 
esefle söylemek mecburiyetin- a 1 7 
deyiz. Muhakkak ki, it bankası 5 haziranda 
bu sabadaki milli vazifesini de -
Japabilirae; mesnleketin ticaret 1 bir müsabaka tertip etti 
•e ikbsadiyatına timdiye kadar 
yapbğı iyiliklere en mühim bir 
e.er daha katmıt olacak.. Müsabaka nasıl olacak? _ 

Mısırda mallarımızı satmak ı § 
mevzuu bahistir. Biz, Mısır lial § Türkiye Turing klüp ile müttereken ve gazetemiz E 
kından kendi zararlarına olarak tar~fından tertip edilen otomobil yarıtı, memleketimiz- s_-
hizden fen mal almalannı hat - de_ ılk defa olarak yapılması itibarile, çok büyük bir 

a ' - 5 1-k d ti müsavi şerait altında bizi -== a a a uyan ırmıştır. Avrupanın büyük şehirlerinde bu -
tercih etmelerini iatiyecek de- nevi yanşlar sık sık yapılmaktadır. Sporun bir branşını =-===_ 
ğiliz. Eğer mallarımızı kendile teşkil eden otomobilcilik maatteeaaüf memleketimizde 
rine oldukları gibi tanıtabilir- e_ timdiye kadar ihmal edilmit bir vaziyette idi. Turing 
•ek bu maksat zaten kendiliğin- klüp ve gazetemiz bu noksanı dütünerek böyle bir mü. 
den hasıl olur. Çünkü it Banka. ~==_ sabaka tertip etmiştir. Memleketimizde amatör olarak 
ıının memleket mallarını sat- otomobil sporile meşgul olanlar bir yekilo teşkil edecek 5 
ınakta gözettiği gaye; bu mal- vaziyettedirler. Bu müsabaka otomobil sporundaki ka-
lann temiz ve nümuneye uygun biliyetleri ortaya atacak kadar bir saba ihzar etmiş olu. -=~ 
olmalarıdır. Muayyen ve mah- = yor. Müsabakanın nasıl olacağı, ve İştirak etmek iste. 
dut mallarda olsa bile, lş Limi- 5 yenlerin ne gibi vasıflan haiz olmak lazım geldiğini 
ted markasının her tarafta ta- === ntrediyoruz. Müsabakanın esas hatları §Unlardır: fi 
unmağa ve aranmağa başladığı 1 - Yarış lstinye köprüsünün Maslak tar-afmdan § 

b " b ti .. 1 melı' ba•layacak ve Zı'ncı"rlı'kuyudaki karakolun önünde bite- ;;;;;;;;;; 

rizM. uısırmınunmaisleli beirebasnokyaseı var-. --== cektir. : 
2 - Yarışa üç sınıf otomobil girecektir. 

Bizim it Bankası mahiyetinde §_= a - Amatörler tarafından sürülecek olan hususi oto. 
bir müesaeaedir. Bu Bankanın mobiller, E 
llluvaffak olmasını bir izzeti ne- § b - Şoförler tarafından aevkedilecek olan hususi oto- ~ 
fiı meselesi telakki eden resmi = mobiller, § 
•e gayriresmi bütün Mısır, bu. ~ c - Taksi otomobilleri. E 
tün iftihara değer bir müessese, :; 3 - Her sınıf otomobil handikap ile yarışa girebile. i;i 
ınuntazam ve kuvvetli bir banka 5 cektir. ~ 
)'aratbklanndan dolayı çok § 4 - Yarışı kazanan otomobillere T uring klübü ve ı;;; 
tııemnun bulunuyorlar. Mısır E Milliyet gazetesi tarafından mükafatlar verilecektir. 5!i 

bankasına kar,ı, memleketteki § 5 - Ayrıca her markadan kazanan otomobillere ait 1 
lıütün siyasi fırkaların ayni de. E oldukları acenteler tarafından mükafatlar verilmesi için 
recede sempatisi vardır. Banka; =: te§ebbüaat yapılmı§tır. Bazı mühim acenteler §İmdiden 
İntizamile, ciddi muamelitile a mühim mükafatlar vermeği vadetmi,Jerdir. 
hu ~~mpatiye bak kazanmıtbr. E 6 - Yarış 17 haziran cuma günü yapılacaktır. ~ 
Mahmut Celil Bey bu müease- = 7 - Kayıt muamelesi de mayısın yirmi beşinde bat- 5 
•enin en mühim erkanı tarafın. § layacaktır. Kayıt teraiti yakında gazetemizde intitar 
dan da çok iyi kartılanmış, on- =: edecektir. -
larla görüşmüt, lş Bankası ile E Amatörler ve şoförler tarihi olacak olan bu ilk yarı-
Mıaır bankasının bazı itlerde - ,a İştirak ediniz ... 

tlri:ı d1:ğ: a~ :::~ıl:.~: ~. mü m- §ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111 lffi 
Şunu da ilave edelim ki, Mı- daha ziyade ticari ve iktısadi başlangıçtır .. Bu başlangıcın iyi 

•ır, bir çoklarının sandığı gibi cepheden çok esaslı ve faideli neticeler doğurmasını umarız. 
)almz tuihi noktai nazardan bir etüd mevzuudur. Her halde Siirt meb'uıu 
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M. Charles Sherril 

ANARA, 20 (A.A.) - Reisi· 
cümhur Hazretleri bugün aaat ı 7 
de Müttehit merika hükumetleri 
büyük elçisi M. Sherrill Cenapları 
nı kabul buyunnu§lardır. Sefir 
Hazretleri itimatnameıini takdim 
ederek §U nutk!' irat etmişlerdir: 

''Reiaicümhur Hazretleri; 
"Amerika Müttehit devletleri 

reisinin talimabna tevfikan Ame
rika Müttehit devletleri reisinin 
beni nezdi devletlerine fevkalade 
murahhas ve büyük elçi tayin etti 
ğini bildiren mektubunu ve keza 
iki kardet cünıburiyetimiz arasın
da teyemmünen mevcut münaae .. 
betleri o kadar muvaffakıyetle i
dare eylemi§ olan güzide selefim 
muhterem Joseph Grew'un veda
nameaini Zab devletlerine takdim 
ile teref kesbediyorum. Bu vazife 
nin hana verilmiş olmasından do· 
layı kendimi hilhaaaa li'itfe maz
har addediyorum. 

Cümhuriyet olarak eaao teıkila 
bruzdaki inkiıafın hiç bir devresi, 
vatan sever Amerikalılann tetki
katma, cümhuriyet halinde tees· 
ıüıünüzün ilk on aeneıini takip e 
den devre kadar derin bir kıymet 
arzetmemektedir. Muhakkakbr 
ki, iti senelerinde yarının Türk 
milleti bugünkü Türkiyeyi onun, 
hepıi terakki, im.ili olan, rüesası 
nı ve keza bütün dünyayi tahrip 
eylemiş bulunan iktııadi buhrana 
yeni hükiımet aelabetle tesia edil 
dikten aonra yiğitç~ g.öğüa . gerip 

1 Belgratta 
Ne oluyor? 

Dönen şayialara 
göre vahim 

kargaşalıklar olmuş 
ROMA, 20. A. A. - Zaradan ga 

zetelere bildirildiğine göre bu tehir 
civar hudut hatb dünden beri kapa
tılmııtır. Bu yüzden Yugoalavya e
razioiyle her türlü münakalit inkı
taa uğramııtır. 

lararla ortada dol&fan bir pyiaya 
göre bu tedbir son günlerde Bel
grad'da vuku bulduğu rivayet edi. 
len vahim kargaıalıklar neticeain 
de ittihaz edilmittir. 

Mülkiyeliler 
Tenezzühü 
Dün mezunlar şere

fine Beykoza 
bir gezinti yapıldı 

Dün Mülkiye Mektebi Talebe 
Cemiyeti mezunlan terefine bir 
tenezzüh tertip etıniıtir. Muallim 
ler, mezunlar ve mektep talebesi 
nin de iıtirakile bet yüzü tecavüz 
eden latanbuldaki Mülkiye aileııi 
aahah aaat onda Şirketi Hayriye-
den kiralanan huauai bir Yapurla 
köprüden hareket ederek Beıik
taı ve Osküdara uğradıktan son. 
ra Beykoza gitmiılerdir. Gazino 
parkında hazırlanan yemeği ye
dikten aonra Büyükadaya gitmit
ler ve sonra da tekrar Boğaziçine 
dönmüılerdir. 

Beykoz parkındaki yemek ser 
viai Mülkiye talebesi tarafından 
mükemmel bir surette yapılmı! 
ve bet yüz misafiri ağırlamakla 
"idareciler" ameli hayattaki ilk 
idare imtihanını parlak bir numa 
ra alarak geçmitlerdir. 

Eski mezunlar araıında vali 
muavini Fazlı Bey, polis müdürü 
Ali Rıza Bey, latanbul vilayetinin 
ekaer kaymakamları ve vilayet 
idare makinesinin bir çok erkiını 
nazarı dikkati celbebnekte idi. 
Tenezzüh çok nezih olmu§ ve çok 
eğlenceli bir gün geçirilmittir. 

Diğer müsamereler 
Dün ıehrimizde muhtelif mek 

tepler tarafından veda müsamere 
leri tertip edilmil§ir. Bu meyanda 
Vefa orta mektebi Erkek mual· 
lim mektebinde bir miiaamere ter 
tip etmitıir. Çocuk velilerile, ma
arif erkanının hazır bul=duğu 
bu miiaamerede talebeler fevkala 
de muvaffak olmutlardır. Müaa
mere latiklil marıiyle batlamıı 
ve "Haabahçe" iaimli bir kome• 
diyle "Hizmetçi eğleniyor" iaimli 
diğer bir komedi ve "Gömdüiün 
o cihan" isimli bir facia temail e• 
dilmiıtir. 

[Devamı 5 inci sa hilede] 

Hüseyin 
Rahmi 

Beg 
MİLLİYET için yazdığı 
romanında tahlil ve 
izah ediyor: 

/11sanlar iilürlerken giiz
lerlni yeni ve bilmedi
ğimiz bir aleme mi açı
yorlar? 

İçinılzde ve.. aramızda 
yaşayan ölüler mi var? 

Ruh var mı? 

Yaşıyor mu? .. 

Ebedi mi? 

Romanın ismi: 

Ölenler 
Yaşıyorlar mı? 

dır. Büyük roman üstadı 
bu eserini uzun bir ııiiy 
ve tetkik mahsulü ola
rak MiLLiYET için ha
zırlamışbr. 

Pek Yakında 

Sahip ve Batmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM lZZET 

Dünkü mania müsabakalarından bir enstantane 

Sipahi ocağının kon
kur ipiklerinin 

birincisi dün yapıldı 
Robert College'de 201 atletin 
iştirakile bir atletizm seçmesi •• 
Güreıte Çoban Mehmet rakibi Himmeti 

20 dakikada yendi 
1. Spor • Silleymanlye berabere kaldıL 

Dün Sipahi ocağmm senelik .....---=-~-------, 
Konkur İpiklerinin birincisi ya. 
pıldı. 

Memleketimizde yeni faali
yete batlayan bu spor !Ubemi
zin kısa bir zaman zarfında ka
zanınl§ olduğu büyük muvaffa
kıyet göz önündedi'ı·. 

llk defa Türk bayrağını ec
nebi bir toprak üıtünde müsa
baka kazanarak teref direğine 
çektirmek binicilerimize müyea 
ser olmutşr. İstikbalde bu nevi 
muvaffakıyetlerin tevali edece
ğini göğsümüzü gere gere söy 
leyebiliriz. 

Dün çok mühim bir kalaba
lık önünde ve ordu müfettişi 
Ali Sa it Pata, F abrettin Pata, 
sabık fırka kumandanlarından 
Kizım Pata, Cevdet Kerim B. 
gibi zevabn huzurunda büyük 

[Devamı 6 inci aahilede] 

Çoban Mehmetle Hlmnıet 
pehlluanlar bir arada 

Robert College 'de bir sergi 

Sergide teşhir edilen bir maklna, talebe ve ziyaretçlleı 

Dün Robert College' de tale ı llege'in mühendis inamı talebe. 
benin bir sene zarfındaki mük- si ayni zamanda laboratuvar ve 
tesebatmı gösteren bir sergi a- imalathanelerde, bazı tecrübe. 

1 çılmıştır. Sergide talebe tarafın ler ypaarak ne gibi aletlerle ça 
dan vücude getirilen muhtelif lıttıklarım davetlilere göster
cins makineler, tornacığıla ait mitlerdir. Davetliler arasında 
alit ve edevat, kimya laboratu Mühendis mektebi müderrisle. 
varmila hazrlanan kimyevi mad 
deler, mimari kısmında hazırla 
nan planlar, demirciliğe ait a. 
lit ve edevat, dökümhanede ve 
elektrik laboratuvraında vücu
de getirilen eıya ve makineler 

· ilmi tir. Robert Co-

rile, son sınıf talebesi ve bazı 
mektep müdür ve muallimleri 
ve talebe velileri bulunmal.•_a 
idi. Sergi gezildikten sonra da. 
vetlilere mektebin bahçesinde 
dondurmalar ikram edilmittir , 
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Mustafa Kemal 1919 
da Samsuna 

nasıl ayak basmıştı? 
14sene evvelki 19 mayıs 

1919 Hne.i baharına dofr'u, Vah- du Müfettiıi olarak bir iki ıüne ka
dettin'iıı nanrlan Muatafa ~ dar hareket edeceğini i,iden ismet 
mal'e artılr emniyet etmek doğru ol Bev hemen: 
madrğı fikrinde idiler, K.arvlan Ba- - Ya ben ne yapacağım? dedi. 
aittir: Muatafa Kemal'i Anadolu dai - Şimdilik bm·ada lcalacakaın. 
lanna atmalı n orada çiiriitmeli! Ya Harbiye Müsteşarı olacaksın •e-

MusW.. Kemal de apğı yukarı bu ya Erki.ru Harbiyede esaslı bir va
karardad:r: Arbk lstanburda ne Sa- ziyfe alacaksın . Bana yardan ede
ray, ne Babıili, ne de .,.bancılarla ceksiniz. 
bir iı ıörülebilir. Nihayet herkes bu " ,. ,. 
hakiylıati rörmüttür. Anadolu'ya 13 ''eya 14 mayısta Dokuzuncu 
ıeçmek aıraaıdır; Türle milletini an- Ordu Müfettiıi Sadrazam Damat 
cak bir halk hareketi kurtarabı1ir. Ferit'in Nİfant&fmdaki konağına ak 

Hem Vahdettir.. İn nazırları, hem ıam yemeğine davet edilmittir. Bir
MusW.. Kemal'in kendiai Anadolu- j kaç kelimeden sonra ikisinin arasına 
ya ıaçmek için vesiyle aramaktadır- ı derin bir durpnluk çöküyor. Da
lar. Küine bu vaziyfeyi bulmuıtur. mat feritte Muatafa Keınal'i Babı'. 

Harbiye Nazın Şakir Pata bir (Ün .alı,de ıördüğü zamankj neşeden e
Anafartalar kah.._.,.nı yaıuna Çil- ser yoktur. Bir aralık •a.otİne baktı: 
irrdı Ye kendiaine bir doaya uzattı: - Acaba nerede kaldılar? 

- Bunu okur muıunuz ? - Birini mi hekliyordunuz? 
Dot'J'• ecnebi zabitlerinin rapor- - Evet, c.,,..t Pata Hazretleri 

lanclır. Hemen hepıi f(;yle diyor: geleceklerdi. 
"Türkler, Samaun ve etrafındaki Bira" sonra Cevat Paşa da geldi. 
rum köylerine tecavüz etmektedir_ Yemek salonuna geçtiler. Üç kiıilik 
Oımanl hükumeti bu tecavüzleri sofrada , tabak ve takımlar değiştik
menedehilecek kudrette defildir. Bu çe hizmet edenlerin acemiliji yüzün 
ralara annlyet ve huzur v~k İn- den çıkan sesten başka bir ıey iti
sanlık borcumuzdur." dilmiyordu. Sadruam'ın misafirinin 

Dosyamn yanında bir de protato yüzllne dikkatle baktığı bile yoktu. 
vardır: "Eğer Osmanlı hükWneti bu Y emriin somlna dojru Sadrazam 
tecavüzleri hemen menedemezıe, <>- misafirine ve Cevat Pataya bakarak 
nun vazi,..fesini biz yapacağız... ikisini de meraktan kurtaran tek 

Mustafa Kemal raporları ve pro- cüınlesini söyledi: 
testoyu okuduktan ıonra Harbiye - Yemekten ıonra biru konuta-
Nazırının yüzüne baktı: lım. 

- Arzunuz Paıam? Orta11nda geniıçe bir masa bulu-
- Bunun böyle oldujunu zanne- nan clar fakat rüze1 bir salonda da-

der misiniz? ha ayakta iken, Damat Ferit: 
- Zannetmem. Fakat bir ıeyler - Bir harta getirtsek de Müfet-

olmak ihtimali de yok değildir. tiı Pıqa biu biraz iyzahat verse .. de-
Devam etti: di. 
- itte bu böyle midir, değil mi- ilk işarette masanın üzerine har-

dir, evvela bunu meydana çılcarmak ta l<onmuıtur. Anlaşdryor ki Sadra 
için oraya bir ut (İtmelidir. Sadra- zam bunu daha evelden bazırlamıı
zam Paşa ile bu vaziyfe için sizi dil tır. Bu bir Kipert Atlasıdır. Anado
tündük. lu paftası bulunduktan ıonra Muı-

- Benim vaziyfem, yalnız rumla- tafa Kemal sordu: 
ra zu1- olup olmadığmı tahkik et- - Anu ettijiniz izahat nedir? 
mekten mi ibaret olacaktır? - Metıela, dedi, Samıun ve ha-

- Eveti valiatade ne yapacakamız? ı 
- Pek eyi, yalnız mii-de eder- Ce..ap vermek aüçtii. Fakat biç 

seniz, vaziyfeme bir ııfat, bir telDI tel'eddütsiiz Ordu Müfettiıinin ai
vennelı: lizmıdır. Sizi rabataız etmi- :ımd n ıu tözler döküldü: 
ycyim. Erkanı harbiyenizle rörüte- - Efendim, Samsun ve havali-
yim. ainde ecnebi -ıarmda bildirilen 

Kendisine bir cenarali kartdamaiı: vakalann mübaleralı oldufunu zan.. 
teklif edildiii iç.in, haata olduiunu nediyorum. Falı:at ne de olsa bunlar 
oöyliyerek evinden çıkmıyan muhte- ba~it ıeylerdir. Teferrüattır. Yerin
r~m Feni Paıa makamında yoktur. de tahkikat yapddıktan sonra alına· 

Mustafa Kemal ile ikinci reia ko- bilecek tedbirls kolayca bulunur. 
nuttular. O günlerde ordu müfettiı· Şimdiden 4unu bum1 yapacağımı 
likleri ibdaı edilmek diitüniildüğü aöylmıek rib' lııabetaizliie dütıııek
için, en dojruıu bu unvanı alabil- ten içtinap ederim, herhalde merak 
mekti. etmeyin İz. 

ikinci reiı Harbiye Na:ıırı ile aö- Damat Ferit " - Siz ne derıi-
riittü. Aldığı direktif ıudur: "Mak- niz?" diye sonır ribi Cent Papnın 
sat Samsun ve etrafında nunlara yüzüne baktı: 
.:ulüm eden Türkleri yola retirmelr- - Öyledir, elendim. Bu ribi it-
tir. Sonra da Anadolu'nun ,uraımda ler daha eyi yerinde hallolunur. 
buraımda beliren milli teıekkülleri Sadrazam mutmain değildi, Onun 
ortadan kaldırmaktır-. kafasmda sanki daha büyijk bir en 
Alacağı salibiyet ki.ğıdmda Mm- diıe, ıual ıekli aramaktadır. Ve bi

tafa Kemal'in en dikkat ettiği nok- raz heyecanlı lıir se.le bir sual •i
ta, şaı;k vilayetlerinde bulunan kuv- zmdan çıktı: 

Konferans 
Arifesinde 

" Matin ,, acilen 
kabine 

teşkilini isteyor •• 
PARIS, 20 (A.A.) - Matin 

gazetesi, yeni meclisin ite batla .. 
maaına intizaren imir olan anane 
ye rağmen henıen bir kabine teı· 
kil edilmesi lüzumunda ısrar ey
lemektedir. Mezkur gazete diyor 
ki: 

"Filhakika, herfeye hakim bir 
tarih vardır. O da Lozan konfe
ransrnm İçtima tarihi olan 16 ha
zirandır. Bu konferans rerek 
Fran1a için ve rerek bütün Avru 
pa için hayati bir ehemmiyeti ha· 
izdir. 5 haziran 1932 tarihinde 
iktidar mevkiine gelecek olan bir 
kabine bu konferansa hazırlan
mak için kfi vakit bulamıyacak
tır. 

Nazırlar meclisinde 
PARIS, 20 (A.A.) - Nazır· 

lar meclisinde M. Tardieu harici 
vaziyete, tahdidi teslihat tamirat 
borçlan, Tuna hükıimetleri ittiha 
dı meşeleleri hakkında cereyan 
etmekte olan müzakerelerdeFran 
sız noktai nazarlarının müdafaa 
ıını temin için aldığı tedbirlere 
dair izahat vermitşir. M. Tardieu 
müstakbel hükıimete hırakdma11 
li.zım gelen ve eaaıa taalluk eden 
ber türlü kararlar ittihazmdan 
sakındığını beyan etmiıtir. Mecli.a 
M. Tardieu'nün bu hususta Fran
llZ siyaııi miimeuillc-rine ve Ce
nevredeki Fransız murabbaı he
yetine verdiii talimatı taıvip et
mi9tir. 

Suikast tahkikatı 
PARfS, 20 (A.A.) - Adliye 

tabib~ Gorgouloff'un kolunda 
hiç bir yara nişanesi olmadığım 
beyan etmif olduğundanAatakoff 
katilinin uıl isminin Zalatarff ol 
duiun.a ve kolunda bir yara niıa 
nesi bulundııjuna dair olan taha 
delinin doğru olmadıiı anla,ıl· 
mıftır. 

ispanyada bir bom
ba fabrikası bulundu 

SEViLLE, 20 (A.A.) - Sau
tanız mahallesinde içerisinde 
700 bomba bulunan bir fabrika 
meydana çıkanlmıtbr. Bu bomba 
lann umumi m.eaai konfeder._.. 
yonlarma bugün için ilan etmİf 
olduğu umumi grevde kullanıl
mak üzere hazırlanrnıf olduğu 
zannedilmektedir. 

Cemiyeti akvamda 

Vapur 
Nasıl yandı? 

Bir tebliğe " gore 
yanan ve 

boğulanlar 49 kişi 
ADEN, 20 (A.A.) - Meaajeri 

Martim Kumpanyasınnı burada 
nqredilıniı olan bir tebliiinde, 
Philippar vapuru yolcularmdan 
kurtanlanların kat'i mikdannın 
683 lciıiye baliğ olmakta bulundu 
ğu beyan edilmektedir. Şu halde 
kayıplann m,ikdarı 84 kitidir. 
Philippar'ın yanıp kavrulmuı o
lan teknesi dün saat 14-56 da bat 
mııtır. 

Bir tebliğ 
PARIS, 20 (A.A.) - Mesaje

ri Martim Kumpanyası bu rece 
bir teblii nefretmiştir. Bu tebliğ
de, Georıe PhiJippar vapuru feli 
kelinden 767 yolcudan 718 inin 
kurtarıldıiı ve 49 yolcunun da 
kaybolduğu bildirilmektedir. 

PARIS, 20 (A.A.) - Georg .. 
Philippar vapuru kumandam Vi
docq, yangın felaketini izah eden 
ilk reımi telgrafını eMsajeri Mar
t~m Kumpanyaama göndermiftir. 
• .'.umandan bu telırafmda diyor 
ki: 

"Yangınt Mayıeın 16 nıcı günü 
sabahın saat ikisinde kamaralar
dan birinde zuhur etmiş ve maa
lesef yapılan imdatlara rağmen 
sür'atle etrafa sirayet etmiştir. 
Telıiz telgraf kabinesi ile yukan 
güvertedeki elektrik iıtih1aline a 
İt makineleri muhtevi bulunan 
daire ve kaptan köprüsü yangının 
merkezinden uzak olmakla bera
ber ayni zamanda alevlerin tesiri 
le yannııttır. Güverte yolcuları 
yangının ıür'ade inkişafından 
hayrete dÜ§mÜ§ler ve bir çoklan 
kamaralannda dumandan boğula 
rak ölmütlerdir. Bazdan denize 
ablmıılar ve bunlar sandallar va
sıtasile kurtanlmıflardır. Uk eVYe 
la kadmlar ve çocuklar ve sonra 
erkekler ve tayfalar kurtanlmıı
lardır. Gemiyi en son terkeden ge 
minin kaptanıdır. Mumaileyh sa
at sekizde ve remi adeta bir ateı 
kütlesi haline &"elmİf olduğu anda 
gemiyi terketmiıtir. Takn'ben 689 
kiti kurtanlmıfbr. 

Vapurun .son dakikaları 

ADEN 2 (A.A.) - Georges 
iflippar po-ta vapuru, içinde !'an 
rın çıktığı alökadan itibaren, IRl 

!arın cereyanına tabi olarak iler
lemeğe baılamıt ve bugün Guar
d,.fui burnuaun 145 mil timali 
ıarkisinde blltmııtır. Alevler va• 
puru tamamile tahrip etmİftir. 
Lombar delikleri au ile dolmafa 
başlar ba9lamaz vapur batmııtır. 
Suyun yÜzüııde hiç bir enkaz ese 
ri görünmemektedir, Vapµr batm 
caya kadar yanında kalan Preaer 
ver romörködü yangından müte
vellit hararetin ıiddetinden dola· 
yı vapura yakla§maia imkan bu
lamamıftır. 

vetlenn kumandanı olmalı: ve bu _ Peki, ıiz bana kumandanızın 
kuvvetlerin nüfuz dairesi içinde bu- bütün mıntakaaı ne olacağını harta Jrlanda yemin 
lunan Yilayetlerin valilerine eırur ve- üstünde röılenr ..U.iniz? 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Cemi 
yeti Akvam Mecliai Pentecote yor 
hııu münasebetile fasıla verdiği 
mesaisine tekrar başlamıtbr. Kim 
yevi silahlar ve mi.krap harpleri 
meselesini tetkik için tetkil edilen 
14 milletin murahhaslarından mü 
rekkep bulunan hususi meclis te 
içtima etmittir. ltalyan murabba. 
aı M. Pilotti bu meclisin reisliğine 
ittifakla intihap edilmittir. 

rebilmektir. Eğer aalihiyet üiıdı- Damat Ferit'in düttüğü vesvese --~·- - etmeyecek 
na, o mmtalıaya"' veya bu ~da meydandıı idi: Diri diri gömülenler 
temas eden kuvvetlere ve Yiliiyetle _Henüz ben de pek eyi bilmiyo- DUBLEN, 20 (A.A.) - Mec-
re itarlarda bulunabilmelr lıaydi de SANTIGO DU CHILI, 20 (A. liı, muhaliflerin ilcinci tadil tekli 
k --L'J' • ol __ ı~ rum. A.) - Las Raicas tünelinin inhi- fini reddettikten sonra sadakat 
oıuuıı ıne, tertıp tamam a.,...u. Ve küçük kipert paftası üzerine - ali 
ikinci reiae dedi, ld: elini ko-t.: damı yÜzünden toprak altında ka yemininin ilgasına mute ik ka-

.,_,.u •-".r..~-- __ ı __ bü 7~- lan ameleye, ziya, hava Ye su •e- nun layihumı 69 reye karıı 77 
- ....... ,.et ........ -"""'""' - -1.htbnııl - parça-. ·ı . f k h'• 1 1 1 kab 1 ' tir' B ı·....!L tün iıtedilderini istedikleri riJıi ya- •- n meame muva a at ası o mut- rey i e u ebru! • u a7 ma 

Japon yada 
Tedhişçiler 

Zabıta genit mik
yasta müca

deleye hazırlamyor 
TOKYO, 20 (A.A.) - Yeni

den bir takım suikastlar yapmak 
Üzere fesat tertibatı kurduktan 
anlatılan tethit taraftarlarım ya
kalamak için zabrtanın büyük 
mikyasta bir takip ve mücadele 
hareketine hazırlandığı söylen
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılan ıuikaat 
!ar faillerinin biribiri ile sıla suret 
te temaata ve meaai ittirakinde 
bulunan tethiı taraftan üç muhte 
lif gnıba mensup oldukları riva• 
yet edilmektedir. 

Yeni bBfoekll 
TOKIO, 20 (A.A.) - Fa,ist 

hareketinin bqma reçmiı olan 
Kokuho11ha iamindeki milli cemi 
yetin reiai Baron Hiranume'nin 
yann imperatör tarafmdan davet 
edilerek kabine tqlciline memur 
edilmesi çok muhtemeldir. 

muhafazalılJr/arın yeni 
reisinin nutku 

TOKIO, 20 (A.A.) - M. Suzu 
ki, muhafaza fırka riyaaetine in
tihabı dolay11ile irat etmİf olduiu 
nutukta bilhaaaa milli müdafaa
nın takviyesini ve Japon diploma 
si usullerinin ialahını iltizam et
miftir. Mumaileyh, miUi intibahın 
lüzumunu ehemmiyetle kaydettik 
ten sonra Japon aiyaai usulleri .. 
nin tasfiyesi için icap eden tedbir 
!erin zirai mıntakalarda hüküm 
W.rmekte olan iktisadi müzayaka 
dan kurtarmak lazım ıeldifini i
lave etmiıtir. 

Bombayda yeni 
Boğuşmalar 

Şimdiye kadar 1200 kişi 
tevlıif edilmiş 

BOMBAY, 20 (A.A.) - Yeni 
arbedeler yüzünden 15 kadar te
lef ve mecruh Yardır. Maamafih 
siikıinet tee11iia etmİf aibidir. 

BOMBAY, 20 (A.A.) - Bu
rün müalümanlardan mürekkep 
bir kafile bir tramvaya hücum et 
mif, yolcular arasındaki Mecusi· 
lere taarruzda bulunmU§ ve hun
lardan birini bıçakla aiır aurette 
yaralamııtır. Bu vak'a Üzerine te 
lıirde heyecan ve ıaleyan tekrar 
§iddetli bir surette baılamqtır. 
aZbıta memurları timdiye kadar 
§iipheli fal1.11lıı.rdan 1200 kiıiyi 
tevkif etmitf.ir. 

BOMBAY, 20 (A.A.) - Valü 
umumi bir topçu alayı ile bir ıÜ· 
Yari bölüp Utemİştir, ihtiyat ef
.. admdan mürekkep olan her iki 
kuvvet itif&tlan tenkil etmekte o 
lan bükUınet lataatmı takviye e
decektir. 

Gazeteciler federas
yonu kongresi 

ROUEN, 20 (A.A.) - Bey
nelmilel gazeteciler fecleruyona 
kongresinde bu sabah yaphğı içti 
mada razetecilik meslejine dahil 
olan müelliflerin telif haldan Ye 
razetecilerin çalııma teralti hak· 
kında müzakerelerde bulunmut
hır. zınız. Yalna bu iki .-dde7i ilive et Diye bazı Tili,.deri tahdit etti Ya tur. ayan meclisine oevkolwsacakbr. 

tirin.iz. daha manalı bir tarzda Cevat Pqa ...................... .,... ........................ , ............... ,, ••••.,.• •' •• t: • • ,, , • ,, , , ••, ,, •• •••, ,, , • • •• ,, , '" 

1 ldnei reis yüzüne ı.ktı: nın yüzüne baktı. O dedi, ki: mı,tır. 
• _ Efendim -takanın okadar e Ma1a üzerinde -··'-·t bir T"-'-'-- Bir fey ıni yapacalnmıır? • _._._ p •-L" ~~ ura• 

Oda kapılanrun aımaıla kapalı ol- hemnuyeti y,_...... &fa """" 0 mm- ye hartası vardır. Gözlerinden, yü-
d • LL .LL d"-'-t --'-- M talıadaki kun-eta kumanda edecek- zünden ve tavrından Fevzi Paun•n 

uguna uor - .,... _,. u.. •'-. H- zaten ~ ku-.vet kaldı, ~-tafa "-1: ~ -• pek dolgun olduğu anlafdıyor. Muı 
- Bana kulağınaı ,..JdattJrmız, ki.V .. e oo'-''-" lııitirirken vaziretin tafa Kemal: 

d~di ~u- ' - Ben Anadolu'ya ridiyorum. 
V ~ ilive etti: hiç de mühim olmadıjmı iyma eder Aramızda fazla münakaşaya hacet 
_ EYet bir teY ~. Ba bir ta"1l'la masadan uzaklaşır ribi yoktur. Siz bana yardım edeceksi-

maddelw yazıl1a ela yazılmasa da o oltı.ve relmitti. Sadrazmn daha niz. 
ley •. ra--.ırn.. - Tabii ... evet... 

' ..--.-· in•irıahlı, misafirlerine birer de si-Gülümaedi: • - V akıt reçmeden ilk yapılacak 
_ Vaziyfemizdir ;çallf&c&ğız. ı•ra ikram etti. it Ulukııla civarında bulunupta ıi-
Kim bilir Sadrazam ve kabine a- Mustafa Kemal, Cevat Papyı ko- mendiferle nakledilmelerine müsaa-

zaları arasında ne geçti? Fakat hep- lana almq, Nipntatı caddesinin ya- de olunmıyan yirminci kolorduya 
ıi kuşkulaıımqlardır. Sadrazam 1a- ya kaldmmı ilzerinde sdu adımlarla ,imdi yürüyerek Ankaraya hareket 
liihiyet kağıdını imza etmekten YU Tet-rikiye'ye doğru yürümektedir. etmelerini emrediniz. 
,eçmiıtir. Harbiye Nazırı da im21l c:e..at Paıa samimi bir li1aDla sor- Ce-.at PB§a önündeki bloknota i-
koymaktan korkmaktadır. Yalnız: du: taret etti: 

_ lmJ:a ederim, dedikten aonra - Bir şey mi yapacaksınız? - Derhal emir veririm. 
bira~ düıünmüı: - Evet, bir teY y-cağıml - Sonra şahsen sizinle muhabere 

- Mühiirümü baaanm, demiı. - Allah munffak etsin! "!'11ek için bir de huıuıi tifre iate-
Artık mühürlü kağıt Mustafa Ke- - Muvaffak olacağız! run. 

mal'in elindedir; Dokuzuncu Orda Biribirlerinden aynlddar -- Şimdi... 
Müiettiıidir. lf ıt. • Gazi Anadoludan iifalki.r davet-

* • • Şimdi hareket etmek • için baıka lwle lıtanbul'a çaimldığı zaman 
Süleymaniye'de dar bir sokağın i- bir i' kalmamııtır. Bahrıye Nazırı• merkezde ne olup ne bittiiini bu 

çinde kafesli bir ev: Mustafa Ke- Avni PRta ordu müfettiıliği karar~ ıifre ile öğrenmi,tir. 
mal kap[)'1 biraz vakitsiz n teklif- rihıru Samıun'a nakledecek vapuru " " " 
ıO: talmıfbr. Bilmediği iki kimse- bazırlatmqtır_ Vapur 16 mayıs gü- Mustafa Kemal timdi Yıldız Sa-
nin, Pap ile yaverinin evin içine nü 11\babtan akıama kadar Galata rayında, çok ufak bir odanın için de 
girdiğini rören hizmetçi kı:z: rıhtımında Mustafa Kemal'in emrini V'ahdettinle adeta dizdizedir. Padi-

- Henüz Beyefendi hazır de- bekliyecektir. §&hm sağında, hemen dineiini uza-
iildir, diyor. Mustafa Kemal son vedai yapmak taralı dayandığı küçücük bir ınaca-

- Sen bizi Beyefendinin ınilafir üzere Erkim Harbiye daire.inde, mn üstünde bir kitap duruyor. Oda
oda•ına rötür. Kendisi de bir taraf- reislik biirosundadır. Erkim Harbi- nm Boğaziçine açılan büyücek pen
tan hazır olur. ye Reisi Fevzi Pqanm yerine Ce- cereainden görünen manazara §U .. 

Fakat daha söz bitmeden ev sabi- yat PB§a tayin olunmuştur. Halef dur: Cephelerindeki toplan Yddrz'a 
bi sevimli gülüşü ile yanlarına gel- ıelef ,.aziyfe de-.ri yapmaktadırlar. doğrultmuf, biribirine müvazi çüıgi-
miıtir: Yeni reiı masanın başında, Mustafa ler üzerinde duran zırhlılar! 

- Ne haber, ne haber, bu ne bas Kemal ve Fevzi Pata kartıdadırlar. Bu manzarayı ıörmek için ottıru 
kın! Kapı kapalıdır. • lan yerden batı ıağa ve sola çeviri 

Bu zat kimdir, bilir miıiniz: la- Fevzi Pap lzmir karşısındaki ada- vermek kafidir. 
met Beyi larda toplanan yunanlıları karaya Vahdettin söze baıladı: 

- Vaktim vardır .Size bütün hi- ıelirlerse ateşle karfdamak için e- - Pap, Pata, dedi. Şimdiye ka-
.. • • • • ..... • • • • • .ı. ·!~ .... .ı ...... devi · · ........ 1, ı.:-et .. ttin. 

mittir, 
Elini demin bahsettiğimiz kitabın 

üzerine basarak ili•• etti: 
- T aribe geçti. 
Gazi o zaman hükmetti, ki maq 

nın üstündeki kitap bir Osmanlı ta 
rihidir. 

- Bunları unutunuz, dedi. Asıl 
timdi yapacağına h'iznet timdiye 
kadar yapbldannızdan mühim ola
caktır. Pap, isterseniz devleti kur
tarabilirsiniz! 

- Bu buauıta elimden geleni ya
pacağıma emniyet buyurunuz. 

Paditahın diiıündüğü fU idi: 
Kuvvetimiz yoktur; takatimiz kal
maınııtır. Bütün ümit, pliplerin de
diklerini memlekete kabul ettirebil
mek, onların pki.yet ettikleri hadi
selerin önüne reçebilmektir. 

- Muvaffak olunuz, dedi ve aya
ia lıalkh. 

Mustafa Kemal, yanında yaveri i
le, ve sanki saraydan çıktığını ve ha 
reket etmek üzere olduğunu aalda
mak iıtiyen bir ihtiyatla, ayaklan
nın sesini iıittimıekten korkarak, 
Y ddız tepesinden nzaklattL .,. .,. .,. 
Bandırma vapuru Galata nhtı

mında hazırdır. Bütün kararg&lı 
mensuptan muayyen -tte orada 
toplanmıı olacaldardL Otomobil 
Şiılideki evinin önündedir.. Artılr. 
anası ve kardeıi ile veda etmekten 
baılca iti kalmaınıfbr. 

Tam o sırada iki yerd- aym ha
ber &'eliyor: 1 

- T Ol'pİdo remiyi takip edecek 
ve sizin Anadolu'ya çılonıuııza mani 
olacaktır. 

ikinci haber damatlardan birinin 
evinden ıı:elmittir. 

Fakat maklat ne olabilir? Tevkif 
etmekse, kendisi henüz lıtanbul'da
dır. Belki daha ı....ı... bir aey. Kara-

ka bir macera. .. 
Bir anda lı:aı:ar verdi: 
- Dü,ündülderimi tatbik edeme

dikten ıonra ölmek de daha eyidir. 
Ve otomobile binet'ek rıhbma rit· 

ti. Bandırma vapuru uzakta dtmir 
atmııtı. Bir 1andala binip vapura 
girdiler. Geminin içindeki kontrol 
memurlan geçilrtikçe reçikiyorlardL 
Hükmetti: Henüz kararsızlık içinde 
dirler. 

Ve bundan istifade ederelr kapta
na hemen hareket etmek emrini vs 
dl 
Bandırma'nın 27 senelik ihtiyar 

kaptam vapurunun demirini aldır
nıağa başla1h. 
Boğazdan çdıarken kaptana takip 

olunmak ihtimalini söylediler: 
- Ne aksi, ded~ ben de hu deni

ze ilk defa çıkıyorum. Pusulamız da 
biraz bozuktur. 

- Kaptan elend~ te1at etmeyi
niz, kıyı kıyı gideniniz. Burulan 
sonra... mak1at artık Anadolunun 
herhanıi bir noktasına ayak basmak 
tan ibarettir. 

Evveli. Sinop'• vardılar. Mustafa 
Kemal orada lizım relenlerle ııö
riittü. Eier kolaylıkla ridilebilir bir 
lıara yolu olsaydı onu tercih e.ı .. 
cektİ- Falı:at yoktu. Samauna bir da 
kilıa evvel varmak için içinde öyle 
bir ıabırıızlık vardı, ki yine her tür
lü tehlikeyi göze alarıık pusulaaı bo
zuk Bandırmaya bindi.. 

Nihayet Samaun Limanına girdi
ler. Belki takip olmuıtur. Yalms 
Bandırma'yı koğıılıyanlar, Karade
nlz'in tatkın dalıaları ile boiutma
ia mecbur lıaldıldanndan kıyı taraf 
lannı arıyamaınqlardır. 

• .y, .,. 

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da 
Sam•un toprajına iıte böyle ayak 
bastı. 

• 
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Cümhuriget Merkez Bankası 

heyeti umumigesi 
ANKARA, 20 (Telefoola) - Cümhuriyet Merkez Bankuı 

heyeti umumiyesi )'arın öğleden sonra toplanacak ve nizamname 
de yapılmaıı teklif olunan tadilatı mii2akere edecektir. 

Dün hemen her şehirde idman 
şenlikleri icra edildi 

ANKARA, 20 (A.A.) - Bucün saat 10,30 da İstiklal saha 
unda 5 inci İdman bayramı yapıhııqtır. 

Saha çok kalabalık idi. Maarif, Gümrük ve İnhisarlar vekille
rile meb'uslar, erkanı aıkeriye, Maarif vekaleti erkanı ve Ameri 
ka sefiri cenapları hazır bulunmutlardır. 

Geçit resmini müteakip, latiklal marıı ile baılanaıı idman ba. 
rekatına iştirak eden kız ve erkek mektep talebeleri çok muvaf 
fak olmuılardır. 

KONYA, 20 (A.A.) - İdman tenlikleri bugün büyük bir 
kalabalık huzurunda mntaka futbol sahasında icra edilnıittir. Şen 
liğe kız, erkek muallim mekteplerile, lise talebeleri iştirak etmit 
tir. 

MUCLA, 20 (A,A.) - Mektepliler idman bayramı bugün 
orta mektep muallim ve talebelerinin iştirakile yapılnıtttır. 

BURSA, 20 (Hususi) - Kız ve erkeklerden müteşekkil bin 
talebe yeni stadyumda kıalabalık seyirciler muvacehesinde idman 
tenlikleri yapmışlardır. Şenlikler takdirler kazanm1ş, mütemadi 
alkışlanmıştır • 

Tas ajansının iki tekzibi 
MOSKOVA, 20. A. A - Sovyet Rusya'nın aakeri mıınavra 

lar için dört senelik kura efradını ıilih altına çağırdığına dail' 
Nev-York Times gazetesinin neıriyatı tamamen asılsızdır. Tu 
Ajan11 bu haberi tekzibe mezundur. • 

MOSKOV A, 20. A. A.-Transoaffn Ajansı M. lnukainin kat. 
li müm.sebetiyle güya k ızd ordu erkim harbiye reisi tarafından 
telsizle neşredilen bir nutku dercetmektedir. Tas Ajanıı ne erkl
ru harbiye reiıinin ne de diğer herhangi bir kimsenin böyle bir nu 
tuk söylemediğini ve binaeoıaleyb bu haberin tamamen uydur
ma oldğunu beyana mezundur. • 

Emir Faysal Berlinde 
BERL1N, 20. A. A - Hicaz Kralmın oğlu Emir Faysal bu· 

gün öğle ii2eri tayyare ile La Haye'den buraya m.u•aıalat etmİt· 
tir. Maiyeti ile birlikte pazartesi gününe kadar hükUmetin misa-
fi.ri olarak Beninde kalacaktır. • 

Saragos darülfünunu kapatıldı 
SARAGOS, 20. A. A. - Darülfünun 30 may11a kadar kapabl

mıttır Son zamuılarda kuralara devam etmeyen talebe kayıt halr 
kından istifade edemiyecektir. • 

lnzibat11zhğa delalet edecek her yeni hareket l\'e nümayit tid. 
detle tenkil edilecektir. • 

iki profesör 
celbedilecek 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Ziraat vekaleti serom Ye bakteri· 
yoloji müesseselerinde tetkikatta 
bulunmak Üzere Macar Ye A..,.. .. 
turyalı profesörlerden Dr. Gerla 
ve Pr. Delmahi'yi celbe karar ver 
mittir. 

Ankara valisi 
geliyor 

ANKARA, ZO (Telefonla) -
Aakara valisi ve belediye reisi 
Nen:at Bey lıtanbula hareket et
ti. 

'Manisa bağlan 
MANiSA, 19 - Bağların 

•aziyeti bu aene çok iyi ııörünü 
yor. Baialar imar hususuna 
fevkalade ehemmiyet vermekte 
dirler •• 

Ziraat fen memurlan bağ 
mıntakalarmda gezmekte, haı
talığa karşı Bordo bulamacı tat 
bik etmek ve küllemeye kartı 
da kükürt atmak hususunda ve 
sayada bulunmıı.ktadırlar. 

ltalyan bahriye 
bütçesi 

ROMA 20 (A.A.) - 1932 -
,1933 senesine ait bahriye bütçesi 
1 milyon 300 bin liret fazla aıu
raf derpİf etmektedir. 

Yunanistanda posta 
ve telgraf grevi 
ATINA 20 (A.A.) - Nep-edi

len kararnameler, Poata-Telrraf
Telefon (reYcilerinin aaferber • 
dibnelİ Ya hemen itleri batma 
(İtmeyen memurların aslini na
tık bulunmaktadır. 

Tayin 
PARIS, 20 (A.A.) - M. Bo

net Rivet, tekaüde aevkedilmit o
lan M. Tourııe'un yerine umumi 
Tranaatlantik kumpanya11 mil-··· . . 

Halepte 
Vataniler 

Muhalü partinin re· 
isini öldürmüıler 
Halepten yazılıyor: lntihap 

mücadelesi dolayı.ile burada bq 
lamq olan karıfıldıldar devam 
etmolrtedir. Bundan birkaç gün 
en-el iki Fransız aakeri öldürül· 
müı bu yÜzden Vatani fırkaya 
mensup bazı kimseler t....ı.if edil 
mitlerdir. intihapta Fl'llllld ima 
liae hizmet edecek namzetlerin 
k;a;ranmeımı temin için bir grup 
te,ekkül etmİf n doksan bin la• 
riliz lirn11 -rfeclilmitti. Bu rrupe 
ri.,.-t attiii eöyl..-n tabu otoo 
mobille çarıalan raçmelüa W.. 
katledilmittir. Bu cinayetin faill 
olarak Vataniler ittiham edilme• 
ted1r. Arıuıra yapılan nümayqler 
dolayıaile burünlerde ç&1111ara 
çıbualıt rüçleımiıtir. 

Fransada ecnebiler 
PARIS, 20 (A.A.) - Nazırlat 

meclisi Franoa'da bulunan ecnebi 
!erin tefti, Ye mürakabeaini daha 
ziyade kuvvetlendirmek için ah
nan tedbirleri kabal etmittir. Em 
niyeti umumiye müfettifleri tram 
vaylara binecekler, hudutlardalü 
iıtaıyonlarda ve hareket halinde 
bulunan ıimendiferlerde ecnebile 
rin hfüriyet varakalarmı muayetH 
edecelı:ler ve nizamen ha..il bu· 
lunmaları liizmı gelen evrakı ib 
raz edemeyenleri hudut haric' 
çıkanlmalan için derhal malfur 
vereceklerdir. 

Nan.sen iami Yerilen paaaport· 
larm Valiler tarafmdan tanzimi 
veya konsoloslar tarafından vize 
ai ancak dahiliye ve hariciye na• 
zırlarnım verecekleri kararda11 
-ra mümkün olacaktır. Ev veya 
otel sahibi her hansi bir kimH 
herhanai bir sebep ve suretle nea 
dine aldığı n receyi nezdinde Ye 
ya otelinde geçirmesine muvafa
kat ettiği her ecnebiyi yirmi dört 
aaat zarfında polia komiserine ih 
bar edecektir. Münferiden veya 
muhtelif cemiyetler içinde umuml 
aükUn ve huzura Franaa'nm ecn• 
bi hükıimetlerle olan münasebet· 
lerine zarar verecek ff'1"&İt dahi· 
!inde hareket eden bazı ecnebile 
rin ıiyasi faaliyetine bir nihayet 
vermek için Valiler bu huauıta 
her türlü malıimatı istihsal ede· 
rek hu kabilden kimaeleri hudut 
haricine çıkanlmak ÜzeN vakit 
reçİrmekaizin Dahiliye nazırına 
.;: .. -.. . . .. 
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• • itfaiyeyi 1 ınm e a sısgetiri i or 
Ekono11ti Mahkemelerde 

Bir yangın 
Davası Tayyare ile çilek 

ihraç edilecek 
Şirketle müzakerata başlandı 

Mahmut paşadaki 
hazır elbise mağa
zası nasıl yanmıştı? 

ihracat ofiai çilek ihracatı için, l aan ayında Türkiyeye 5,606, 1~ 
~llek tacir)erile tema• etmektedir. lira kıymetinde 26,434,09~ .ki!o 
Çilek tacirlerile, bir F ranaız tay· muhtelif etya idhal edılınıttır. 
Yare şirketi araaında bu buauata· 1931 ..,neai niaanında ise 10 mil
lı:i müzakerat ilerlemittir. Fran· yon 551 bin 461 lira kıymetinde 
•ız tirketi, buradan Pariııe kadar, 33,227,068 kilo eıya idbal edil
hir kilo çelik için 50 kurut nakli· mitti. Binaenaleyh 1931 senesi ni 
l'e ücreti iatemektedir. Çilek ta· aan ayı zarfmdaki idbalitımız 
cirleri nakliye ücretinin indirilme 1932 seneai nisanındaki idba1ftta 
•İni iatiyorlar. Diier taraftan Al- niabetle 4,945,355 lira fazladır. 
l'nanyaya da çilek aatılmaaı dütü 1932 seneai nİMn ay: zarfında 
nülmektedir. Bu busuata, Bertin Türkiyeden 6,765,163 lira kıyme 
ticaret mümeHilinden, taze mey tinde 46,151,103 kilo muhtelif 
•e idbali.tı yapan Alman ticaret- eıya ihraç edilmiıtir. Geçen sene 
haneleri hakkında malılmat iaten niMnında iae 10,119,805 lira kıy 
l'ni4tir. Piyaaada çilek fiatleri U• metinde 38.655,517 kilo e,ya ih
Clızlamaktadır. ihracat ofiıinden raç edilmiıti. Binaenaleyh niaan 
"erilen malılmata göre bu seneki 1932 zarfındaki ihracatımızın kıy 
Çİiek iatibaali.tı l buçuk milyon meti 931 senesi nisanında yapılan 
kilo olacaktır. ihracattan 3,354,642 lira noksan

Zeytin yağcıların 
istedikleri 

Ayvalık, Balıkeair zeytincileri, 
teytinciliiin inkitafı çareleri bak 
kında lktuat nkiletine bir ra
l>or vermitlerdir. Bu raporda, 
"'emleketimi:ıdeki zeytin imalat· 
hanelerinin ekseriıinin iptidai ve· 
aaitle çalııtıiı izah edilınekte, bu 
tnintakaya daha aari büyük maki 
~eler kurulmuı iatenilınektedir. 
Sunun için de, Sanayi ve maadin 
bankaarıun, Ayvahk ve Balıkeair 
~eytinyafı İflerile alllıtadar olma 
il arzu edilmektedir. 

Halat fabrikası 
Bir ecnebi gTUpu, ticaret oda

•ına müracaat ederek, Türkiyede 
büyük bir halat lpr, aicim fabrika 
•ı açacaiını bildirmitıir. Grup 
'türkiyede halat n İp fiyatı hak
kında odadan malumat iatemittir. 
"ticaret odaaı bu ecnebi arubun au 
allerine bir raporla ce•ap •ere· 
cektir. Raporda, Türkiye balat 
ve ip ıanayiinin iptidai el vuıta .. 
luile yaptılı, bu itin Kaatamoni, 
Ünye, taraflarında inkitaf etmek 
le oldufu bildirilecek, halat fab· 
rikaaının daha ziyade Kaatamoni 
de açılmuı fikri, gTUba tavaiye e
dilecektir. 

Nisanda ticaretimiz 
ihracat ofiaince hazırlanan İ• 

tatistiie nazaran 1932 aeneai Ni· 

dır. 1932 senesi niıan ay· z'lrfm
daki idhalitımızın kıyme<. · raca 
tımızın kıymetile mükayea'- edi
lince ihracat kıymetinin idhal kıy 
metini 1,161,0SS lira tecaYiiz etti 
ği a:örülür. Bu vaziyete nazaran 
Türkiyenin 1932 senesi ilk 4 ayı 
2arfındaki ticari müvazeneıi 9 
milyon 718 bin 444 lira fazlalık
la kapanmı§ oluyor. Halbuki Tür 
kiyenin 1931 aeneainin ilk dört a 
yı zarfındaki ticari müvazenesi 
4,840,300 lira noksanlıkla kapan 
mıttır. 

Suriyeye buğday 
göndermek için 
Bu aene Suriyede zirai iatihaa 

lit çok az olduğu için tacirleri
mi:ı Suriye tehirlerine buğday 
aevketmek iatemiılerdir. iki dev
let araaında bir ticaret muabede
ai olmadığı için, Suriye bükiimeti 
buğdaylarımızdan fazla gümrük 
reami almaktadır. Tacirlerimiz İ· 
ki memleket arasında bir ticaret 
muahedeai akdinin faideli olaca
iı kanaatindedirler. 

Zımpara 
Amerikalı bir firma Türkiye

den .zımpara madeni imtiyazı al .. 
mak Üzere Harici Ticaret Ofiai
ne müracaat ehnittir. 

Buğday geldi 
Şehrimize 72 vaion buğday 

gelmif ve dört kuruş otuz para· 
dan altı kuruta kadar aattlmıttır. 

Son zamanlarda tehrimizde vuku 
bulan yangınların nazarı dikkati cel 
heder bir mahiyet aldığmı, bilhaasa 
yükaek bedelle sigorta edilmiş bina 
ve f:§Jalann yanmaıırun çok ıayanı 
dikkat olduğunu kaydetmittik. Fil
vaki ekserisi tütün ve eıya depola
rında bir birini takiben zuhur ede 
zelen bu yangmlann zabıta ve adli
ye tarafından ehemmiyetle tahkik 
ve tetkik edildiğini görüyoruz. 

Bizim nazarı dikkatimizi celbe
den bu zayri tabii yanzınlann; adli 
ye ve mbıtayı da ehemmiyetli au
rette meşğul ettiği aıikirdır. Bu 
cümleden olmak üzere ağn- ceza mah 
kemesinde maznunları mevkuf olan 
bir "kastan yangın çıkarn1a" dava
sının rüyetine başlanılmıştır. 

Mevkuf olan maznunlar !sak Se
vilya efendi ile yeğenidir. 

lsak Sevilya efendinin Mahmul 
Paşadaki hazır elbise mağazasından 
2 Şubat 1932 gecesi yangın çıkmış, 
itfaiye tarafından büyük kıamı yan
dıktan sonra söndürülebilmiştir. Ma 
ğaza içeriaindeki etya "78,000''Türk 
Lirasına sigortalıdır. 

Vak'a mahallinde müddei umumi
lik tarafından ehli vukuf marifetiyle 
yaptırılan ketif mağaza dahilinde bu 
lunan gazlı talatların yangın eana
sında muhteviyatı yarı yarunıı bir 
halde çıkarılan tenekeler içinde gaz 
kckulu mayilerin mağazada mevcu· 
diyeti zibi deliller lsak Sevilya e
fendinin maznunen mahkemeye sev~ 
kine amil olmutlardır. 

Diğer maznun, lıak Sevilya efenw 
dinin yiğeni ,bu yangın dolayiaiyle 
tahkikat yapmakta olan müddei u
mumi muavinlerinden bir zata rüı
vet vermek teklifinde bulunmak id
diaıile mahkeme huzuruna ıevk e. 
dilmittir. 

Bu davaya, alakadar sigorta tir
ketleri müddeii ~absi sıfatıyla i!ti· 
rak etmiılerdir. 

Muhakemede maznunların hec- i
kiai de kendilerine atfolunan cürüm 
teri aureti katiyede inki.r etmitler
dir. l .. k Sevilya efendi yanzmm 
neden çıktığtnı keatiremedlilnl be
yan etmiıtir. Maznun vekilleri ai
gortıo tirketlerinin bu danda sdat
ları olınadıiından bahiale itiraz et
mitlerse de ortada binnetice tirket
leri War eden bir ıuc: mevzuubahı 
olmaaına nazaran tirketlerin müddei 
tahsi mevkiini iığal edelıileeekleri 
tahtı karara alınmf!hr. 

Memlekette 
•• 
Oldünnüş, ceketinden mezar 

1 

Mü•tantik kararnamesi, ehli vu
kuf raporları ve diğer tahkikat ev
rakı okunduktan aonra hukuku u
mumiye ta.bitleri dinlenmittir. Bu 
ta.bitlerden bazdan yanğın mahalli
ne geldikleri zaman yanzının iki 
merkezden çıktığını gördüklerini n 
yangının ayrı ayrı iki noktadan de
vam ettiğini söylemitl ... dir. Daha 
sonra müdafaa ta.bitlerinin iatimaı
na zeçilmit, bunlarda maznunlıaruı 
ticari ve J&bıi vaziyeti hakkında ıa· 
badette bulunmuşlardır. Maznun ve 
killeri tarafından yangın mahallin
de keıif icraaı hakkında bir talep 
yapılmıı, mahkeme şimdilik buna 
lüzum olmadığına karar vermiıtir 
Muhakeme gelmiyen tahitlerle yan· 
gın mahallinde evvelce tetkikat ya
pan ehli vukufun celbi için 31 ma
yıs salı aününe kalmııtır. 

taşı dikmiş!.. · 
Geçen cuma günü Bartın• ta 

bi Kutlubey Dabağlar köyü cİ· 
"arındaki Umngöl tarla•ında, 
köylüler, tüfekle öldürülmüt 
bir ceset bulmutlar ve hükume. 
le haber vermişlerdir. 

Maktul, dört gün evvel kay· 
l'!.ılan ayni köyden 26 yatların
da, Aygır oğullarından Durmuf 
oğlu Vevsidir. Cesedin bulun. 
?nası da çok garip bir şekilde ol 
nıştur; katil, zavallıyı öldürdük 
len sonra ceketini çıkarmış ve 
baş ucuna diktiği sırığa geçir
miş, yani adeta bir mezar tatı 
dikmiştir. ' 

Vak'a haber alınınca, müdde 
iumumilik işe vaz'ıyet etmit ve 
muavin Saim Beyle hükumet 
tabibi hadise mahaline gitmİ!· 
lerdir. 

Faili henüz meçhul olan bu 
esrarengiz cinayet hakkında tah 
kikata !İddetle devam edilmek
tedir. 

Pozantıda kuraklık 
Pozantıdan yazılıyor: Bu ae

ne vaktinde yağmur yağmadıiı 
için dağ köylreinin mzrutaı çok 
mütecasir olmu,tur. Esaıen 
Bozantı ve civar köylerde arpa 
buğday, !İfanla, nohut sebze
ler ekilir ve köylü bunları kendi 
ihtiyacına sarfeder. Bilhassa 
fasulya ve hatta kabak gibi seb 
:.eler kı,t.k için kuruturalak aak 
!anır. Köylerde aebze sulanarak 
yetittirilirse de hububatın yağ 
mura ihtiyacı vardır. 

Yağmur az yağdığı ve zama 
rıında yağmadığı için bazı yer
\rde pınarların suları cekilnıi,. 

tir. Bu cümleden olarak Bürü
cek yaylasının içinden akan ve 
hemen bir çok evleri sulayan au 
çkilmiştir. Güylek yayli•ıncla 
da kuyulraın bile suları kurudu 
ğu gelen haberlerden anlatıl
maktadır. 

İki idam talebi 
Geçen sene ağustosun 13 ün 

d~, Devrek, ve Bartın kazaları 
hududunda müthiş bir hadise 
olmuş, pusu kuran meçhul şa· 
hıslar üç kitiyi mavzerle vur. 
muşlardı. Bu feci vak' anın fa
illeri olmak üzere Rüttü ve A
rif isimli iki abaza tevkif ediL 
mitti. Bilihara, kefaletle tabli
ye edilen bu iki mzanun hakkın 
da yapılan tahkikat hitam bul. 
mut ve Bartın ağır ceza mah. 
kemesinde muhakemelerine bat 
lanmıftır. 

Müddeiumumi Sırrı B.: maz 
nunların taammüden katil cür
münü irtikip ettiklerini iddia 
ederek idamlarını talep etmit 
ve tahkikatn aon aldığı tekle 
-zaran tevkiflerini istemittir. 
Mahkeme bu talebi kabul etmit 
maznunlar tevkif edilmitlerdir. 

Oçüzler öldüler 
Adanaya tabi Siptillerde bak 

kal Kimil ağanın zevcesinin 
bundan bir hafta evvel bir ba. 
tında biri erkek ikisi kız olmak 
üzere üç çocuk dünyaya gtirdi 
iini yazm19tık. Bu yavrular tam 
bir hafta yatııclılctuı ıonra üçü 
birden bir aotuk algınlığı neti
ceaiode vefat etmitlordir. 

Şoför Halidin sebep 
olduğu kaza 

Bundan bir müddet evvel 4oför 
Halit iıminde biriai kamyonla Tak
simden geçerken Fransız hastanesi~ 
nin önünde kamyonu yoldan ıapbr 
DU§ ve kaldınm üzerinde dört kiti· 
yi ezmi,ti. Yaralananlardan biriai 
ölmÜf, diğerleri de uzun müddet te 
davi altında kalmıılardı. 

Şoför Halit hakkındaki tahkikat 
ikmal edilmi,rir. Maznun hakkında 
vefata ve mecrubiyete aebebiyet ver 
mele cürümlerinden evrak tanzim o
lunarak üçüncü ceza mahk.....,.ine 
... ritmiıtir . 

Bir katil mahkum 
oldu 

iki aene evvel Çemberlitaıta 
lamail İaminde birisini öldüren ve 
Üç kifiyi yarahyan lbrahlın i-.in 
de biri Ağırcezada on bet aene 
bet ay bapae ve 2070 lira tazmi 
nata mabhkum olmu§tur. 

Ne misafir! 
Beyo(lunda oturan Mualla ha 

nunın evine miaafir olarak geleıa 
Yuauf iaminde biri bazı etyalan 
çalarak kaçarken yalı:alanuo•ıtır. 

Belediyede 

İtfaiyenin 
Islahı 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Tarabyaya kadar bir cevelan .• 
Bir mütehassısa pro-ı 

~::a:~~~:::~~~:~t-
Bu mini mini köye " Kalenderi " ismini 

veren acaba hangi kalenderdir? •• 
mek üzere bü'!;eye beş bin lira 
tahıiaat konulduğunu yazmıştık. 
Bütçe Dahiliye vekaletince tasdik 
edildikten sonra mÜtebaHıun ge 
tirtilmeaine ttı.lebbüs edilecektir. 
Bundan evvel belediye, Viyana· 
dan bir mütehassıs getirtmek iate 

Geçmişe mazi derler- Boğaziçinin Beyoğlu şubesi nereaidir?
Mayıs geçiyor •• - Çilek değil, 

inci tanesi - Sadık kaya! - İstanbullular, balıklara benzer 
miş, fakat bu zat teklif edilen tab Vapur Y enik:iy bumunu 
«ioatı az bulduğundan ve latanbul ağır ağır dönüyor. Çapkın dal
dan avdet ettikten sonra yeni va gaların asırlardan beri sihirli 
zifesine iade edileceğine dair te güzelliği önünde dize geldiği 
minat alamadığından teklifi ka· 
bul edememişti. eBlediyenin bu •e Boğaz sahili, buradan itibaren 
fer getirteceği mütehasaıs bu şe· tekrar ger.i§lemeğe başladı. Ve 
kilde değildir. Mütehasaıa şehri- manzara değişti, hava değişti, 
mize gelecek, itfaiye teşkilatını rüzgarın istikameti değişti. Az 
tetkik ed..cek, itfaiyenin ne şekil evvel güğertede serbestçe otu-

;;0~:~1:ıı:•;.~~~ımve gb~d!~~n:r:: ranlar, "Ne dersiniz? Pardesüle 
üzerin"' itfaiye ıslah edilecektir. ri giyelim mi?,, der gibi biribir 
Şimdiye kadar yapılan tetkikat !erine bakışıyorlar .. 
netcesinde itfaiye?in elind':' kafi ı Beykoz, gittikçe uzaklaşarak 
derecede ve son &ıstem makıneler 1 ufukta silik bir Dilkta gibi kal-
ve vesait bulunduğu halde bu ve 1 d y 1 Ç b ki h 
aaitten vukufla İıtifade etmek ı. ~ n~~ , .. u '! _unun meş ur 
mümkün olmadığ~1 anlaşılmıttır. Kuleh koşku, bakım ve azamet 
Bütçe encümeni sırf bu sebeple li yukarı Boğazın tepesinden 
mütebasaıaa lü>:um ııöatennqtir. bakıyor. T arabya'ya doğru yol 

Bahkpazar&ndan ge
çen arabalar 

Son rünlerde Y emiı ve Balık
pazarının dar sokakları arabalar 
tarafından it'l'al edilmekte ve 
halk bundan tikiyet ebttekte idi. 
Eminönü kaymakamı Raif Bey, 
sokakların i91al edilmemesi ve 
balkın Bahkpazarından kolaylık
la seçmelerinin temini için tiddet 
ti emirler vermittir. inal eden a
rabalara ceza yazılmaktadır. 

Eğlence yerlerinin 
tarifesi 

Belediye lktı ... t müdürlüğü 
mesire yerlerindeki umumi bahçe 
gazino ve bira.hane ve kahvehane 
terin tarifelerini kiralarııııa ve 
aemtlerine röre tayin etmek için 
kaymakamlara tamim göaderile· 
rek bu sibi yerlerin bir liateaini is 
temittir. 

Otobüsler için 
vesika 

Belediye otobüalerin tayin e• 
dildikleri mmtaka haricinde çalıf 
malanna ve yolcu taıımalarma 
müaaade etmemektedir. Yalnız 
yaz dolayıalle bazı ailelerin kira 
layacaklan otobüalere bir ııün ev 
Tel eBlediyeden binr naika .... 
rilmek ıartile müsaade edilecek
tir. 

Cenaze parası 
Belediye memurları her ay yir 

miıer kurut vermek suretile hu
ausi bir aandık yapmaya karar 
verm.itierdir. Bu sandığın nizam .. 
nameai hazırlanmaktadır. Sandık 
ta toplanacak para ile belediye 
memurlarından vefat edenlerin 
refikalarına veyahut en yakın ak 
rabalarına vefat ettiği ııün der
hal 400 lira techiz ve tekfin mas 
rafı verilecektir. Memurlardan 
her ay alınacak olan bu paranın 
adma cenaze paraıı denilmekte
dir. Sandıklar talimatnaıneıinde 
her aandığa ait paranın bir ban· 
kada bulunması şarttır. Yalnız 
cenaze paraları bundan müıtea
nadır. Nizamnamede, veraset hüc 
ceti ve saireyi beklenmeden ve
fat eden memurun ailesine der 
hal paranın verilmesi eaaı olarak 
kabul edilmittir. 

Bu sene sayfiyeye 
rağbet az 

Bu •ene Myfiyelere rağbet azdır. 
Boğazda, Adalarda timdiye kadar 
pek az ev kiralanmıştır. Boğuda 11 

ra ile bir çok kiralık evlere teMdüf 
edilmektedir. 

Büyükadada ve Heybelide de pek 
u ev kiralanmıthr• Boiazda niabe
ten daha fazla ev tutulnıuıtur. 

Y qilköyde ve Anadolu hattı rü
zerpbmda da kiralık evi... çoktur. 
Halbuki her aene bu mevsim yazlık 
evler tutulurdu . 

Bu aene aayfiyeye riden at oldu 
iu için kiralar yüzde 30--'40 derece 
sinde dütmüttilr. Kiraaı yükaelı: ev 
terde bu tenezzül daha fuladır. 

A•kert tebligat 

Balurköy ..ı...uı. ıubeainde mu

lrayyet bilcilmle ihtiyat zabitan v• 
-.rini aalr.eriyenin ba:ıinın 932 
yoklamalan icra edtl-finclen ıube 
Ye ıniracaatlen. 

alıyoruz. 
Yeni köyün bende gençlik 

devirlerine ait acı tatlı bir çok 
hatıraları vardır. Köyün son ev 
lerini geçerken, bu hatıralar 
kafamın içinde yavat yavaş, ba 
hara karşı açılan tomurcuklar 
gibi birer birer canlanıyor. 

Ben, böyle dalmıt, dütünür 
ken yol arkadaşım kolumu çek 
ti: 

- Ne düıünüyoraun? 
- Hiç! dedim, ~ki ııünle. 

ri hatırladım da .• 
Güldü: 
- Sen, bu dakikaya bak, 

azizim .. Geçmite mazi derler .• 
Ve elile sahilde ağaçlık bir ye
ri göaterdi: 

- Baksana "Kalender., in 
önündeyiz! 

Bizim arkada§, anlatılan "iti 
kalenderliğe vur!,. demek isti
yordu. 

Bu mini mini köye Kalender 
iıim.ini veren hangi kalenderdir 
bilmiyorum. Fakat, köy, adı üı 
tünele tam kalender yeri •.. • 

Al, cana yakın bir ilJİnayı .•. 
Çekil ,u bülbül yatağı olan ağaç 
tarın altına •..• Bir günün beyli
ii beyliktir diyip bak keyfi-
ne! ••••. 

Dünyayı sana ismarlamadı. 
lar ya .. İşto geldik gidiyonız .• 
F arzet ki yüz sene yatadık •• 
Sonu ölüm değil mi? Öyle iıe 
yaıasın kalenderlik. •• 

Himayeietfal yurdu olan 
meıthur Kalender kÖ!kÜ önün
den geçiyoruz .. Sahilde birkaç 
köy çocuğu, vapuru bağrışarak 
selimlıyorlar. Kendi kendime: 

- Kalenderlik bunlara da 
sinmiş ... diyorum, baksana dün 
ya umurları değil.. •. 

Yazlık Alman sefarethanesi 
ile Sommer Palası arkamızda 
bıraktıktan sonra, Tarabyaya 
geldik. 

Tarabya, yani Byoğlunun 
Boğaziçi şubesi .... Hem de To
katlıyana varıncaya kadar ..... 
Arkadatım anlatıyor: 

- T arabyada evden ziyade 
otel ve pansiyona teaaclüf edi
lir. T arabya, asıl harbi umumi
den evvel T arabya idi. Alqam 
olmaz mı, sahil boyunda omuz 
omuzu sökmezdi !,, 

Bilmem neden, bu sahili 
her göriiıümde hatırıma, eylOl 
muharriri gelir .. T arabyayı o
nun kadar yaıatmış, canlandIT· 
mış kim vardır? 

lzmirin Kartıyakasına çok 
benzettiğim rıhtımda dolatır· 
ken, vaktile oldukça eamiı Y•i· 
mıtlardan sayılan arkadaıım, 
birden atıldı: 

- Bak, bak.. Mayıa ıeı;:•-

yor •.•. 
Gösterdiği tarafa baktım: 
- Mayıs, dediğin de kim? 
Güldü: 

- İtte 9u önümüzden ıiden 
ku: .• 

Endamlı ricudünün ıüze!li 
ğini siyah yoldirmeeinin bol kıv 
nmlan araımda ıizlomete çalı 
ı•n sarıtın bir köy kısı, elinde 
bir demet kır çiçeiti ile afır a-

ğu uzaklaşırken doya doya bak 
tmı: 

- Sahi, dedim, mayısın tam 
kendisi .• Ve Tevfik Fikretin 
meşhur (avengi şubur) undan 
mayısa ait manzumenin ilk mıı 
raını mırıldandım: 

"Mayıs bir köylü kızdır, 
sif u dilber, şuh u sevdakir .• ,, 

Saadetler çok sürmez. Her 
saadet, bir felaketin müjdeye 
bürünmüş kara habercisidir. 
Gözlerimizin pasını silen bu la
tif mahlUkun arkasından, yet
miılik bir acuze peyda olmasın 
m•? Bu sefer ben atıldım: 

- Eyvahlar olsun, koca ka 
rı soğugu geliyor!.. 

Kireze ne dersiniz? Birden 
bire bollandı. T arabyada, adım 
başında bir küfeci: 

- Dallara bastı kir.ez .• 
Fakat okkaıım sormağa gel 

miyor ha .. Dallara basan kirez, 
bu ıefer hafif keselere ağır bas 
mağa batlıyor .• Yinecek kirez, 
kırk, kırk bet kuruıtan •tağı 
değil.. Çilek, deseniz, mübarek 
adeta inci •.•• 

Şimdilik okka ile değil, tane 
ile satılıyor. 

Kafadar bir ahbapla konuta 
rak yürünen yol, insam hiç yor 
mazmı9, derler sahi de öyle •• 
Şuradan buradan, bahis açarak 
ağır ağır giderken, bir de bak
tık ki Kireç bumuna yaklatmı 
§iZ. 

Arkadaıım: 
- Aman, dedi, dur .•. iyi 

ki hatırıma geldi. Sana Sadık 
kayayı cöstereyim ! 

- Sadı:kkaya tn1 dedin .•. 
- Evet ••.• Sadıkkaya zahir •• 

Kireç burnunun yerlileri ile H1J' 
yahlardan batka burasını kimse 
bilmez! 

Gülerek sordum: 
- Yoksa define filin mı kCJ 

fettin kayanın altında? ... 
- Hayır, canım ••• Bizanslı· 

lara ait bir hurafe ...• Oraya ka. 
dar gidelim de anlatırım ..• 

Kefeliköyünıün biraz berisin 
de, yüksek bir yamacı ıöster
di: 

- itte kaya, orada ..• 

Dedim ki: 
- Kayayı görmeden mace 

rasını dinlesek olmuyor mu? 
Galiba, onun da yoicuşu gözü 

tutınamıttı: ~ 

- Dur anlatayım, dedi, 
Bizanslı Diyonioyos'un rivaye
tine göre, vaktile iki balıkçı bu 
kayanın altına pı>-alarını, ayrı 
ayrı gömerler .. Aradan biraz za 
man geçtikten sonra balıkçılar
dan biri, gelip bıraktıktan pa
rayı almak ister. Fakat kaya, 
bunun yalnız kendi parasını 
verir, arkadatına ait olan hisse 
yi, kovuğunda itina ile saklar •. 
Gemici, günlerce uğrattığı hal 
de arkada,ının gıyabında para-
yı ele geçiremez! • 

Sadrkkaya ismi itte bundan 
dolayı Yerilmiı ••• 

Arkadıata dedim ki: 
- Kaya, bu sadakatinin 

mükifatını görmüş mü bari? 
Güldü: 
- Elbette görmü,... Baksa

na bili ya,ıyor ! •••• 
Kireçburnunun iskelesinde 

birkaç dakika dinlendikten SOll 

ra, tekrar T arabyaya döndük. 
Avdetle, güneş ortalığı eyice 
ısıtmııtı. Boğazın zümrüt dağ. 
ları perde perde dağılan ıiıle
rin arasından, mukaddea bir 
arzı mev'ut gibi görünüyordu. 

Manzarayı arkad&Ja göatdllt 
rok: 

- Şu, Bofaz, muhakkak ki 
dünyada!<; cennetlerin en ııüze 
li! dedim. 

Cevap verdi: 
- Evet amma, içinde beo.i 

idem az! .... 
Fııtık ağaçlarının arasmcla 

ancak, rüyada görülür esatiri 
bir mevki tesirini Yeren fU sırt 
lar, niçin böyle bot kalmalı? ••• 

Bizim arkadaş bir aralık içi
ni çekerek: 

- lıtanbııllular, balıklara 
benaerler ••. diyor. 

- Ne münaaebet? 
- Bu güzel yerlerin kıyme 

tini bilmedikleri için ••. Ve ili•• 
ediyor: 

o ahiler ki de.-ya içredir 
deryayı bilmezler •• 

M. Salahaddin 

Menemende çekirge 1 Ordu'dan şehrimize 
kaçan katil MANiSA, 19- Menemen 

hududunda görülen çekirgeler
le mücadele etmek üzere kalan 
ziraat müdürü ve fen memurla
rı mücadele mahilline gittikle
ri gibi hudutta te,riki mesai et 
mek üzere Menemen memurla. 
rına malUınat verilmiştir. 

Eğriköy altında Sultaniye 
köyünde çıkan çekirgelerle de 
mücadeleye batlanmıttır. Kula 
Demirci, Gördöı kazaları müca 
deleleri de muvaffakıyetle de
vam etmektedir. 

Beyoğlunda tanzifat 
ahırı açılacak 

Belediye Beyoilu tarafında bu 
lunan bütün taa:ıifat araba, ctl:o
mobil ... har..aarı için Itiiyü.k 
bir tan•İfat ahın yapmaya karar 
nnniftir. Bunun için de ealı:i a.h 
riye nezaretinin timdi bOf duraa 
fitekbanelerfni iatemiftir. Beyoi· 
lu tarafında aynca bir de tanzi. 
fat daireıi yapılacaktır. 

Nafi yağmurlar 
latanbul Ziraat mıntakalan 

nın bir kuraklık teblikeai zeçirme 
ainden korkuluyordu. Geçen haf· 
ta yaian yaimurlar 44 milimetre 
yi bulmut .. e bu tehlike atlatılmıt 
tır. Fakat fU günlerde rene yaf
mura ihtiyaç hiaıl olmuttur. Ma 
amafih serpintilerin de ziraat va 
zivetine çok fayda•• olmuttur. 

Orduda Recep iaminde birisi 
bir katil cürmünden dolayı aran
makta ikeıı oradan kaçmıftır Tab 
kikat neticeainde Recebin latan
bula kaçtığı anlatılarak zabıtaya 
müracaat edilmiıtir. Polia 2 inci 
ıube müdiriyeti Recebin burada 
Ahırlıtapıda bir tütün depoaunda 
çalqmakta olduğunu teabit etmit 
ve kendiaini yakalamı:ıtır. 

Sahte tahsildar 
Zabıta lhaan iaminde birini 

teTklf etınittir. lhaan kendiaine 
maliye memuru aüsü vererek pa
ra almakla maznundur. Bu adam 
Galatada bir dükkancıya da mü
racaat ederek para istemittir. Fa 
kat adam bunun halinden fÜpbe e 
derek poliııe haber vermi4tir. fb. 
aan yakalanmıttır. lbaanın bu te· 
kilde muhtelif yerlerden para al 
dıfı anlatıldıiından tahkikat de
vam ediyor. 

VilAyetteki sergi 
ZS Mayıata açılacak olan ta

Titk .,e çiçek aergiainin hazırlıkla 
n bitirilmittir. Sergide zirai eaer 
ler de tqhir edilecektir. 

---··---
Mühim Bir Nokta 

Ankarada nqrolunan Hakimi 
yeti Milliye refikimizin; abone ye 

ilin bedelleri; müeaaeaenin Anka 
radaki vezneaine verilmekte ya• 
hut ta poata veya banka vaaıtaııl 
le rönderilemektedir. Hi.ldmlyeti 
Milliye namına hariçte kim.eni• 
tahsil aali.biyeti olmadığı ali.ka
darlann nazan dikkatine arzotu
nur. 
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Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti ıeçen nüshalar 10 ku
nııtur. Gazete ve matheaya ait 
İtler için mücliriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz iliinlann mes'u
liyetini kabul etmez. 

dik. Yakında ite bqlıyacağız.,, 
Mizah muharriri güler, mek 

tubu •"J>ete atar .•. İki gün ıon
ra bir mektup daha: 

" Sırtını pekçe tut! Karnı
nı iyi doyur. Mukavemetini tez 
yit et 1 Dayak cennetten çıkma 
dır ve ancak sizin gibi cennet
lik muharrirlere mahıuıtur ya
kında görütürüz." 

Bu ıefer mektubu hey'eti 
tahririyede arkadatlanıİa gösle 
rir ... G.ülütürl6 •. Biraz takılır-
lar ... Fakat mektup yine sepete 
düıer .. Miub muharriri birkaç 
gün etrafına bakarak gider, ge 
lir ... Aradan heJ altı gün geçer, 
it unutulur •.... 

'io ~ JI. 

On gün kadar sonra mizah 
muharririni görenler §aşınrlar .. 
Batı gözü sanlı .. Soranların ki
mısıne: 

- Saç kıran oldum .. Diyor •• 
Kimisine: 

1 

- Otomobil çarptı .. diyor .•• 
Kimiıine: 

ı - Dişim ağırıyor... diyor. 
Fakat hakikat ne o, ne bu .... 

'io 'io ~ 

BUGÜNKÜ HAVA Nisanın 27 inci günkü gaze-
YetilköY Askeri rasat merlı:e- telerde bir ilin: 

zinden Terilen malumata nazaran "VARİS ARANIYOR,, 
buııün hava umumiyetle açık ola 
cak. rüqiı- tiınalden ve hafif eae ı [ Hindistanda vefat eden 
cektir. Dün tazyiki neaimi 768 bir zatın I stanbuldaki va
milimetre, azami hararet 12, asga ' rislerinden birisi aranmakta
ri 7 aanti..,..t idi. dır. Bu zatın vasiyetnamesin-

•••••••••••• .. . de bu varisin ismi zikredilme
Haftanın Yazısı 

Bir senaryo 
Müsveddesi 

Bir muharrir var ..• Mizah 
muharriri. Gazetesine bir gün 
bir yazı yazıyor .. Bu yazıda bir 
kan, kocasını dövüyor .. Bu bir 
masal... Bu yazı biraz hoşa gi
diyor •• Okuyanlar gülüşüyor
lar... Herkes bir tanıdığı karı 
kocaya atfediyor. Halbuki iş 
masaldan ibaret .. 

JI. JI. • 

Baıka bir aahne ... 
Biribirini döğen, daha doğ

rusu karıaı, kocasını döğen bir 
çift bu yazıyı okuyor ... Her iki 
ai de hiddetleniyor .. Erkek da
va etmd<ten, kadın da intikam 
dan bahsediyor .• 

Dütünüyorlar, dava etseler, 
herifi mabkWn etmenin ihtima 
li yok!.. Çünkü iıimleri uymu
yor ... Ne yapmalı? Bu edepıizi 
cezaaız bırakmak olur mu? •• 
Y ann baıka bir mahrem ite de 
parmağını sokar. Ne yapma
lı? ... Ne yapmalı? •• 

Bu kan koca bir gece bu iti 
dütünöyorlar. Ve bir karar veri 
yorlar .•.• 

Mizah muharriri tırıl bir a
damdır .. Metelik tutmaz .. 

Bir gün kendiaine bir mek
tup geliyor ... 

" Bir karı kocasını döğe. 
111ez... Döğse de buna mizah 
muharrirlerinin kanımak had
leri değildir. Asıl dayak yeme
ğe müstahak senein ! İD§allah 
yakında eşek ıudan gelinceye 
kadar sana sopa atarlar. İmza: 
1Cimile.,, 

Her gün türlü türlü mektup 
almağa alıtık olan mumaileyh 
tabii mektubu yırtar atar .... 

Aradan dört heJ gün geçer 
bir mektup daha, 

" Ayağını denk al! Sopalar 
bazır! Etekleri de suya gönder 

mekte olup yalnrz (Beylerbe
yinde Nuriye Hanrmın mah· 
dumudur. Mavi gözlü otuz 
beş yaşlarında kadardır.) diye 
yazılıdır. Bu zatın Feriköyün 
de Kasao cıkmazmda 12 nu
maraya müracaatı rica olu-
nur. J . • . . • . • . 

E vaafı ilinda yazılı olan a. 
dam mizah mubarriridir •.. 

Aklına hiç bir ıey gelme
den hemen oraya gidiyor. Ka
pıyı açıyorlar. İçeri girer gir
mez ... Kapı kapanıyor. Orası 
biraz loşça bir methal. .. Ne iste 
diğini ıoran sakallı birisine ilin 
meselesini söylüyor ... 

Ondan ıonrasını muharrir 
derhatır edememektedir. Kaç 
kiti olduğu, kim olduğu bili 
ketfedilemiyen bir takım adam 
lar üslüne çullanıyor ve mü
kemmel döğüyorlar .. Dayak es
nasında bağırıp çağırmasın di
ye ağzını da tıkıyorlar ••.. Ken
dine geldiği zaman F eriköyü
nün bot arsalarından birinin 
bir kötesinde olduğunu görü
yor .•. Hemen polise müracaat 
ediyor. 12 numaraya gidiyor
lar. Orada bir ilil kadın ile genç 
kızı oturmaktadır ..• 

Polis soruyor: 
- Bir ıeyiniz çalındı mı? 
- Hayır amma dayak ye-

dim! 
- Akşam fazla mı kaçırdı

nızdı ? ..•. 
- Ne münasebet?! .. 
Bütün taharriyata rağmen 

bu dayağı kimin attığı anlaşıla 
mıyor ... Yalnız ertesi günü ga
zeteye geldiği zaman fU mek
tubu buluyor: 

"Miras hissenizi afiyetle yi. 
yiniz.,. 

FELEK 

Göz Hekimi 
Profesör Pariıten mezun 

Dr. Eaat Pı. Dr. Şilkrü 
1 1-ıbıali \"i1Açcı orşı sı nda ·o. 1 ~ 

Milliyet'in Romanı: 17 

Eve Düşen Yıldırım! 
re hatırası belki de senelere ye. 
lecek işler olacaktı. Fakat Sa
it o kadar kat'i bir lisanla ten
bib tmitti ki, Muazzezle Ahmet 
Şükrü Efendiye bir tey söyle
mege cesaret etmedi. Esasen 
onlııra söylemek belki de biç 
bir fey olmamasına sebebiyet 
verebilirdi. 

-17-
Saat tam ondu. Hafifçe ka

pıya vunıldu. Emine kadın te
tikte duruyordu. Hemen açtı. 
Biraz evvel de Siat gizlice gel
miş ve mutfağa girmişti. Muaz 
zez odasına çekilmiş, belki ye
ni baıtan uykuya dalmrtlı. 

Kapıya ""liran Namıktı. 
içeri girince yıo.vaşça sorilu: -
Muazzez Hanım evde mi? 

- Evet Beyim. 
- Ondan ba,ka kimse yok 

ya? 

N1Jhit Sırrı 
- Hayır beyim. Kendisini 

görmek istiyonun değil mi? 
- Evet. 
- Haber vereyim öyle ise. 
- Nerede timdi? 
- Odasında yabyor. 
Doğruca genç kızın yatak 

odasına gitmeğe cür'et etmi
yor, bunu adeta bir günah sa
yıyordu. Onu giyimli olarak, 
herkese göründüğü kıyafetle 
görmek iıtiyordu. Emine ken
disini, hemen bütün eşyaaı bo
talmış olan misafir odasına al
dı. Bu eıyaıının büyük bir kıı 
mı boıaltılıp götürülmüt odada 
kalan feyler de toz içinde idi. 
Yatağa uzanıp uyuyarak, ro· 
man okuyarak, yahut ta ayna. 
da yüzüne bakarak, ıünlerini 
geçirmek, onun adeti değil miy 
di? Her ıey Eminenin eline 
kalmıttı. Muazzez Namığın gir 

.Lt 1. .._.VJ l 

lktısadt bahlsler 

Amerika buhranı malisi ve esbabı 
Dünkü nüshamızd1Jn mab1Jt ı bir derece yükaelmesine ııebep ol 

M dd . .d . ·" muıtur. eva ı ıpti aıye ve mam... Bu tedbir ile de hükiimet ildi 
ety.~ il~ esham "~ t~_hvilat fiatla fa etmeyerek daha mühim -ve mu 
n uz~rınde vasatı. yuzde ~rktan azzam bir çareye teveaııül ebnek 
yetmı,e kad~r. bar tenezzill • ve tedir. iki milyar dolar sermaye 
memleket~e qaız kalmıt uıan ae ile tesis etmek istediği HükUmet 
klz on mılyon amele. Bankaaı projesi yapılmak iıtenİ· 
. ;Ame~ika~ın dü?müı .~~du_iu bu len 111ahabn so~uncuıunu tetkil 
lecı ~azıyehn tevlıt e~tigı bı~ çok eder. Teıiıi arzu olunan (Re
meaaıl vardır yalnız ıkt11adı aa- coıtruction finance Corporati-) 
hada tetkiki icap eden meıelele- bankaamm aermayeai, hazine bo
rin en hatlıcalan ıunlardrr: nolan ile ı-m olunacaktır. Ta-

l - Amerik ... ziraatinin vazi- bii bu hazine bonolarmm kıunı 
yeti hazıraaı, azamı bankalar tarafından mü-

. 2 - Amerika i,çisinin vaziye• baya.' olunacaktır. Son netrolu· 
h, nan ve Senator M. Glua tarafın· 

3 - Amerika . m!'liyeıinin ve dan takdim olunup konıı-rece ka 
bankalarmın vazıyeta, bul olunan kanun mucibince Fe-

Ziraatin vaziyeti: deral Rezerv (Federal Reaerve) 
Yukarıda yazmıt olduğum İi· Bank'm salahiyetleri tevai oluna 

zere 1929 tarihinde kredilerin cağından, honolan mübayaa et· 
bolluğu neticesi olarak bir dolar mit olan bankalar, ellerindeki bo 
yirmi aantimde tutulmuı olan hui nolan Federal Rezerv Bankası 
dağ 1931 tarihinde kırk santime nezdinde iskonto ettirebilecekler 
ıukut ebnittir, bu fiat maliyet dir . 
fiatından dun olduğu için bu sene Bu suretle bu bankanın tesiai 
z.,riyatın az olacağı ümit oluna neticesi olarak Federal hükiimet 
bilir. Eğer Ruaların buğday ibra- !erin ihraç bankalarına kartı o
catı da hu sene fazla mikdarda lan borçlarının mühim mikdarda 
piyasaya arzolurunıyacak oluraa çoğalmasına sebep olacaktır ki 
fiatlarm haddi makule tereffü et bul hal ani sukut (inflation) teh-
m esi memu1dür. Jikesinin berdevam olmaıı ibtima 

Amelenin vaziyeti: !ini düşündürmekte ve bu sebep· 
1931 se. zarfında amele ten dolar meselesi muhtelif piya• 

yevmiyesi hayatın ucuzluğu nia.. salarda tetkik olunmaktadır. 
betinde tenezzül etmemiftir. Bu 
ıuretle yevmiyelerin tereffü ettiği 
ne hükmetmek icap eder, halbu
ki amele yevmiyainde de yüzde 
on on bet niabetinde tenzilit icra 
,., zaruret halindedir, bu suretle 
sana.yiin maliyet fiatlarında ta
aarruf ve piyasadaki dü~künlii· 
ğün bir kısmı telafi edilmiş olur. 
Hayal ucuzlandıkça yevmiyelerin 
de ayni niıbette indirilmesi müva 
2enei iktıaadiye için e lzemdir. 

Mali vaziyet: 
Geçen senenin banka bilanço 

lan tetkik olunacak olursa ıörü
lür ki bankalann matluplannın 
yüzde albnıf raddesindeki mikda 
n (ıele) yani ıayrimüteharrik 
bir hale ıelmittir. ltbu yüzde alt 
mıt şu suretle İzah olunabilir: 
20 <;1- bankaların namlarmdaki 
eaham ve tahvilatlarda 20% tah
vilat üzerinde ikrazatta 10% em 
vali ıayri m enkule Üzerine ikra~ 
zatta 10°/ır ıtok emtia Üzerinde 
ki ikraz hisaplarında. 

Geçen sene eıham ve tahvilit 
borsaaında vukuhulan panik neti 
ceıinde Amerika bankalarının ne 
derece mühim ve tehlikeli dakika 
lar &eçirmiş oldukları kolayca an 
!asılır. Vaziyetleri bozulan banka 
lann para tedarik edebilmeleri 
için piyasaya her ne pahaama o
lurıa olaun arzetmiş oldukları es.
ham ve tahvilat en kıymetli esha 
mı bile hiç menzeleaine indirmit
tir. Eğer bu borsa paniği esnasın 
da bir de ahalinin bankalara hü
cumu vukubulmut oloa idi her 
halde tekmil muamelatın birden 
inkıtaına şahit olurduk. Bu müş
kül va:riyeti takdir eden hühilm" t 
lazım ırelen tedbir leri almakta 
bir an bile tereddüt etmemi~tir. 
Evvela haziran 931 tarihinde 
Hoover moratuvarı ilin olundu. 
Bu suretle beynelmilel yapılmak 
istenilen teshilat do!ayıaile borsa
larda itimadın iade olunacağı ve 
( donmu') olan kredilerin bir kıs 
mının da canlanacağı ümit olun
muştu. 

Maatteessüf hu kanundan bek 
lenilen neticeler elde edilemedi. 
Bunun üzerine tetrinievvel İptida 
ıında Amerikanın en kuvvetli 
bankaları tarafından, mütkülata 
manız kalacak bankalara yar
dım etmek vazifeaile mükellef 
(National Credit Corporation) 
Bankasını bet yüz milyon dolar 
sermaye ile teaiı ettiler. Şimdiye 
Jı..adar bu müeıaeıenin piyasaya 
vukuhulan yardımları iki yüz mil 
yon dolan tecavüz etmemit olma 
sına rağmen borsa Üzerinde iyi 
tesirler vücude getinnic. paniğin 
önüne geçilmit ve hatta fiatlarm 

Federal bankalann elyevm 
kasalarında külçe alhn olarak 
1.200 milyon dolar bulunmakta · 
dır. lthu mikdann bet yÜz milyo 
nu ecnebi müeaseaatıı yani Fran· 
sız Banka11, lngiltere Bankası ve 
saire taraflanndan alınması pek 
çok muhtemeldir. Bu mikdar alın 
dıktan sonra kalacak olan yedi 
yÜz milyon dolar altın, acaba bu 
buhran zamanında Amerikadaki 
dolarların kıymetini muhafaza 
etmeğe kafi gelecek midir? 

Hali tahiide bu mikdann kifa 
yet edeceii muhakkak ise de diin 
yanın geçirmekte olduğu mütkiil 
anlarda o kadar ümit bahtolacak 
bir vaziyet değildir. Bu teıkilatın 
yanında hükUınetin bütçede mü
vazeneyi temin etmeıi lizundır. 
Yukarıda tadat olunnan çareler 
ile bunun teınini mümkün· değil
dir. Bu hususta teklif olunacak 
yeni vergiler neticeai olarak bir 
çok eşyaların fiatları artacaktır. 
Buhran dolayısile haaıl olan m\İf 
kül atın bu suretle bir kat daha 
artacağı :JÜphe!'İzdir. 

(Gla11 Bil) kanunu ile geçen 
sene çorap öküiü gibi devam e .. 
den banka nn iflaaı önüne geçil 
mit iae de bu 1ene ticari iflaslann 
pek çok olacağı ve yavaş yava~ 
meydana çıkacagı anlaşılmakta
dır. Büyük şehirlerin iktısadi has 
talıkları kesbi vahamet etmekte· 
dir. Son istatiatiklere nazaran 
mart 1932 ayının geçen seneki 
mart ayı ihracatına nazaran 
1.600 milyon dolar noksan oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Amerika hükümeti bir çok 
mevani ve meçhulat ile mali bir 
ıiyatıeti iktııadiyeye ceaurane a
tılmıttı r. Bu siyasette Amerika 
hükümetinin muvaffak olması da 
muhtemeldir. 

Emtia, tahvilat ve eahanun fj. 
atları filhakika haddi makulden 
pek dun bir dereceye d\İf~Ü~-~· 

Vaziyeti bir kimyager gozu ıle 
muhakeme edecek olursak şu ne
ticeyi elde ederiz: 

Hararette tekallüs etmit bir 
madde müvacehesinde bulunuyo
ruz. Mayi yani kredi tebahhur 
ebni' olduğundan bir tort~ .Yani 
serveti umumiyenin esas ıatınat
lan kalmıttır. Efer daha ziyade 
teshin olunacak olursa takallüs 
etmit tortunun parçalanmasına 
ve belki de içinde bulunduğu ka 
hm patlamasına sebebiyet verehi 
lir. Ahval hali tabiide cereyan e 
derse hayatı iktısadiyenin yeni 
yeni tedbirler ve krediler ile ma
yi maddeaini çoğaltarak tekrar 
faaliyete getirilmesi mümkün .. 

diği odanın tam üıtünde yatar )eri vardı. Sonra ayak sesleri 
dı. Geldiğinin kendisine haber kapının önüne geldi ve kaldı. 
verildiğini ve genç kızın kalkıp O zaman, girmekten vaz geçip 
hazırlanmakta olduğunu, Na- dönerse diye korktu. Sonra, bir 
mık duyduğu seslerden ve ha- elin dıtandan kapıyı açmak Üze 
reketlerden anladı. re uzandığını hissetti. Elin ka-

N e yapacağı ve ne aöyliyece pı topuzuna u:ıanmasile bunu 
ği hakkında hiç bir fikri bulun açması arasında sanki bir saat 
madan bekledi. Muazzezi bir geçti. Belki bu bir lahza idi de 
defa daha, füpbesiz son bir de- kendisine o kadar uzun görün.
fa daha görmek arzusu Emine dü. 
dün yanından ayrıldığı anda Nihayet Muazzez İçeri gir-
gelmit, fakat bu fikir varlığı- di.. 
nı birden bire kaplayan bir alev Sade, düz mavi bir entari 
gibi ona bikim olmuf, onu pen giymiş, biraz kızıbmaı sarı saç
çeııine almı§h. Ve dünden be- larmın kesilişini de değittirmi§, 
ri, Muazzezi niçin göreceğini daha kısa kestirerek yandan ta 
ve bu &Örmeden ne beklediği- ramıştı. İri, uzun kirpikli ve az 
ni, hatti ona ne söyllyeceğini yeşile çalan mavi gözlerinde hi 
tesbit etmemiıti. Belki dima· la biraz uyku, rengi ve kıvnm· 
ğmın gizli bir noktası, kendin larile çok itinalı kesilmiş bi
ce de meçhul bir tarafı neler rer yakuta benzeyen dudakların 
söyliyeceğini çoktan tayin et- da oldukça coditeli bir tebes
miıti de bunları henüz bilmi- aüm vardı. Entarisinin hiç kolu 
yordu. Ancak genç kızm kartı- yoktu, kollan tamamen çıplak 
ımda, dimağınm o kendince görünüyordu. Acaba bu entari
de meçhul tarafmd&ll gelen yi erkeği büsbütün deli etmek 
kelimeleri liıanı söylerken bun için mhasuı mu seçmitti? İnıan 
larr bizzat öğrenecekti. ı' bu kadar gaddar olabilir miydi? 

Şimdi merdivende ;ı.yak ıes- Hiç bir ıey söylevemeden Na 

"S 0 P E R S 1 M A N" 
MiLLi SANAYllMIZE YENi BiR 
MALZE.MEI INŞAIYE ILA VE 

EDiLiYOR. 
Türk çimento fabrikaları çoktan 

beri timdiye kadar imal ettikleri mal 
dan daha yüksek evoafı haiz hususi 
bir çimento imalile iş tiıal etmektey 
diler.Bu bapta icra eyledikleri tahar· 
riyatı fenniye sayesinde çabuk ta
sallup eden ve yüksek bir mukave
meti haiz olan sun'i bir Portland 
çimentosu fonnülünü tesbit etmeğe 
muvaffak olmuılar ve bu huıusi çi
mentoyu "Süperıiman'' tesmiye ey
lemitlerdir. Sun'i portland çimento
sunun hllfunum evsafını haiz olan 
aalifüzzikir "Süperıiman"' atideki 
hasail ve menafii dahi camidir: 

a) Seri lıir taaallup. 
b) Cer ve tazyike yüksek mukave

met.Bunun istimali zirdeki fevaidi te 
min etmektedir: Kalıplarm daha ça 
buk çıkanlahilmesi dola.yısile kalıp 

tabtalanndaki tasarruf. Betonlar İ
çin müstamel çimento mıkdarırun te 
naku su. Bir bina inp.smda istimal e
dilecek muhtelif aksamın tahdidi ve 
ıekillerinin tahlifi. Bilumum ameli
yatın daha temiz icraıı. imdi ' 'Sü
perıiman" mimarları. müteahhitle
ri, in,aat mühendislerini vel
hasıl intaal ameliyatında beton is
timal edenlerin kiffeıini son der~e 
alakadar edecek bir malzemei inta· 
iyedir. Çünkü maliyet fiatlarıoın te
nezzülünü temin etmekle intaatlan 
na fazla metanet ve emniyet ve umu 
miyetle tekillerine şayanı dikkat bir 
zarafet bahteden bir malzemedir . 

SATILIK ve KİRALIK 
HANE 

Betikta9ta Kılıç Alide Al~m 

Kadın sokağında 12 No. hane (6 
oda muthah, bahçe. kuyu ve tu 
lumhaaı, terkos -.e elektriği havı) 

satılık ve kiralıktrr. Görmek iste
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anahtan alabilirler. Gö
rüşmek için de Milliyet matbaaaı
na Nihat ve Nuri Beylere müra
caat edebilirler. 

-······-·--····-·-···--·-···-·····-.. -
dür. itler yavat yavat batlama· 
ğa, borsalarda faaliyet olmağa, 
eıham kıymetlerinde tereffülere 
ve mevaddı iptidaiye fiatlarında 
salah m\İfahede edilir ve bu saye 
de Amcrikaya tekrar yabancı aer 
mayelerinin girmesine ve banka 
kredilerinin buzları erimeğe bat· 
layabilir . 

Fakat ahval tabii ıeklin.i mu
hafaza etmez de itimatsızlıkla bir 
ıaleyan vukuhulurıa o vakit yer 
Ji ve ecnebi sermayesinin kaçmak 
ta olduğunu ve bu ıu:retle banka 
kasalarının lamamile boıaldığını 
ve dolann ani bir surette sukutu 
nu ıörürüz. 

Ahval hu tekli aldığı ve Ame 
rika altın mikyasını terkettiği tak 
dirde netayici dünya için pek va
him olur. Doların ıukutu lngiliz 
lirasının sukutundan daha derin 
meseleler tevlit edeceği tüphe•iz 
dir. Böyle bir halden her ne ka
dar borçlu memleketler mülte
fit olurlar iae de tekmil dünya pa 
ralarının esaıatını yeniden tetkik 
etmek ihtiyacı haııl olacaktır. 

1914 tarihinden heri huıüne 
kadar doların ani aukutu ihtimali 
ni üçüncü defa olarak görüyoruz. 
Şimdiden netayicini ketfetmek ka 
bil deiildir. Ancak her cihetten 
zenıin ve tabii serveti azim olan 
hu memleketin atisine itimat et
mek ve bu üçüncü imtihanda da 
muzaffer cıkacağma emin olmak 
her halde daha doğru olur kana
atindeyim. 

Döyçe Oryent Bank /,.mir 
şube8i müdürü 

M. Selim 

mık ona uzun uzun, yana yana 
baktı: Karde§ile nikiihlarının ki 
ğıdı belediyeye aaılıyormut ! 

- Safa geldiniz ağabey. 
Ne kadar tatlı bir sesi Onun 

sesinin bu kadar tatlı olduğunu 
insanı en nefis ipkelrde bu
lunmayan u v.ıziılerle sardığını 
Namık bile bilmemİ§tİ. Kız auı 
tuktan sonra da o sesi kulakla
rında duydu. 

- T etekkür ederim • 
Bu cevabı zahmetle vermiı

ti. Batka bir şey demedi. 
- Yengem na11l? 
- İyi. Teşekkür ederim. 

Sanki bu sözden gayri bir 
ıöz bilmiyordu. Çünkü dudakla 
rını zapteden ve dilini. kımıldat 
mıyan meçhul bir kuvvet vardı. 
Yoksa timdi neler, neler söyle
yebilirdi! Muazzezi kendisine 
acındıracak, daima hüzün ve 
hasretle hatırlamağa sevkede
cek sözler. Muazzeze kendisini 
en. çok bu adamm, bu talibıiz 
adamın sevınit olduğunu, be
lediyeye asılacak nikih kağıdın 
da iımi beı-abe.- yazılı. gençten 
cok ok fazla sevmis oldu " unu 

Bir amca ile yeğen 
"Benim bir yeğenim var.,, 

Ahmet Hikmet merhumun o 
mef1ıur monoloğunu söyliyecek 
değilim. Hakikati söyliyorum. 
Ben amcayım, o da yeğen. Ger 
çi aramızda büyük bİT yaf farkı 
yok amma, ne de olsa yine am
caytm>. Babası bzak uir memle 
kette küçük bir memur. Elbette 
ki kardeı ÇA)CUğu. T absil ve ter 
biyesi de uhdemize mevdu .• 
Gerçi bugüne kadar kendiaine 
kartı amcalık vazifesini yapabi 
lecek hiç bir fırsat ta zuhur et· 
memiıtr. "Fakat diyordum. El
bette bir gün ben de hakiki bir 
amca olabilirim.,, mektebini bi
tirdi. Kendisine doktorluk gibi 
ciddi bir mesleği intihap etmiş. 
Fakat o hali dünkü Cevat. Be 
beklerinin, düdüklerinin, arasın 
da horoş şekeri ve sakız leblebi 
sile tegaddi eden küçük Cevat. 
Hiç değişmemit. Yahut bana 
öyle geliyor. Ben onun mesleği 
le tearüz eden hoppalıklanna, 
çocukluklarına alışkınım. Onda 
henüz ciddi bir meslek kaygu. 
su değil, mesleğin gösteriş ve 
caka tarafına fazla bir meyil 
görmekteyim. 

Gerçe ben amcayım amma, 
o öyle Zal oğlu Rüstem hikaye 
!erini benimsiyerek aile içinde 

. anlatmağa çırpınırken ben öte
den: 

- At martini Debreli Ha
san! .. Şarkısını tutturur ve ba

l fif tertip te kızdırmaktan kendi 
mi menedemezdim. 

Mektebini bitirdiğini söyle
miıtim değil mi? .. 

1 Artık "Doktor Bey,, aşağı 
"Doktor Bey,, yukarı. Evde bir 
alaydır gırla gidiyor. Fakat her 
kes ona çocuk muamelesi yapı
yor. Kimse onu "Büyük bir a
dam,, telakki etmiyor. 

Bunda tabii biraz da yaradı 
lışın teıiri yok değil. Neyse u
zatmıyalım ! Mektep bitince ta
bii bizim yeğenin eli para tut
mağa batlıyacak ve Beyoğlun
da bir pansiyon odası. Etrafın 
da renk renk, Çetit çe§İt kadın. 
lar. Yaıaıın gençlik! bari di
yordum. 

Bize nasip olmıyan §U hayal 
ham yeğenimize membaı ilham 
olsun. Biz de bir amca sıfatile 
uzaktan bu saadetin mes'ut bir 
seyircisi olalım . Ona kaç gün
dür güzel bir çapkınlık dersi 
vermek suretile amcalık vazife 
mi ifa etmeği dütünüyordum. 
Artık "tam sıra11,, diyordum. 
Fakat ona rastlamak kabil ol
madı. Kırmızı kurdelilı diplo
masını aldığı günden beri de 
bana bir defa uğramadı. 

Geçen gece biraz keyif halile 
biraz da geççe eve gittim. 

- Cevat geldi, dediler. 

- Hah dedim tam zama-
nr. 

- Fakat yalnız değil yanın 
da bir de kız var. 

- Aman .. Hayret demek bi 
zim yeğen yapılması lazım ge
len feyi bizim nasihatımıza lü• 
:ı.um kalmadan yapmış. T abit 
gençlik naaihat istemez .. Her 
teYi lizım geldiği gibi, olman 
icap ettiği gibi olacak. İnsan 
için ıevki tabii en büyük bir mil 
rebbidir ... 

Merdivenleri dır dır dır drr 
atlıyarak yukarı çıktım. Bizim 
yeğen bir "defter pakize eda,, 
ile yan yana odamda oturuyor. 
Evet sarahatn oturuyorlar. 

Yeğenim derhal atıldı ve tak 
dim etti: 

- Nişanlım. .ı 
Küçük Hanımın henüz çark' 

lan çıkmış yüzüğü parlıyan eli 
ni sıktım. Fakat bu ne demek
ti? 

Ben ki amcayım. Ben ki 
amcalık vazifesini yapmak için 
nasihat etmek, çapkınlık dersi 
vermek istiyordum.. Fakat bu 
çarpık vaziyet te nedir? Sor 
dum: 

- Nitanlın mı? 
-Evet. 
- Fakat ben bilmiyorum. 

Benim böyle nitandan haberim 
yok ki. Mukaddemesile batlı
yan ve bilifasıla allı saat de
vam eden nutku müteakip ge
rek beni dinliyen gençlerde ge 
rekse bende takat kalmamıştı . 

Yaş yirmi bir. Evlenmek 
için pek erken. Nitanlı kalma
nın me.nasını da anlamıyor
dum. Bir genç kızla beraber 
yaşamak. Fakat bu yüzükle ol 
duğu gibi bir bilezikle de ola
bilirdi • Hatta hazan buna bile 
lüzum yoktur. F ena halde kız
mış, hiddellenmişhm. Bu altr 
saat devam eden nutkumda er· 
ken evlenmenin aleyhinde ne 
kadar fikrim varsa hepsini hü
lisa ettim. Bilhassa kıza hita
ben dedim ki: 

- Kızım bak, yeğenim çap
kınlık yapacaktır. Sen buna ya 
eyvallah diyeceksin, yahut de-
miyeceksin. Eğer buna razı 
cleğilıen bu itten derhal vaz 
geç. 

Kız öyle kızardı ve mahcup 
oldu ki, ben de niçin böyle bir 
nutka lüzum gördüğümü dütün 
düm. Biliyordum ki tanıdığım 
evlilet"den yüzde yetmit beşi, ev 
lenirlerken hiç te nutkumda an 
lattığım noktai ııazarları dü
fÜnmüş değillerdir. Yani enini 
ve boyunu ölçmemişlerdir. Ve 
bu kadar hesapsızlıklarına rağ
men, mes'ut ta olmutlardır. 

Sahiden saadet hesaba sığ 
mıyor .. 

lttiha.ciı 1".İll1 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

anlatacak ıözler. Fakat o halde 
niçin bu sözleri, bu acrndıracak 
ve daima hatırlatacak sözleri 
söyleyemedi! Bilikia sesi kı
sık, yüzü kinle dolu, dudakların 
da acı bir tebessüm, konuttu! 

- Evleniyormuısunuz. Teb
rik ederim. Vaktinizi biç bot 
gçirmediniz. Evde biri evli bi
ri bekar iJı:i erkek vardı. İkisi 
de bekir olaalardı, belki biraz 
tereddüt içinde kalabilirdini:ı.. 
Fakat bekir olanı mademki bir 
tanedir, artık dütünülecek bir 
ıey kalmıyordu ki! Hemen mak 
sada doğru yürüdünüz, iti be
cerdiniz! Amma bu izd~vaç öte 
ki erkeği mahvedebilirmi§, ku
rulmuı bir yuvayı yıkabilirmiı, 
bir babayı evladından edebilir
miş, bunlardan size ne? Size 
koca lizım, koca! Süsünüzü te
min edecek bir koca, her ihti
yacmızı, her bırsınıızı temin e
decek koca, genç koca lizım ! 

Muazzez hep ayakta duru
yor, kapıya doğru yavaı yavaı 
çekiliyordu. Namık bütün kuv
vetini sarfetmit bir adam halıiz . . 

hafifleyerek, ağır ağır, ağlar 
gibi, inler gibi, kendi kendine 
yapyalnız inler gibi söyledi: 

- Seni son defa olarak gör
mek istedim. Bir kaç güne ka. 
dar Kayseriye naklediyorum. 
Seni son defa olarak bir ker€ 
görmeden gidersem yaşıyamıya 
cağımı hiaaettim. Seni bilsen 
naa.ıl sevdim, Muazze-.,; I tik ön
ce ben de anlamamıştım. Bil
nıeııı ki nuıl oldu, neden oldu 1 

Sonra omuzlarını silkerelı 
güldü: 

- Amma da aptalım ha! Ne 
den oldusu, nasıl oldusu var 
mı? Seni görüp le sevmemek 
kabil olur mu? Ne kadar güzel 
sin Muazzez, ne kadar güzel
sin! Bak, artık bütün hayatım 
kahır içinde geçeceği halde yi. 
ne: " - Keşke seni görmesey
dim!" diyemiyorum. Kı.ıhrola
cakaam da ne beis var! Made:n 
ki gözlerimde senin hayalin ya 
'avacak< 



Balkan 
Ticaret odası 

Yarın saat 10'30 da 
Ticaret oda

sında merasim var 
Balkan Birliği cemi.yeti ta

rafından muhtelif Balkan mem 
leketlerinde birer Balkan hafta 
sı tertibine karar verilmitti. 

lstanbulda yapılacak Bal
kan hafta11na bugünden itiba. 
ren başlnaacakbr. Şehrimizde 
Yapılacak Balkan haftası ticari 
Ve intai meselelesin tezahürü. 
ne tahıia edilmittir. Balkan Bir 
liği cemiyeti reisi ve B. M. Mec 
!isi reis vekili Hasan B. Ankara 
da mefgul bulunduğundan ıeh
rimizde yapılacak tezahürata ri 
Yaset için lstanbula gelememiı 
tir. Bu ıebeple Balkan Birliği 
cemiyetinin lıtanbul reisi bulu
lunan Hukuk fakülte.i reiıi Ta 
hir 8 .. tezahüratı idare edecek
tir. Yunan ve Yugoslavya mu
rahhaslarının bugün şehrimize 
glmeleri beklenmektedir. 

Tütün konferansına ittirak 
için şehrimize gelmit olan Bul. 
gar murahaarları Balkan haf. 
tasında da Bularistanı temail 
edeceklerdir. Murahhaslar bu
gün Tahir B. ile görüterek tat
bik edilecek programı tesbit e
deceklerdir. 

Balkan konferansı lstanbul
da bir Balkan ticaret ve sanayi 
odası le.isine karar vermit ol. 
duğundan yarın ıaat 10,30 da 
lstnabul Ticaret odasında Bal. 
kan Ttc&ret ve Sanayi odasının 
tesis merasımı yapılacaktır. 
Bundan sonra saat 13 te de Ta
hir Bey tarafından murahhas
lar ferefine T okatlıyan otelin. 
de bir verilecektir. 

Murahhaslara tehrimizde bu 
lunan fabrikalar Te sanayi mü
esseselri gezdirilecek ve sanayi 
erbabile temasa gelmeleri ve ta 
nışmaları temin edilecektir. Mu 
rahhaslar, bu meyanda Feaba. 
ne, Defterdar, ve Süreyya Pt. 
ınenıucat fbarikalarile Cibali 
tütün ve Silahtarağa elektrik 
fabrikalarını ve mezbahayı zi. 
yaret edeceklerdir. 

Ticaret odası ikinci reisi Zi
ya B. de murahhaslar terefıne 
bir ziüafet verecektir. Balkan 
baftaaı 25 mayıs akşamına ka. 
dar devam decektir. 

M. Venizelos ve 
muhalifler 

ATlNA, 19 - M. Venizeloaun 
kabinesinde aon pnlerde inhilal 
eden nezaretlere henüz yeni na• 
zırlar tayin edilmemittir. Buıün 
kabinede Adliye ve Sıhhiye neza• 
rctlerile maliye müetqarlığı mün 
bal bulwwyor. Bütçede tasarruf 
temini makaadile aıhhiye nezare
tinin lağvedileceii söyleniyorsa 
da Adliye nezaretine meıuup bir 
zat bulunaıniyor. Baıvekil M. Ve
nizeloaun adliye nezaretini teklif 
ettiii asalar, bu Tazifeyi deruhte 
etmekten istinkaf eylerniılerdir. 
Şimdi -ya batka bir fa)"İa da
ha çılmutbr. Bat.,.,kil M. Veniza 
loa, ı.-diaine viai aalihiyet veri
lecek oluraa, reiaiciimhurluiu ka 
bul edecek .,. aBtnkiletten çeki 
lecektir. Muhtelif fırkalar rüesa
••, M. V enizeloau iktidar mevkiin 
den uzaklatbrmak iç.in tabii ken 
diaine vui salahiyetler ... rilm ... i 
llleTZUU bahao)maluızın, fteiaicüm 
hurlufa ıeçmeaine aleyhtar değil 
terdir. Hatta geçen gün mi.iıtakil 
intihabatta bangi intihap usulü
nün kabul edilm ... i lazım geldiği 
meoeleoi müzakere edilirken, ııöz 
alan kraliyet taraftarlan bili kay 
dıf&J"t ci.imhuriyet rejimini kabul 
ettikleri takdirde intihabatın ekse 
riyeti mutlaka ile böyle bir taah
hütte bulunmadıkları takdirde 
temsili ni•bi uaulile icra edileceği 
ni söyleyen M. V enizdoaa krali
yetçi fırka reiai M. Çaldaria, ce
vap vermi1t aiyaai fırkalar araam 
daki zıddiyet ve huıwnetin izale 
ıi için biran evvel kendisinin ikti 
dar meTkiinden çekilıneai lazım 
aeldiğini ııöylemittir. Bu sözler 
muhaliflerin baıvekilin reiaicüm
hur olmaaına aleyhtar olmadıkla
rını gÖateren bir delil suretinde 
telakki edilmittir. Herhalde, siya 
•İ vaziyetin pek yakmda tavaz
zuh etmeaine intizar edilmekte
dir. 

Yunanistan ve 
alacaklıları 

ATINA, 20 (A.A.) - ltalyan 
ııefiri ile Fransız maslahatgüzarı 
ayn ayrı M. Mihalakopuloa'a mü 
racaat etmiılerdir. Mumaileyh, 
Yunanistarun alacaklılarına kar
!' taahhütlerini hayati ihtiyaçları 
ıle kabli telif olacak tekilde .,., 
vaai mikyas dahilinde ifa edeceği 
ni aöylemittir. 

j Bulgariatan mektubu 1 

Sof yadaki 
Suikast 

SOFYA, 18 (Milliyet) 
Makedonya Milli komite.inin 
reisi Diuitar Miıaylof akfUD 
8,40 ta evine avdet ederken, 
muhalifleri bulunan Proteıerof 
taraftarları tarafından sokakta 
üç kurıun ile katledilmiıtir. 
Dimitar Migaylofun katli Sof
yada umumi teessürü mucip 
olmuıtur. Kendisi lvan Bihay. 
lof ve Proteııerof taraftarları 
arasındaki mücadeleleri berta
raf etmeğe çok gayret eden ve 
bu hwusta muvaffak ta olan 
kıymetli bir şahsiyet idi. Dini. 
tar Mihaylof'un katli ile Make
donya gurupları arasında vaz 
edilmesi arzu edilen aulb ve bat 
ti bu hususta muhaliflere veril
mit olan affı umumi suya düı
müt bulunuyor • Şimdi babuıuı 
Sofyada yeni mühim cinayetler 
olması muhtemeldir . 

Zegover f ırhası ikiye 
ayrıldı 

Lapçef, Burof, Sonkof'un teş 
kil ettikleri ve Bulgaristanı 
u:.illi blok kabinesinden evvel 
sekiz sene idare etmiı olan Zgo 
vor fırkası bu ayın 15 inde 
g-0ver fırkası bu ayın 15 inde 
ilk kongresini aktetti. lCoogre 
çok hararetli oldu. Çünkü üç 
lider fırkanın müstakbel teşki. 
latı ve faaliyeti hakkında ara
larında anlatamadılar, herkes 
kendi odamlarını daha iyi mev 
kie koymak İstiyor idi ve neti
cede Sankof daha mefkureci ve 
cotkun ve fırkanın gençleşme. 
aini iatiyen gençler ile Lapçef 
ve Burortan ayrılıp yeni bir 
Zgovor fırkası teşkil etti. Bu
ıün Bulgaristanda iki Zgo
vor fırkası vardır. Birinin risi 
Lapçef, Buraftur. Diğerinin re 
iıi de Sankof'tur.. Meclisteki 
meb'uslarduı 48 kiti Lapçef 
ile 11 kiti de Sankof ile bera· 
berdir. Fırka matbuatından 
Svobodna reç ve Demokratiçea 
ki gazeteleri Sankof taraftan, 
Slovo, Preporeta gazeteleri de 
Lapçef taraftarıdır. Zahirde 
Lipçef taraftarları kuvvetli 
görünüyor iıe de, hakikatte 
kat'iyen öyle değildir. Bütün 
dinç ve mefkUreci gençler, ih
tiyat zabitleri, ve vilayet tet
ktlitlannın çoğu Sankof ile be
raberdir. Ve Sankorun fırka
sı disiplin itibarı ile Lapçeften 
çok yükaektir. Birkaç zaman 
sonra Lapçef'in Buroftan 
ayrılıp eskiden mensup bulun
duğu Demokrat fırkasına, yani 
Malinof tarafına iltihak edece
ğine burada kat't nazar ile ba. 
kılmaktadır. O zaman Burof 
mecliate sabık Muhafazakar fır 
kasını ihya edecek ve onun 
mümessili gibi kalacaktır. 

Bir kadın Okyanusu 
• 

geçıyor 

TASBROUCKHEt (N-. Jer
eey) 20 (A..A.) - 1928 aeneai 
haziranmda Atlaa Okyanusunu 
ıeçmİt olan Frienahip deniz tay
yareeinde yolcu olarak huhmmUf 
olan Amelia Earhart, ilk defa o
larak Atlas Okyanusunu, bir ka
dmm ıeçmesi tefObbüaünü İcra 
etmek üzere saat 19,16 da Taak
borou tayyare karargahından uç
muftur. hk merhalesi Harbour· 
srace o~br. Oraya kadar ken 
diaine No.-..eç tayyarecilerinden 
Bertbalchen refakat edecektir. 
Mumaileyha, buradan yarın ak
f&ln yalnız hareket edeceğini Ü
mit ediyor. 

SAINT - JEAN, 20 (A.A.) -
Kadın tayyareci Erhaet bu sabah 
Harbourgrace ietikametinde hava 
lanm1tbr. 

Yunanistanda bir 
casusluk davası 
ATINA 19 - Bir kaç günden be 

ri sabık bahriye zabiti J.a&udakoı' -
un Pirede muhakemeoine baılanmıt 
br. Bn adam, ecnebi bir devlet be
aabnıa casusluk yapmakla maznun
dur .,e, bahriye mesleğinden ayni. 
dıktan sonra bir takım mühim evra
kı hamilen memaliki ecnebiyeye gi
derek orada lıunlan satmaya te,eb
büs ebniıti. Muhakeme, hafi olarak 
cereyan etmektedir. Sabık bahriye 
abitinin iıWna mahkihn edileceii 
zannolunuyOI" • 

Küçük Lindbergin 
katilleri peşinde 
NEVYORK, 20 (A.A.) - Kü

çük Linclberg'in kaçınlmau sıra
aramaktadır. Merkumun Mekai
kaya kaçmıı olduğu söylenmekte 
amda iami geçınİf olan Fleicner'i 
dir. 

MiLLiYET CUMARTE:)I 21 MAYIS 1932 

Birinci sahifeden geçen yazı ar Buhran hakkında 
bir konferans 
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lktıaat müderriai Zühtü Bey 
dün C. H. F. Kadıköy kaza mer
kezinde "Bubr&n" mevzuu etra
fında umuma maluus bir konfe
rans vermiıtir. Zübta Bey konfe
raaamda bilhaaaa 929 senesinde 
batJayan buhruu mütalea etmit. 
&Tafiklerle mükayeae yapmq, id
halit n ihracatanıza ait tetkiki 
mütalealar ..-detınittir. 

Dünkü spor hareketleri 
[Batı birinci salıilede] 

bir muvaffakıyetle icra edildi. 
Amatörlerin ve zabitanın it

tirak ettiği bu aür' at ve 111911ej 
müaabakalan çok heyecanlı ol. 
du Te z-kle seyredildi. 

Neticeler fW!lardır: 
Müaabakalann neticeleri tun· 

lardır: 
Harumlarm (A) tertibine Fazi 

let ve Kumriye Hanımlar ııirmit, 
Fazilet· Hanım birinciliği ve Kum 
riye Hanmı ikinciliği almııtır. 

Siril ııençlerin ( A) tertibine 
yedi müaabakacı girmİ§. Sabahad 
din Sami, Sabit Bey birinciliği, 
Küçük Alot Be:r ikinciliği, Hicri 
Bey üçüncülütü almıtlardır. 

Hannnlann (B) tertibine Me
lahat Ihsan Şükrü ve Nedret Ha
nımlar girmiflerdir. Nedret H. 
birinciliği, Melahat H. bir kaza e 
seri vakit kaybetmeainden ikinci
l:ği alaııılardır. 

Sivil erkeklerin ( B) tertibine 
yedi müsabakacı gİrmitşir. Proğ
ram mucibince, bu müsabakaya 
( B) tertibinden olan Hanımların 
ıirmeai de ihtiyari idi. Proğramın 
bu maddeıine iıtinaden Melilıat 
lhaan Şükrü Hanım müsabakaya 
gİrmİf ve erkekler arasında birin 
ciliği kazanmııtır. ikinciliği par
la kbir binit utidadına nı.alik olan 
Orhan Bey ve üçüncülüğü Feri
dun Bey almıılardır. 

Zabitanın (C) tertibine dört 
zabit girmif, biniciliği Muhafız 
Süvari bölüğünden Mülazon E
yüp, ikinciliği ayni kıt'adan yüz .. 
batı Muatafa Beyler almışlardır. 

Zabitanın (A) tertibine aekiz 
müaabakacı ginnit, birinciliği yüz 
baıı Vehbi, ikinciliği Mülazım Sa 
im, üçüncülüğü birinci mülizim 
Cevat Beyler almıılardır. 

Hayvanların deniz yorgunlu
ğu dolayıaile Nia müsabakalarına 
ııiden atlara bu hafta binilemenıİ§ 
tir. Gelecek bafta müaabakaları
na iştirak edeceklerdir. 

Robert College'de 
yapılan Atle 

tizm müsabakaları 
Dün öğleden evvel Bebekte Ro

bert College Spor sahasında Türk 
ve ecnebi 201 atletin iıtirakile At
letizm seçme mi.iııabakalan yapılmq 
tır. Miiııahakalann finali 3 Haziran
da icra olunacakbr. 

Bugünkü seçmeler neticesinde fi
nale kalanlann iaimlerile dde edilen 
en iyi neticeler §unlardır: 

100 metre: 
Semih (Galatasaray) 
Neyçef (Rober Kolej) 
Papadopuloa (Taksim) 
Kalfopulos 
Fotyadia 
Enis 

200 metreı 
N eyçef (Rober l\..OteJ) 
Mehmet Ali (Calataaaray) 
Turhan (Calataaaray) 
Sadık 
Turgut 
Zovikyan 
Hikmet 

400 metre: 
Ayzmbart (Rober Kolej) 
Rağıp (Bqiktat) 
Kaya 
Mahmut Zakir 
Karıuıiçoaloı 
Ziya 
Fikret 
Vauf 

800 metre:- 
Beoim (Calat....y) 
Salabettin (Betiktat) 
Paraıılm• 
F..ı.at 
Feridoın 
Karaka 
A.gop 
Vauf 
Fethi 

1500 metre: 

11 3/ 5 
11 4/5 
11 4/ 5 

23 3/5 
24 
24 

65" 3/5 
56 1/5 

2.10.2/5 
2.11 

Petro Polyadia (Taksim) 
Carbia ( Rober Kolej) 
Fethi 

4.39 
4.40 2/5 

Remzi 
Şemıi 
Feridun Fitret 
Karagopuloa 
Süleyman 
Yorgİyadia 
Panopuloa 

110 metre nıanialı1 
Tevfik 
retkof 
Kazını Sedat 
Ali Rafit 

Yüksek atıama: 
Haydar (Galatasaray ı 
Kinm Sedat (Rober Kolej) 
Leopuloa 
Lokopuloa 
Pulyoa 

Tek adun. 
Madentinof ( Rober Kolel) 
Nikopuloo 
p-~ 
Saria 

Oç adım: 
Caçef 
Kemal 
PetW 
Safa 
Selim 
Tevfik 
Sırıkla~ 

Haydar 
Mataranpı 
Möri 
Fethi 

Ciille atma• 

1.60 

5.81 

Veysi (fatanbul Spor) 12.16 
Petkof (Rober Kolej)- 11.09 
İbrahim 
Naili 
Burhan 
Kas parya 
Cemal 

Disk: 
Veysi ( l ıtanbul Spor. 
Naili (Calataaaray) 
Fraııgakio 
Seliın 
lbnahim 

36.61 
33.62 

Cirit: Selim (C.S.) 43.46 
Bocluryan (R. B.) 39.20 
K.arakq, Azmaniclis, Ruhi l'emd, 
Veyıi . 

Güreş 
Müsabakalan 

Dün Makıirn salonlarında 
Haliç idman klübünün ikinci 
güret müsabakuı yapıldı. Ha
vanın fevkalade latif olması Te 
bütün kıt dar yerlerinde aıkıt
mak mecburiyetinde kalan halk 
kırlara döküldüğü için çok ka. 
!abalık olmayan bu müsabaka 
çok ciddi olmuş ve alaka ile ta
kip edilmiştir. 

Günün en mühim maçı olan 
Çoban Mehmet, Himmet peh
livan müsabakası seyircilere 
çok enteresan bir 20 dakika ge
çirmiştir- )ieti~e daimi bir 
faikıyet1e Çoban Mehmet sayı 
hesabile galip gelmittir. Mem. 
leketimizde güretin revacını te. 
min için sarfolunan bu gibi e
mekler daima takdire şayandır. 

Karilerimize daha iyi bir fi
kir verebilmek için teknik neti. 1 
celeri aynen yazıyoruz: 

Servet - Saliır., 
Servet 12 dakikada rakibini 

tuşla mağlup etti. 
Ahmet - Nuri, 
Ahmet 7 dakikada tuşla ga. 

lip. 
Şevki - Mehmet Ali 
Şevki 8 dakikada tuşla glaip. 
Şevki - Şaban, 
Şevki güzel bir oyun ile ra

kibini 2 dakika 40 saniyede tuş 
la yendi. 

Nuri- Faik, 
Bu iki kıymetli güreşçımız 

bir gösterit müsabakası yap
mışlardır. 

Cemal - Salih 
Uzun bir çalışmadan sonra 

Cemal rakibi Urfalı Salibi 14 
dakikada tutla mğlup etm.iş. 
tir. 

Himmet - Çoban Mehmet, 
Günün en hararetli çarpıt

ması olan ve geçen sefer kat'i 
netice alınmamış olan bu mü
sabaka Mehmedin faikiyeti al. 
tmda cereyan etmiş ve neticede 
Çoban tatbik ettiği oyunlardan 
kazandığı puanlarla 20 dakika. 
.l- ,ayı hesabile galip ilan edil
mittir. latanbulun güreı merak 
lılanna güzel bir spor günü ge
çirttiklerinden dolayı Haliç id. 
man klübüne tetekkür etmek 
bir borçtur. 

Kadıköyündeki 
maçlar 

lSTANBUL, 20. A. A.- Bqiin 
F enerNhçe stadmcla çok giizel bir 
bava ile müteaddit futbol müaabalra 
lan yapılmqtır. 

Saat on birde F enerbahçe ve Ca
lataaaray dördüncü takımlan kart•· 
laşmıfbr. Pek genç oyunculardan 
mürekkep olan bu iki takım çok tek 
nik ve zevkli bir oyun göatenniı ve 
Calataaaray birinci devrede penaltı
dan bir gol yaptığı balete F enerlıah
çe ikinci devrede kendi lehine veri
len penaltıyı kaçınnt§ ve buna mu
kabil küçük A.lieddinin ayağıyle çok 
güzel bir sayı yaparak maçı bera
berlikle neticelendimıiıtir. 

Saat 12,30 da Fener 3 ve Siiley
maniye 2 inci takımları araımcla 
batlayan müoabaka bidayetten iti
bel"ftl Fenerbabçenin hakimiyeti al
tında cereyan etmiftİr. F enerbahçe 
takımı hervakitki güzel oyununu 
ııöotennemekle beraber muhasım ka 
leıini tazyik etmit ve her iki devre
de de birer sayı kaydederek maçı 
2..() kaz.enmıfbr. 

~ -dt ikide Ptta ve Şiıli talmnlan 
arasmda baflayan maç çok güzel bir 
oyun oynıyan Peranm 7-{I galebe
siyle bittikten sonra sıra latanbul
apoda Süleyınaniye araamcla Şilt 
dömi finaline gelmiştir. Bu maçta 
l atanbulıpor klübünden çekilen 
Tevfiğin yerine merkez muavin Ha
oanı 'l'e o mevkie de Salabeclclini i
kame ederek çılımııtır. Oyunun bi
rinci devresi -afeynİn mütebeddil 
hakimiyetleri altında cereyan ede
rek sıfır - sıfıra beraberlikle bittik
ten sonra ikinci devrede evveli Sü
leymaniydiler bir ~ol kaydetmİfl ... 
ve bunu müteakip lstanbulıporlnlar 
penaltıdan beraberliği temin ebnit
lenlir. Bu vaziyet oyunun aoauna 
kadar değitmemis olduiundan ımç 

Amerikanın Türkiye sefiri 
[Baıı birinci salıiletle] 

salebe çalan bugünkü Türkiye 
milletinin ceaurane vatanperYer .. 
!iğini fabrü heyecan ile mÜ§&be
de edecektir. Bu bapta aebep mev 
cut olmasaydı bile bu aebep yal
nız Türk milleti için değil ayni 
zamanda Zatı devletlerinin tuur
lu ve zaferli idareleri altında ye
ni Türkiyenin terakkiyatmı kema 
li muhabbetle takip eylemekte bu 
lunan bütün kardet ci.imhuriyet
ler için dahi hiç fÜpheıiz en kıy 
mettar bir hatıra te§kil edecek o· 
lan bir zamanda benim buraya 
&"elmckten kendimi haaaeten bah 
tiyar telakki etmekliiime ki.fi ;. 
di. Amerika hükümeti Türkiye
den her iki millet için faydalı ola 
cak tefler haricinde hiç bir l"'Y 
istemiyor. Nezdinizde Amiral Bri 
atol ve M. Crew gibi tam Ameri
kalı timsali olan r.ci necip ~ahai
yet tarafından temail edilmek sa
adetine nail olduk. !Ju iki f&luiye 
tin Türkiyeye kartı besledikleri 
aamimi dostluğun hi.braarnr ~eçe 
miyecektir. Fakat, ben onların 
hatb hareketlerini Türkiye hak
kında hissettiğim alika ve takdi
rin bana vereceği bütün şevk ve 
gayretle takibe azami ihtimam 
gÖıtereceğim. Mesaimin Zatı dev 
!etleriyle Cümhuriyetiniz hüku
metinin kıymetli itimat ve müza
heretJerine mazhar olacağımı ü
mit ebnek isterim. 

Amerika mÜttPhit devletleri re 
iıi tarafından müşarünileyhin en 
milmtaz hissiyatı ile d .. rin hürmet 
!erinin ifadesini Zab devletlerine 
iblağ etmek gibi sevimli bir vazİ· 
fe ile de muvazzaf bulunduğumu 
arzey1erim. '' 
Reisicümhur Ha.zretluinin ceuabi 

nutuktan 
Reiıicümhur Hazretleri ceva

ben atideki nutku irat buyurmuş
lardır: 

"Büyük Elçi Hazretleri; 

"Amerika Birletmİf devletleri 
reisi tarafından nezdime fevkali 
de murahhas ve büyük elçi tayin 
edildiğinizi bildiren mektubu bü 
yük bir memnuniyetle alıyorum. 

Çok temayüz etmit selefiniz, 
muhterem Mr. Joaeph C. Crew'un 
da vedanameaini alDllf oluyorum. 
Türk milleti hakkında ııöylemek 
liitfunda bulunduğunuz iyi duy
gularınızdan mütehaaais oldum. 

Büy'jk elçi Hazretleri, emin olu 
nuz ki , biz de Amerika milletine 
kartı ayni hisleri besliyoruz. Mem 
lcketinizin tanlı tarihinin belli 
bir devrine iıaret ettiniz. T "rihini 
zin bu alaka uyandırıcı mühim 
devri ile Türk milletinin yakm ta 
rihi araomda bence çok noktalar
da benzeyitler vardır. Bildirdiği
niz gibi Türkler çetin ve hayati 
mücadelelerden aonra bugün hem 
tam iatiklnlini kurmut ve hem de 
tam manasile demokrat bir devlet 
kurmuttur. lıte bunun içindir ki, 

··········-··········-··········-···-···-·--
gelecek hafta tekrar edilecektir. 

Bundan sonra F enerbahçe gele
cek hafta yapacağı alataaaray maçı
na hazırlık olmak üzere, Kadıköy 
oyunculariyle kendi bir iki oyuncu
sundan mürekkep bir muhtelite kar
i• ekseniz maçı yapm1ftır. Bu muh
telit Fenere nazaran, zayıf bir teıek 
kül idi. Fenerbahçe bundan büatifa
de talmrunda pek cezri tebeddülit 
yapmı§ ve atiyen takın.. vennek ia 
tediği ıekli bu ekzerıizde tecrübe 
etmİ§tİr. Bu tebeddül bilhassa haf 
hattında nazan dikkati celbediyor
du. Filhakika Muzaffer merkez mua 
vin mevkiine getirilnıİJ, Fikret aol 
lıafa alınarak Rep.t aol iç mevküne 
koıunuıtur. Bu oyun göatermiııir 
ki, Muzaffer gibi oyunu bilen Te to
pa hakim olan bu oyuncu yeni yeri
ne alııbktan aonra talmn üzerinde 
tamamiyle nafiz olacak ve Fener
bahçenin esasen teknik olan oyunu 
daha büyük bir intizam albna alına 
caktır. 

()yun ilk dakikadan itibaren F ... 
nerin çok sıkı bir hakimiyeti altm
cla cereyana baılamış ve sıfıra ka11ı 
sekiz aayı ile neticdenıniıtir. . 

Ankara ilkbahar 
at koşuları 

ANKARA, 20. A. A. - Ankara 
ilkbahar at koıuaunun ikincisi lıu
ııün yapddı. 

Birinci koıu Taydere kO§Uau olup 
5 tay ittirak etti. 
Ahmet ve Fikret Beyin (Ydchrmı)ı 

birinci, Mustafa Çavuı'un "Naaıb&o 
ai~ ikinci, Tali Efendinin "Claa"ı ü
çüncü gelmiıtir. 

ikinci koşu, hendikap kofUllU o
lup halia kan lııgiliz bayvanlan ara
sında yapıldı. 

Ahmet ıre Fikret Beylerin "Cram 
bolu" birinci, Celal Beyin "Kiz
ban"ı ikinci, Ahmet ve Fikret Bey
i.in Drokurt'u üçüncü gelmİftir. 

Oçiincü kO§u yerli ve arap bay
vanları arasında hendikap kO§u•u o
lup 14 hayvan iıtirak etmiıtir. Rid
van Beyin "ikinci Meaut'u birinci, 
Hasan Beyin "Cümi.iı" Ü ikinci, Ali 
Beyin "Hadidı"'' üçüncü, Haaaıa B. 
in "Ceylan" ı dördüncü gelmiftir. 

Çankaya kO§USU: 
Bu kO§uya iki halis kan lngiliz 

hayvanı ittirak etti. M. Alyob"'nin 
"Koaer" i birinci aelmİftir. 

Dördüncü koıya 5 hayvan ittirak 
etti. Tevfik Beyin "Saduı " birinci, 
Sait Halim Beyin "Rüçhan" ı ikinci 
gdmittir 

Türkiye cümburiyetç.ileri Ameri
ka inkılap tar::üni ve ha inloli
bın büyük teflerini dikkat ve tak 
dirle mütalea ve yadetmekten zev 
kalırlar. 

'"Büyük elçi Hazretleri dediğiniz 
gibi Türkiyeye gdişiniz dünya buh
ranının tiddetlenmit göründüğü bir 
zamanda teaadüf ediyor. Cerçi bu u 
mumi buhran Türkiyede Türk mil
letin yükıek aeciyeıi n iktisadi bün 
yesindeki hususi aelabeti aayesinde 
henüz niıbeten en az ıarar vermek
te ise de umum beıeriyetin zarar ve 
ııtırabmdan mula.u:JTD" ve mütees
sir olmamak ne mümkündür ve ne 
de caizdir. Takdir edeniniz ki, be
§eriyetin bu 11brabından kurtulahil
meai ancak clevletkrin ciddi olarak 
kartdddı muhabbet ve aamimiyetle 
beraber ÇA!qmalanna bağlıdır. Tür
kiye böyle insani ve faydalı bir faa
liyete ittiraki kendiıi için terefli bir 
vazife ve gaye aayar. 

" Büyük elçi Hazretleri muhterem 
•elefinizin yükaek meziyetleri, itaal 
ettiğiniz yüksek makamı muhabbet
le gÖrmeğe bizi alıtt•mufbr. Millet
lerimizi birbirine yaklaıtnmıt ıre 
sevdirmif olan o yüksek meziyetli 
tahıiyetlerin kıymetli hatıraları bu 
memlekette unutulmayacaktır. Yük
sek vasıflarınız arada kunalmut lıu
lunan muhabbet ve dostluk münaae
b.~t ve aiyasetinin inkişafına şÜpbe
aiz büyük tesirler yapacaktır. Beaim 
ve Cümhuriyet hükıiınetinin itima
dunrzdan ve mesainizde umimi yar
dımlanmızdan emin olabilirsiniz. 

•· Birleşmiı devletler Reisi Haz
rntlerine, kendioini temsil etmek ü
zere sizi nezd.ime tayin .,.ıemes.in
den dolayı tanfnndan l"f 1 L iir et
menizi ve ayni zamanda miifarüni
leyhe yüksek takdirlerimi, f8hsi aaa 
deti ve asil Amerika milletinin refa
hı hakkındaki temennilerimi bildir
menizi rica ederim, büyük elçi Haz
retleri.' ' 
LitıJanya elçisi de lrabul etlilJi. 
ANKARA, 20. A. A.- Reiıicüm

hur Hazretleri bugün - 17 de 
Utvanya elçisi M. Jurgia Baltnıaa.i
Iİ• cenaplannı kabul burunnutlar-
dır ve Sefir cenapları itinıatnameai
ni takdim etmiıtir. 

Mülkiyeliler 
Tenezzühü 

[Baıı birinci aalıilede] 
Kabataı lisesi de bir müsame

re vermiş, bu müsamerede de 
"Hem ziyaret, hem ticaret'' isimli 
bir tarkılı fantezi ile "Ma.bçup
lar" iıimli bir komedi oynanmıt 
ve "yolun uğurlu olsun" ilimli 
bir tablo yapıl.Jnıthr. 

F eyziati lisesinde de senelik 
•eda müaamereai yapılıruşbr. Mü 
nevver ve güzide davetlilerin hu
zurile bu müsamere bir kat daha 
şereflenmiştir. Müsamere saat 
dörtten altıya kadar de..am ebnİf 
tir. Talebe bilhaaaa aon derece 
muvaffak olmuıtur. Ana ve ilk 
mektep talebelerinin yaptıkları 
balet ve varyete numaraları bari
kulide idi. Bundan baıka muaiki 
li bir temsil yapıldı, ki bu da 
memleketimizin profeayonel ak
törlerimizin temailleri derecesin
de mükemmeldi. Müsamere her 
noktai nazardan İyi olmuıtur .. 

Sahne zengindi, fazla mümea
ıil bulunmaıı, iyi mizansen, kos· 
tümler müıamerenin muvaffakı .. 
yetinde ba9lıca imil olmuıtur. 

Her talebe aldığı rolü tam bir 
mükemmeliyetle yaptı. Ve çok al 
kıtlandılar. 

Zühtü Bey ba ay içinde Kızıl
toprak ve Ereııköyünde de konfe 
ranı vermeği vadebnİftİr. 

M. Anderson geldi 
Evlenmek Üzere Viyanaya git 

miş olan Muhtelit Mübadele ko
misyonu bitaraf azaamdan M. An 
deraon dün refikalarile birlikte 
şehrimize avdet etmitıir. 

Baytari kongreden 
avdet 

Bağdattaki Baytari kcıngre
ye ittirak etmiş olan Pendik 
bakteriyolojihanesi müdürü Şe. 
fik Bey dün Ankaradan şebri. 
mize gelmittir • 

( ...__ _RA_D_Yı_o_ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL - (1200 metre) 18 
gramofon, 19,5 Dariittalim heyeti 
tarafından konser. 20,5 gramofoııı ile 
-a parçaları, 21 Darüttalim heye 
ti, 22 orkestra. 

BOKREŞ - (394 metre) 20,10 
konser, 21 radyo dariilfü.ııun, 21,40 
gramofon, 22 Flondann Moa Cio
carlan opereti. 

BELCRAT- (429 metre) 20 
almanca mabaırere, 20,5 konferans, 
21 laliv musikisi, 22,35 ten tarkı-
1.ar, 23,05 Şopendea piyano ile bazı 
parçalar, 24 Çigan orkeatruL 

ROMA - (441 metre) 21,45 Oi 
Villi operuı Te Madam Baterlay o

perasının üçüncü perdesi. 

PRAC - (486 metre) 20 ııaze
te haberleri ıre konferans, 21 Leh 
tarl<ılan. 21,5 Saksafon. 

ViYANA - (517 metre) 21,45 
orkeotra ve cazbant, 23 Çigan orkeı 
tra. 

PEŞTE - (550 metre) 20,30 
lı:onaer, 21,15 Çigan orkeıtraaı, 22,5 
kitara gecesi, 24 Manditin salon or· 
keotrası. 

VARŞOVA - 1411 metre) 20 
haber, konferans, moda musahabeıi. 
21,15 şarkılar, 2310 Şopen konseri. 

BERLIN - (1635 metre) 20 
Müptediler için İngilizce dera, 21 
konıer, ilanı havaları. 

.... HACI FİDAN-.. 
Mer.lUmun halefi: Fenni sünnetçi 

M. EM 1 N 
Beşiktaşta:MüzdanHan No 4 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi haıtalıklar tedariha 
nesi. Karaköy Börekçi fırını aıru ı 
ela 34. 

Gedikpaşada Jandarma sabnalma 
Komisyonu riyasetinden: 

Şapka ve tozluğu ile beraber on altı bin ili on altı bin bet yüz 
takım kıtlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakaaaaı 31 Mayıı 
1932 tarihine müsadif salı günü saat on bqte yapılacaktır. Talip 
!erin nümune ve ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasa 
ya ittirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr günd• 
muayyen saate kadar komiıyonumuza müracaatları. (1900) 

Gedikpaşada jandarma 
satınalma komisyonundan 

Üç yüz adet maa teferruat eğer takımının kapalı zarfla mü. 
nakasaaı S/ Haziran/ 932 pazar günü saat onda yapılacaktır. 
Taliplerin nümune ve tartnameyi görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya ittirak için teminat ve teklifnemelerile mezkUr gün
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2037) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

Ton 
7 Yağlama yağı açık münakasaaı: 4 ı 6 / 93Z Cumartesi gü

nü saat 14 te. 
7 Makine yağı açık münakaıaaı: 4 6 / 932 Cum.rtesi saat 

15 te. 
21 Tarbin yağlama yağı kapalı zarfla ihalesi: 6 16 / 932 

pazartesi günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cinı ve miktarı ya. 

zılı yağların hizalarmda yazılı gün ve saatlerde münakasaları 
icra edileceğinden tartnamelerini görmek iıtiyenlerin her gün 
Te vermeğe talip olanlarm münakasa gün ve saatinde teminat 
mektuplarile birlikte Kasımpata'da Deniız Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. (1970) 



Tahtakurusu, sinek ve bütün haşarab bir FAYDA 
saniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha müessir; daha öldürücü olan yerli malı Yarı Yanya Daha Ucuz ur 

Dünyamn şöhret kazanmış iP 

ba!iağrılarında, gerek yazan 
yarısı. gerek alın. gerekse alt 
veya Cist çene ağrıdığı zaman. 
l - 2 Aspirin tableti bu ağrıları 
sür'atle ve uzun bir müddet için 
tamamiyle bertaraf eder. 
TAKLİTLERDEN SAKININIZ 1 

• 
ISRARLA • • 

aerısı 

cinsinden 

LUMIERE 
Fotoğraf makinasının 

PLAVIC 
Filmleri istimal ediniz, neticeden emin olabilirsiniz. 

P L A V 1 C Filmleri her fotoğraf levazımı satan 
ticarethanelerde bulunur. 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 

Pazarlıkla 16,000 metre hortum 
alınacaktır 

1 

70 milimetre kutrunda ve 30 atmosfere mütehammil yumu
tak ve halis ketenden olmak üzere 16000 metre hortum pazarlık • 
la mübayaa edilecektir. Taliplerin nümunelerile birlikte ilci bin 
lira teminat makbuz veya mektubu ile 23 mayıs 932 pazartesi 

,,ARTll( 
MUSTEQ(H 
DLAB(L{Qf M l 

ASPiRiN günü saat on bete kadar Daimi encümene müracaatlan. (2127) 1 

Nafia Vekaletinden 
3000 ton katran ya§ı pazarlık •uretile mübayaa edilecektir. 

Pazarbk 4/6/932 tarihine müsadif cumartesi günıil •aat 15 te 
Nafia vddleti miiltqarlık mak•mmda yapılacaktır. 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla mü
nakaaası S/ Haziran/ 932 pazar günü saat on dört buçukta yapıla 
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve müna
kasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile ~ mezkilr 
günde muayyen saate kadar komiıyonumuza müracaatları. 

(2038) 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Bu 
Pazarlığa ittirak edeceklerin 11250 liralık teminab muvak

kate ve Ticaret oduı vesikalarile birlikte ayni gün ve ıaatte ko. 
misyonda bulunmaları lazımdır .. Taliplerin bu husustaki ıartni
meleri bet lira mukabilinde Ankarada Nafia vekaleti İnfaat daire 
ıinden, latanbul'da Haydarpqa Liman itleri müdürlüğünden te

Yinm bin çift ıan kunduranın kapalı zarfla münakasa11 ı· 
S/Haziran/932 pazar günü saat on bet buçukta yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya it 
tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen / 
saate kadar komiıyonumuza müracaatları. (2036) 

Hanımın 

Hakkı var! darik edebilirler. (2126) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

1 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Mahalle ve Mevkii 

Beyoğlu, Kuloğlu 

Şiıli 
Babıali N allmıescit 

" ,, 
Aksaray Çakırağa 
Beyazıt Y ahnikapan 
Üıküdar Durbali 
Saraçane Mimarayaa 
Üsküdar Atikvalde 

Anadoluhisarı Y enima
halle. 
Kaaımpata Büyükpiya
lepa9a 
Eyüp vezirtekkesi 

Bakırköy 

Kınalı ada 
Lilt-li Mimukemaled. 
din 
Galata Şahkulu 
Oaküdar Ümraniye kar 
yeıi. 

" 
" 

Çartı Bedestan 
Şehremini lbrahimça
nlf. 

" 
" 

Eminönü Şeyhmehmet 
geylini. 
Beyoğlu Kuloğlu 

Hobyar 

Edimekapı Dervitali 

Galata Mehmetalipaf& 
Şehremini Ereyli 
Eyüp Camiikebir 

Davutpaıa Beyazıt 

Kadıköy Osmanağa 

Sütlüce 

Galata .-\rapcamii 
Galata 

Mahmutpata 

Hasköy Turıucu 

'Atikalipaıa 

Nuru 

Sokağı 

Ağahamamı 3 ndi va-
kıf han. • 
Büyükdere C. •i 
Cağ al oğlu 

" 
N amıkkemal C ıi, 
Cami 
Şairruhi 
Haydarhane 
o 

Gökıu ... 
Zincirlikuyu 

o 

htanbul c. ıl 

Çmar C. ıi 
Tramvay C. si. 

Krlflkanııı , 
o 

o 
o 
Şerifagt 
Mektep 

Cami 
" 

o 

Ağahamamı 3 ncü va. 
kıf han. 
Y enipoatahane C. ıi 

Nureddin tekkesi. 

hanı deniz tarafmda 
Sarayıneydanı 
Bostan iskelesi 

Tramvay C. ai 

Haaırcıbatı 

Tekke çıkmazı. 

Kalafatçılar 
Yüksekkaldırım C. si 

osmaniye 
aunda 

Ayazma 

camii avfo 

Tavukpazan 

No •ı Cinsi 

2 Dairesi 

351 Hane 
8 " 

8,23 " 
30 " 
16 " 
3 " 
2 Tat meıt!c!f> 
o Tekkenin se 

limlk kıımı 
7 Hane 

372-272 Cami avlu. 
ıunda hane. 

17-19 Vezir tekke-
ıi 

61-63 Hane ve dük 
kin 

8-12 Hane 
95 Dükkin 

462-524 " 
2 " 

60 " 
66-64-62 " 

21 Dolap 
o Arsa 

12 " 
14-16 " 

12 Hidayet ca-
mii avluıu 

3 Dairesi 

Z-1 2. hane 
46 
25 Canfedaha. 

tun mektebi 
27 Mağaza. 

7 Arsa 
o Mihriıah 1-

ret mahalli 
o Sadi tekkesi 

selamlık kıs-
mı 

$2-1) 2. hane 
9-4) 

O Tekke ve 
bahçe 

Müddeti 
ican 

1 sene 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

2 sene 

" 

" 
" 
" 

s-.. 
1 

.. 
" .. 

161-179 Baraka 
C '' O aıni aralık 
mahalli 

O İmaret ma. 
halli 

49 Dükkin ve a 
yazma mahalli 

O Bayrampaıa 
cami yeri 

.. 
" 
" 

Ecrimisli 
Lira 

40 

52 
28 
30 
20 
25 

2 
7,S 

22 

2 

4 

10 

20 

7 
5 

21 
6 

3 
6 
0,50 
o,so 

o,so 
1 

12 

70 

ıs 

4 

35 
5 

150 

6 

31 

2 

6 
10 

50 

1,5 

12 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarındaki müddetlerle kiraya veril
mek üzere müzayedeye konmuıtur. ihaleleri mayısın 23 üncü pazartesi günü aaat IS te yapı. 
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkura kadar Çemberlitat'ta Evkaf Müdiriyetinde Akarat 
kalemine müracaatları. 0 761) 

l 'ıldi 
bozmıyan 
yeg&ne 

Tualet 

3 uncu Kolordu ı 
il Anları 

Tıbbiye Mp de mevcut 41 ka. 
lem köhne e,ya aleni müzayede 
ye konmuttur. İhalesi 12-5-932 
cumartesi günü saat ISte komia 
yonumuzda yapılacaktır. Eşya. 
yi görmek isteyenlerin mezkiir 
Mp müdürlüğüne ve şartname
yi alacakların komisyonumuza 
her gün ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 
(238) (1718) 

Morf ve Şürekiaı Türk 
İpek Mensucat Fabrikası 

Şirketi 
Şirketinin tasfiyesine memur İnti

hap olunduğumuzdan mezkur §İrket 
te alacağı bulunanlann ve yine med 
yun olanların kanunu ticaret abka
ıııma tevfikan bir ay zarfında 4 cü 
Vakıf Han 4 cü kat 23-26 No. da 
tasfiye heyeti tqlril eden Avukat ıl 
mail Rabp ve Hamdi Halim B. ler 
müracaat eylemeleri ilin olunur . 

lamail Rabp, Hamdi Halim 

DAKTiLO ARANIYOR 
Fnınll:E?Y• vakıf bir Türk dak

tilo Hanım aranıyor. "E" rumuzile 
lıtanbul 176 numerolu p<>sta lrutu
ıu adreaine tahriren müracaat olun
ınaıı. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karı• en miie11ir deva SERVOIN 
baplandır.Depoıu, latanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczaneoiclir. 
Taıraı a 160 kurut poıta ile gönde
rilir. lzmir'de lrıat pazarındaki, 
Trabzon' da Yeni F erab eczanelerin
de bulunur 

Çünkü 
•• •• 
11 l~fll:·• ıı ı 

' 
Kavuşuyor 

İPEKİŞ Muvakkat 
Küşat Resmi 

5 te (17) 

Satış Mağazasının 
Bugün Saat 
Yapılıyor. 

Beyoğlu - istiklal caddesi No. 355 

1 Devlet Demiryolları ia aresi ilinla~ 
L . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-----

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 11 / Haziran; 932 cumartesi günü saat 15 te idare 
fl1erkezinde yapılacaktır . 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa. vcznelerile Bilecik istasyon 
müdürlüğünde birer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazı
lıdır. (2150) 

Sablık kereste ve ceviz ağacı 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 

Muhammen bedeli Cinsi Mahfuz bulunduğu mevki 
Lira Kurut 

5 00 beher metre 46i parça kereste lat~bul ithalat 
mik'abı gümrüğü ambarında 

27 •50 Ceviz kütüğü Polis müdüriyetinin 
eski binası bahçesinde. 

Yukarda cins ve muhammen kıymetleri yazılı kereste vece
viz kütüğü açık artbrma uıulile satılacaktır. İhalesi 29/Mayıs/ 
932 pazar ıünü ıaat 11 de yapılacağından tafailit ve ıatın almak 
İltiyenlerin Eminönü Malmüdürlüğüne müracaatları. (1872) 

MUNAKASA iLANI 
Vayı ve fraytag A. Şirketine il 

zım olan; dökme demirden manı~I 
malzemei İnf&İye, kapalı zarf uıuli· 
le mevkii münakasaya vaz'edilerelı• 
mübayaa edilecektir. Teklifatı ha•İ 
zarflar, 23 haziran 932 tarihine mii· 
sadif perfembe günü saat 12 de a(1 

lacaklardR". Talipler fenni tartııaııı' 

yi, lıtanbul, Sirkeci, Sirkeci Pal•' 
harundaka.in, Vayı ve Fraytag A· 
Şirketinden tedarik edebilecekler· 
dir . 

lıbu münakaıaya, yalnız Türkİ· 
yede müe11eS dökümhaneler iıtira~ 
edebileceğinden ecnebi fabrikalııl' 

veya bunlarm komiıyonculan kabıl1 

olunmayacaktır. Teldilat, yukarıcll 
zikredilen tarihe kadar, lıtanbul fi' 
lediyeıi mecari ıubeüne Sirkeci F1 

1u banmın ikinci kabndalri maı..ııı' 
mahıuıuna tevdi edihnit bulunmal•· 
d1r. 

Gedikpaşada Jandarma satınalma Mösyö A. N. o Attaya . 
Amerika'da Chic:opee Fallı, Ma•' 

Komisyonu riyasetinden: c1a kiin of ne risk rıre EsP""' 
Co. ana resmi müımaııili Möayö >· 

10,000 ili 10,500 kaput imaliyeainin kapab zarfla müna- N. o. Attaya lıtanbul'a ıelmittİ'' 
kasası 31 Mayı& 932 tarihine müsadif sah günü saat onda yapıla. Beyoğlunda KLOP JSTANBUCcll 
caktır: Taliplerin 9artname ve nümuneyi görmek üzere her gün bulunmaktadır. 
ve münakaaaya iıtirak için teminat ve teklifnamelerile beraber •l!l!l!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!ll!!r!ll' 
mezkiir günde muayyen aaate kadar komiıyooumuza müracaat
laıı (1901) MlLLIYET MATBAASI 
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