
ı· 

I· 
li· 
ıı· 

"' ... 
ı 

·ı· 

ıı• 

al 

~· ,.. 
tO 

a· 

..,ı 

aııl 

•" 

SALI 
Sahip ve Baımuharrır i 
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7 Ki .... No. 2235 

NUSHAll 5 KURU$TU1l 

UmamJ Nepiyat '" Y uı Mıtdltrl 
ETEM lzZET 

Yangınlar ve 
Sigorta • 

lıtanbul yanıın noktai nazarın 
dan dünyanın en bedbaht ıehir· 
lerinden biridir. Bunun, 10kakla· 
rJn darlığı, büyük bir luaım evle
rin ahıap olmaaı, itfaiye teıkilitı 
nın :o:ayıfhiı ve daima bol mikdar 
da au bulunmaınall ıibi amilleri 
İİ~erinde aık uk tevakkuf edilmit 
ve_ hunların ıılah ve itmamına 
dotnı mühim adnnlar ablmqbr. 
8~;,.. mevzuu bahsedeceğinüz 
ll>eaele bu değildir. Bu, :11unanla 
halledilecektir. 

Başvekil 
Leningratta 

1 Kahve ve 
I Şeker_ .. _ 

Bir yanlışlık mı var? 

~oskova elçiliğimizde 
ve Tass 

ajansında ziyafetler 

1 Bunların idhali inhisar 

albna alınacak 
ANKARA 2 (Telefonla) -

Kahve ve tekerin yalnız idbali 
nin inhisar altma alınmaaı mu
karrerdir. Bu auretle hükümet 
devletlerle giritilecek olan ta. 
kaz muamelelerinde bu iki ka
lem idbalit eıyasmdan istifade 
yolunu temin edecektir. Bilhas
sa teker ve kahveye mukabil 
tütün aatmak auretile bu emsal 
aiz mahsulümüze aatıı aabaaı 
bazulayacalrtır. Şeker ve kahve 
den balen auunakta olan ıüm
rük remi eauen yüksek oldu
ğundan inhisar usulünün tatbi. 
kı bu iki kalem qya fiyatların
da bir tezayüt vücude ıetirecek 
değildir. Bilakis teker ve kahve 
fiyatlannın tenezzülüne intinr 
olunabilir. 

Tek gözlü canavar 
teşhis edilen değil mi? 

1 

~ . ı 

MOSKOVA, 2 (A.A.)
Oün Türkiyenin Moakova Bü 
yük Elçiliği tarafından Bat
vekil lamel Paıa Hazreterile 
Tevfik Rüttü Bey ve Türk 
miaafirler terefine bir akpm 
ziyafeti verilmi,tir. 

Estonya konsolosu böyle bir adam 
var, fakat ölene benzemiyor .. diyor! 

• latanbulda ve lzmirde ıon za• 
»ıanlarda yangmlar dilıkati celbe 
decek kadar ço.almışbr. Va bil
haaaa ıiaurta edilmit tütün ve ba• 
lı depoları yanmaktadır. Bu, ,... 
lııtamn, müddehunumililderin ve 
»ıabkemelerin teyakkuau ile bal· 
ledilecek bir meseledir. Ufak loir 
iıtatiatik rakamı tütün yanıınları 
nırı •milleri hakkında aarih bir fi· 
l<ir vermeğe kifayet eder: 1932 

YMi hudut iti/Ilı ile budutlarımı:ı İÇİM ıirecelı ol•n 
Bllyillı ve küçülı Ağrr 

Türk-İran hudut komis 
yonlan işe başlıyor .• 

Ziyafette M. Molotof, Vo 
iloi, Grinko, Boudinov, Ha 

riciye Halk komiıeri M. Lit. 

Şayanı dikkat izler üzerinde: Bulaşıkçı Yuliuı 
k~mdir, hayah.ndaki esrar perdesi ve uzun boylu 

hır kadın nedır? Vapur tayfası iken neler yapb?

Bursa sokağındaki otel? - Cinayeti niçin yaptı? 

°"""•İnin ilk üç ayı ır.arfında u• 
".'unı aiıurta tirketlerinin tütüa 
•ııurta11ndan tahıil ettikleri prİID 
»ıil<darı ı9,2Sl liraya baliğ olmak 
lo.dır. Halbuki ıigurta tirketleri 
ayni müddet zarfında tazminat o 
1~rak tütün yanııını için 101,897 
lıra vermiılerdir. Ve bil& ta:ımain 
edil-;1 mühim mikdarda baaa 
raı Yardır. Bu, tabii bir vaziyet 
değildir. Dünyanın hiç bir yerinde 
teaadüfi yangınlar sigurta ıirket· 
lerj tarafından alınan prim mikda 
ttnın alh mialine baliğ olmamıştır. 
'Y a.nrınJann muayyen mevsimler
de olma11 ve ekaeriya da perşem 
lıe alqamları zuhur ebDea.İ göıteri 
Yor ki, kundakçılık kirlı bir it ha 
lirıde almıt yürünıüıtür. Ve bunun 
Öniine seçilmediği . takdirde çok 
lreç.neden en mühim bir iktısadi 
Ve İçtimai meaele kal'lmnda kala 
C•ğız. 

Biz muayyen yanıuılann kas
den ika edildiğini iddia edecek 
değiliz. Ve eaaaen böyle bir tet· 
lcik te bu aütunlann mevzuu hari 
cindedir. Bu, bir zabıta iti ve müd 
deiumumilik ve mahkeme meaele 
•idir. Fakat ne zaman ki yangın
l•r salgın halinde memleketin iktı 
aadi ve içtimai bünyesini aar58cak 
lıir §ekil alır; bu meaele ile alaka 
dar mercilerin nazan dikkatini 
celbetmek bir vazife haline girer. 
\re kanaatimizce bu gün böyle bir 
ırıeaele karııamdayız. 

iki hükumet arasında akde~ilen 
uzlaşma, tasfiye ve hakem 

muahedeleri meclise verildi 

Hudut nasll çizilecek? 

ANKARA 2 (Telefonla) -
Hariciye encümeni bu ay zar· 
fında muhtelif devletlerle akte. 
dilmit müteaddit muahede ve 
mukavelelerin taadikına dair 
olan kanun layihalarmı müza. 
kereye ba.layacaktır. hanla ak 
dedilen uzlapna, adli tasfiye ve 
hakem muahedesile hudut iti
lafnameai ve bu itilifnamenin 
mütemmim cüz'ünü teıkil eden 
bir mektup bu meyandadır. Bu 
mektubun ihtiva ettiği ahkama 
göre Türkiye ile lran hudut 
muhafaza karakollan Barolan 
ıölü manaapları sularile mez· 
kur gölün muhitinde kain çayrr 
!ardan ve Salep, Kozlu ve yu
karı Y arımkaya mansap lan su-

!arından müıtereken istifade e
deceklerdir. ltilafnamede taa. 
rib edilen yeni hudut hattını a· 
razi üzerinde tayin etmek üzere 
bir tahdidi hudut komisyonu 
tetkil edilecektir. Bu komisyon 
ikisi Türkiye hükumeti ikiai de 
İran hükumeti tarafından ta. 
yin olunacak dört murahbastan 
mürekkep olacaktır. Komiayon 
haziran ayı içinde içtima ede
cek ve mesaisinde itilifnamede 
ki tefrikleri en yakından takibe 
gayret edecektir. Komisyon 
masrafları iki hükiiJnet arum
da müteaaviyen taksim oluna. 
caktır. hilafname muaaddak 
nüshaları teati edilir edilmez 
meriyete girecektir. 

Fiatlann murakabe
sinde Belediye 

vazifesini yapıyor mu? 

Yunaniatan da yakın zamanla!' 
da aJni vaziyet karıı•mda kalmıt 
b. Yüluekçe kıymetlerle aigurla 
edilea tütün ambarlan birer iki· 
~r Ya-.ıa batladılar. Sisurt& 
iiıiıetleri bunun üzerine tütün da 
~lannı aiıurta etmekten çekin
"'itlerdi. Böyle bir vaziyetin iktı· 

~di _bayat üzerine olan teairi iaa Muhı.ddı"n Bey du··n ı"zahat verdı·, 

· ile Hariciye Koıniaerli 
ği kolej halan ve bu daire
nin meaulü yükıek memurla
rı hazır bulunmuılardır. 

Ziyafetten soara verilen 
resmi kabulde de ziyafette 
buluna.'> Sovyet aiyaal ricali 
ve hükdmet zimamdarlan i. 
ie M. Boulnov, umumi Sıh· 
hat Halk Komiseri M. Vlad· 

[Devamı 6 ne aahlfede] 

Yeni 
Vaziyet! ' 

Dün bankalar kam
biyoyu kestiler .• 

Fakat Borsa vaziyeti 

islah etti; karar

name bu~ün elecek 

1 ••••••• 

Demir 
Yollan 

- · Memur adedi 
tenzil edilecek 

Encümen vergi ka

nunlarının 
tetkikine başlıyor 

ANKARA 2 (Telefonla) -
Bütçe encümeni Devlet Demir· 
yollan idaresinin 932 bütçeıini 
müzakere etmektedir. Bu idare 
nin yeni masraf bütçesinin ida. 
renin faaliyetine sel<te verme. 
mek ıartile ve azami tasarruf 
temini suretile teabiti takarrür 
etmiftir. 931 bütçeaile tayin e· 
dilmit olan memur maa9larına 
dokunulmayacak yalnız kadro. 
!arın yeniden tanzimi yolu ihti· 
yar edilerel< memAJr adedi ten
zil olunacaktır. Bütçe encüme. 
ni bugünlerde verıi kanun liyi 
balannı tetkike batlayacak ve 
ancak bunların intacını mütea· 
kıptır ki 932 müvusıei umumi 
ye kanununun müzakeresine ge 
çecel<tir. 

~~-+<>1'1*"++~~-

Fransada 
intihabat 

a bile ımühtaç değildir. Binaen• 
~leyh vaziyet hükômetin müdaha k d d•ı k l••İnj davet etti ve aigurta tirket· müna aşa ya yarın evam e 1 ece Son haberler vaziyette 
erine verilen teminattan 90nra Borsa komi . ..,,; Ihsan Bey mühim bir tebed-

~~lcrar ıiaurtaya baılandı. Böyle Türk p11raaının kıymetini koru d ır vaziyetin bizde tabaddü• e•· Darülacezede okuma çağına gelen m• hakkındaki s numaralı karar üı göstermeyorıar 
".'"•İ beklenemez. F abt siırurta name dün Ankarada Reımi ıaze· [Franoada pa:ır.ar ııünü yapı· 
fll'ketlerinden de ıöz ıöre göre çocuklar için ne yapılacak? te ile netredilmittir. lan intihabat ncticelm halıkuoda 
""rar edecekleri bir qte devam 5 numaralı kararnamenin neıri ııel- tclpal lıab..-lm u.uiyetin 
•~elerini beklemek doğru değil. ile dün yep yeni bir vaziyet hadiı aldıfı iıtidadı aa çolı taııailı aclc· 
dır. Çünkü iatatiatikler göateriyo olmU§tur. Yeni kararname ile ııüın biliyor. M. Hcrriot'n- tahminle· 

"

. ı h b" ı· r rük makbuzu mukabilinde dom-... ri hilôlına o/aralı, neticeler oola 
ı a man er ır ıraya ,..ukab ·ı •· -alb liralık zarar muha.kkakhr. 1 dan doiruY• bankalar tarafın· doiru bir temayül 11ö.termİf bulu dan yapılan kambiyo muameleleri nuyar. Böyle olmakla beraber ııa· 

Tabii meaele naziktir. Ve yal· için de mürakaba heyetinin vizeai· :ciyette elıemiyatli bir deiifilılilı 
nız hükümetin de batlı baıına ya. ne lüzum ıösterildiiinden banka· olrnamııtır. Ônümüadeki ,,.,_, 
Jıacağı bir İJ değildir. Yukanda lar, dün, ıazetemiz~e İntitar e- j pnüne inti:ıurrcn, intihap neticc-

IÖylecliı" imiz ıibi, bunda derece den karamame a~kanunı görün. ce, bu nevi kaJnbıyo muamele.ini ı 

derece zabıtanın, müddeiumumile keamiılerdir • 
rirı, mahkemelerin ve hatta alehl Ay batı bulunmaaı itibarile va· 
»ıum halkın vazife ve mea'uliyet deli aenetlerini bu ıuretle ödeye• 
: ~ri vardır. Bir zamsnlar kaçakçı İalanbul umumi mecli.i dün aa· f hat verdi. Darülicezeden çıkan miyecek ve prot!"to edil. 
~ık almıt yürümüştü. Memleketin a.t 14,5 da reiı vekili Sadettin Fe- çocuklann tehir yatı mektepleri· mek Taziyetine d11ten yüz. 
ıktıaadi bünyesini kemiren bir nt Beyin riyaaetinde toplandı. ne almmaoını i.tedi. terce tüccar bu Taziyet kar· 
dert halini almca, bununla tiddet Zaptı aabık okundu ve bazı te· ııamda borsaY• mürac~t. etmiı· 

Polla müdllri teıhla kat'! 
dlr diyor - Galatada se
çirilen geceler - 20 Ura 

'' 100 liralık pkhkl- · 
için konuımaıı: ve ken

inl ecnebi limanlarda 
aaklarclı? 

ş.ir katil Juliua Lilılik'in hw.iye 
ti bt'i ıurette anlqdmalda beraber 
kanlı lıidiıeyi örten esrar perdeU ta
maınile ortadan kallanq olmadı. 

Cevabı bir tülü verilemiyen ıu 
aual, canlı bir istifh- noktaıı aibi 
kafaların içinde burkul11yor: 

Cevapsız kalan sualler 

- iki uıbıta memununuza ailib 
çelonek için katil nasıl lıir cürüm İf
lemifti? 

r 

Ve sualler biribirini bdOp ediyor: 
- Aylarclanberi itıİlı ıüçıiiz ao-

Tt'k: göz canavarın en yakın 
ahbaplarından George 

kaklarda clolaıan bir -.erinin -
binde dünyanın en kuvvetli taban
CUI .,. arayor? 

- Ei• kat.il, lıuit lıir h ... ıa oJ. 

Tek gözlü canavarın 
ikamet tezke~sindeJci r~smi 

aaydi, yakalanmalı. karkuaile ilk kar 
ıılaıtiı adama ıili.hm L...--1tır mı 
iıli 7 ....,... 

- Ve nihayet Eıtonyal lıir bula
tıkç..ıan lıu kadar ıerirane bir ha
reket beklenebilir mi? 

Diin bir muharririmiz Juliuı Lub
likin huıusi ahvali, ve burada düıiip 
lıaldıiı kimaeler lıaklonda eaatb 
bazı tahkikat yapmıfbr. 

Beş ene evvel 
Mubarriaimla ...... ait ecli.cllli 

malimat ıu ıurele anlatıyor: 
- Bunclaa tahmin- 5 ._ eyyeJ 

Be,oilunda Turkuaz ı.,kanta- ...; 
niiz 30 Yatlarında ııörüııen dnri ;.. 
lem aeyyahı kıyafetinde bir ıeaç mli 
racaat ediyor. O ıünl..de T11rlnıaa
da ahçıbaıılık eden Griaet'Y'DI lıoı 
gence ıoruyor: 

- Sen ne ;, yapalıilinüı? 
Meçhul senç cevap nriyorı 
- H• it :raı-un! 
- Marmitonluk eliadea plir al7 
- Gelir! 
Griıoryoo, o z.amaaı 
- Pelı iUı öyle iaa... diyor ve it-

(Devamı ı ıncr -1Ji/ede) 

Mahıılü teıhis edtnlerden Garbis ve Kemal elendiler. 

Ç efiyatının 
ölçüsü başkadır 

Sıhhiye vekilinin bu husustaki 
beyanatını aynen neşrediyoruz 

1
• meımilerle kabul edildi. Bundan Darüliceze )erdir. Mürakabe beyeünın bulun 
1 mücadeleye ıiritildi. Ve tayanı aonra kaYanin encümenm· in tali dulh• Bo-• komiaerliği bu ıuretle m ı d Vali ve Belediye rei.1 Muhittin •- ·-
etnnuniyettir ki 10n uman ar a matname yapma huauaunda daİ· yüzlerce tüccarla dolmut ve bir a• · "•ÇakçıJık mahau• ni.bette az••· mi encümenin .. ıihiyetine dair ratık kalabalık o kada .. a~tır Gelişi güzel rakamlara karşı müsbet rakamlar 

»ııt~ K k 1 k "b" aın· ·ı· b• olan mazbata müzakere oldu ve kı" -abıta memurlarınm müdaba • ur. aça ç.ı ı ıı ı • ~ ·· k ı • Sıhhat ve i,timai muavenet 
de-d• b I k 1 muna •ta ar yapıldı. leaı· --buriyeti hiıaıl olmu9tur. 

7 

• ı •taran bir mem e et, • · ~- vekili Dr. Refik Beyin, Himayei 
~ette kundak~ıhk ile dahi mücade J stanbul rehberi Bu vaziyet kartısmda kambiyo Etfal cemiyeti tarafından netrolu 
e. edebilir. Ve kundak,dık yalnız d 1 · mürakaba heyeti kararname An. nan "Davamı•" iamindeki kitap· 

Y Bun an IODra ıtanbul rehbe· d . .-..ı·ı kle be b h k
0 

nlı I"--- k 1 &ıırurt · k I . . d. ü" . 
1 

I kara a ne,..-ı me ra er e ta ı ya f ma ...... t Ye ra am ar 
. a ıır et ennın mevcu ıye • rinın yapı ıp yapı madığı hakkın nüz lıtanbula tebliğ edilmediği ve etrafmdaki beyanatını dünkü nÜa· 

nı değil, birçok maaum vatandatla da evvelce verilen takrire makam tüccar müşkül vaziyette kaldığı hamızda telefon haberi olarak bu 
ttrı ın ı d b namına cevap verilerek denildi ı k ı · · "k 

1

. a ını ve halla canını a te • için 1 numara ı ararnamenin 14 aaa etmıtlı . 
•l<eye k · b. • ·· d" ki: üncü maddeıi mucibince ıümrük 

Ç
.. oyan ıenı •r curıım ur. - l•tanbul tarafının rehberi Dün poatadan bu ba•anabn aa· 
Unkü b" d f b" b ı makbuzunu ibraz eden kimaelere J d ır e a ır yanım aı a· bitti. Boğaziçi ve diğer taraftarın hnı aldık. Aynen dercediyoruz: 

.. 
'.klan aonra nerede duracağmı rehberi de mayra nihayetinde bite doğrudan ~oğ~r• k8;m~iyo ver· H t 1 B un k mek aalihıyetının ıatıınaen bir - a ır araını;ı;: undan birkaç 

. •e estiremez. Bugünkü veaa· cektir. Bu rehber için 20 hin lira · 30 N" d l" 1 • b ıt noks . . d . f ld B giin içın ve ıaan va e ı senet. aene e~e yme u ıütunlarda ço 
lıu .. anı ıçın e maazallah tehir kadar maara yapı 1• una mu· lere mabaua olarak bankalara ve· cuk vefiyatı hakkında dünyayı 
1ı}uk bir felaket karpaında kala kahil rehberleri aatıp bu parayı rilmeaine karar venniıtir. Bu ka· hayretlere aevkeden yanlıt bir net 

1 
rr. çıkaracağız. Nalıiye H. T. Salim Paşa rar derhal bütün bankalara bildi· riyabn tenkidini yapmıt, Avrupa 

....... ı.Bunun içindir ki hepimizi le· Takrir bütçe encümenine hava• rilmiıtir. Bu suretle tüccarın iti Fransız ı"ııtihabatında çarpışau baş- ve Amerikanın bu iılerle uğratan 
l'a lıuz "f le edildi. B. cevap vererek çocukların tehir teahil edilmiıtir. /ar: M Herrıot, Blum, T•rdı"eu muhitlerinde hiaıl oian fena akis d k"kl · • b ·ı · 

lı . • a ve vazı eye davet etmek k b" I ... an "Ye tel ı erını u ı mın pren· ır vıcd b h Bundan aonra Darülacezenin yatı me le me a rnacağını, bu ve- 5 numaralı kararnamenı"n bu- !eri bertaraf etmek ;,.;n aylarca · h d J • • d k ı· ASI an orcu alini almııtır. ·ı ·ı b k 1 . leri hakkında dün ~·l•n tel1Iral .'7 aıp u ut arı ıçın e arama azun 

-

,. _ _. ... _ ______ A.1lıntıLM.lK.lll.UJld9ııı3dOllkılıaLt.ı:'i!!!h!!le!ııa!!aip!!ira_p~o!!ru~~o:_k!u::.n~d~u!.:.!._"_e_ı~e~~u:m:_e~te~p:.e!r:ın~v~a~z~İy~e•t•in•i.L8:u~··n!:!t:e~b~li~ğ~:ed=il:ec~e=ğ=i·uın=··=it:...~e=d:il~-~=::~=~==-====::~Jv;e~b~e~lk~i~oe~n~e;l~rc~e~~u~ğr~a~f~m~ı~tbm~~·[geldiğinden habe~dar mı değildir uharriri evket B. iza- (Devamı 6 ım•ı sahifedP) mektedir • haberlerini ikinci ıa ilcmizde oku Bilmiyorum, lau bahae temas eden "'nıu.] zevat, bir iıtatlstik ilmi olduğun· [Devamı 7 inci .sahifede J 



'l 

• 
işsizlere iş, işç · 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

i\11 LLI Y t. 1 !>ALI MAYIS 

Fransız intihabatında 
sola temayül var 

1932 

Changhai 'da 
Mütareke 

•ıu..1 
lzmir 'de şekerin okkası tekrar 

70 kuruşa fırladı 
4 kahve taciri mahkemede 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Komünistler birçok rey kaybettiler 
Japonlar çarşambaya 

imzala
nacağını ıöyleyorlar 

CHANCHAI, 2. A. A.- Burada 
Japonya ba, konaolosluğu, ahiren 
vukubulan ıuikaste rağmen Japon 
heyeti murahhasaıına mütareke mü
zakcrel.,..ine yeniden baılamak sala 
biyetinj veren talimat almı,tır. 

1Z_MIR, 2 (Milliyet) - U9ak ıeker fabrikaaında ıeker kal
mad'.gı haberi üzerine tekerin okkası 45 kuruıtan 70 kuruta çıkb 
ve pıyasadan kaldırıldı. Dört kahve taciri veniden adliyeye ve
rilmiştir. 

it arayanluta İffİ ara,...ı.r a
ı-allnda tanaauta bafladıjmm 
ıünden beri, ,_. it arayanlar. 
dan ıerekae İKİ arıyaıılardan pek 
!ok mektuplar alnıaktaym. Bu 
mektuplar mabadı teshil effcek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

• · 'yet " m-• k ita ço
ğaldıiıadan ıı.h...ı.a- itaidiiia. 
itaiderin ihtiyaç aa1ıa1an- clafd
maatd.-.ıılH u.t_ ıreldiJi- ..... 
nicllr. 

Blrsolr kua ............ 
hatti vill1et1....ı. ..söneci. -
lön:i, teayjyad, t.-a, iyi lıir 

düJırer, maranroz, mta ısiraiye 
tamirciıı.i; elektrilrfi fU yeya .. 
ihtiaaa itçileri Ye natalan Joktur. 

0RUR için loüı İfaiıılerle İfÇ.İ ;,... 

le:renler anıa.mda tavuautta ı.u.. 
lunmak isteyorua. 

C-W 1staıılıala, ...... m
leketin her köınine pmil olan lıu 
tavaaautun daha müamir ve fq. 
dalı olınaaıaı iıteyons&. Oaaa İ· 
çın 

Ricamız tudurı 
Valiler, kaymakamlar, aalUJe 

müdürleri; diier tarUtan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala..._ 
t<adar idare amirleri bulundukları 
yerWdelli itçi ilatiyacmı (tekil, 
mahiyet, evSRf, yerifec:elı: ücret 
ve İf tartları teıbit edilerek) bi-

Bize yazınızı 
ze lıddirirlene lıize müracaat et. 
mit ve adreslerini bıraknut olar 
iııı.izleri kendilerine bildireceiiz. 
Bu suretle hem itsiz kalan v< 
...-P!eketift nereıı.inde it bulat.; 
leceiini bllmediii için bwıalar. 
Yatandaılanmru hizmet etmit 
bem de m-1eketin her tarafın< 
loir 90k ırüzide İfçilerin daidara!. 
miifit hizmetler denıhte etmeleri 
ne yara. etmİf olacatıa. 

Hususi mii•ı .. at aahipl.-l d< 
lııu huıustalı:i ihtiyaçlarnu lıizc 
l!iJdirirlerae -uniyetle byd
edeceiiz. 

ı - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ımz va.r? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vard1r, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartmır: var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhaıip veya 

diier hizmet talep edenlerle ihti 
yııç sahipleri ara11nda da bu ta· 
vaasutu yapacajı:ı. it iıteyenleı 
de, itçi ve memur arayanlar el; 
mektuplannı "İstanbul, Milliyet 
ıazeteai İf tavaHııt bürosu" na 
mına ıöndennelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyüle hiz 
mettir. 

• 
iş ve işçi 

. ~ 
istigenler 

İ!itÇi lstlyenler 1 ~u.z~an mü~t. ~ıektrilı: •. te• 
T vı yecılık, makina tamıratında ih-

tisası vardır. lstanbul 2S - iki yardımcı &'8rl00a ihti
y ac vardır. Bahçekapu Tadat lo
kantaaı No 51 e müracaat eyle-

münasip bir ücretle çıolrf&bilir. 
342 - Kaaımpaıa ııra bertoer· 

ler No 30 Mehmet ef. odacılık, 

1 kapucululı, bekçililc 35 lira ..,... !!il•••••••••••- istiyor. Vilayetlere dahi ııidebi
iş iıttiyenler 
338 - Gerek ıazete ve ırerek 

air müeıı atı n1aliyede idare it
lerine 'ukufu kimileai olan bır zat 
IJ aramaktadır, Mümaileyb ahval 

lir. 
343 - Kuımpata Hacı Hüsrev 

mahallesi büyük yokuıta No 33 
lnebolulu Haıan 25 yafındadır, 

kunduracılık, kapuculuk, odacı

lık, 40 lira nıaat istiyor. 

ve me iıi mazbut ve mükemmel- 344 - Hacı Hüırev mahall.U 
dir. Kefaleti talısiye İtasına muk· büyük yokuıta No 33 Hediye Ha 
ti .f'liuiye İtasına muktedirdir. nım 45 yaıındadır, hizmetçilik ya 

339 - Milliyet İt büroaa M. par 25 Iİl"a maaı istiyor 

B. nımuzuna müracaat ırerelı: ca· 345 - Kaaımpafa Haci Hiiar<' 
zete Ye ırerelue sair müesseaab mahallesi büyük yokutta No 33 

iyede idare itlerine vukuf ki- lnebolu, lbrahim memulriyet otel 
nilesi olan bir zat İf aramakta· kitipliği 4 lira maaı iıtiyor, !at
ılır Mümaileyh llhval ve mesaisi. raya gider. 

zbut ve mülnmmeldir, Kefale· 346 _ Boyacıköy Çam fıstık 
ti §alıriye itasına muktedirdir. aokak No 8 Vaarf Bey vaaıtasile 

340 - Be,iktaş odun iakel 1 mübendiı M. Hayrettin. Almanya 
ıinde No 36 bakkal vaıtraıile U· teloıikum darülfiinununda tahsil 
<eri mutelcaiterden Süreyya el. ıönnüt.Makina mühendiıidir,her 

l.ademelik. odacılık veya belcçililc türlü teminat ırösterebilir, muha
itlerinde 15 · 20 liraya çalııır. ıebe İilerinden anlar t~raya gi

!_341 - Milliyet it büroau M. A. der. 

r 
1 lktısadi ve man hafta 

. PARIS. 2, A. A.- intihabat, Pa- ı Kahveler ağzına kadar müfteri İ· 
na'te ve tafr";"d_a sü~n ~İretİl\de le dolu idi. Bunlar, ırürültülü ıuret
cereyan etnu§tir .• Ş.ım~ı;ı:e kad!"" le miiMkafa etmekte idiler. Her çey 
namzetlerden 244 lufı ıntihap edil- rek "'"tte radyo neticeleri bildiri. 
mit v• 359 namzet hakkındaki inli- yordu . 
hap <kıeriyet niaabını temin edeme
mittiı. 

Şimdiye kadar ~ldr. edilen · netice
ler hiçbir fırka lehine bariz bir mu
valfakiyet temin et:memektedir. An
cak aol cenah fırkalarına doğru ha
fif bir temayül bat ıöıtermektedir. 

Ekseriyet nisabını temin edeme-

1 

diklerinden dolayi niıbi ekseriyet:. e
ıa11na i'Örc intihaba tabi tutulanlar 
temerküz fırkalanna müu.it bulun
maktadırlar 

Nazırların hep•i ve fırkaların haf· 
lıca reisleri, bu meyanda M. Painle
ve. Tardieu, Rollen, Reynaud, Mal
Y), de Menzu, Blum, Auriol, Mann, 
Chaitemeı, Bouiason, Renaudef,Fran 

1 

çoio, Albert, Herriot, ve M. Taladier 
tekraı: i~tibap edilmitlerdir. Her ta
...tta ıntihabat, sükı1R ve vakar dai
resinde cereyan etmittir. Muhalif 
reyde bulunan müntahipler arasında 
cereyan eden f&hai arbedelerden lıat 
ka hiçloir hadise -nıkubulmaırutbr. 

Bu dakilı:aya kadar -nılaıbalan t. 
beddüller ırerçekten hiçbir elı-...i
yeti ha.iz değildir. Yeni meclisin t• 
tekkül tarzı nisbi ekseriyet -ma 
ıröre yapılacak intihap neticedııcle 
taayyün edecektir. 

Gazeteler, mensup oldaklan f.... 
kalara ıöre muzafferiyet ilin etmek. 
tedirler. Malin pzetesi, sol cenah 
fırkalanna doira oldukça ıı...ız lıir 

1 

temayül görüldüpnü ve niabi ekse
riyet esası Üzerine yapılacak intiha
bın sol cenah fırkalanna yeni mu· 

j Yeffakiyetler temin edeceğini tah-
min ebnektedir. 

1 Journal ırazete&i, yeni mecliıin .. 
[ kisinden hiuolunur derecede farklı 

1 

olnııyacaiı zannında bulunmaktadır. 
Radibl fırkaama mensup ıazete. 

ler, ilk intihapta radikal mebuslar-

ı dan hiç birinbıl mağlup olınadıtmı 
ve Ki cenah fırkalarının kahir bir 
mağlubiyete ufnyacaklannı. beyan 
etmektdlirier. 

Diğer intihap edilenler 

PARIS, 2. A. A.- intihap etti
lnler tunlardır: 

Radikal ıc»yalist M. Gennain Mar 
tin ile aabık nazır M. Lodeve H• 

1

. rault'tan ve sabık nazır M. Bonnet, 
Perig-..:' den intihap edilmİflerdir 

Müıtakil radikal M. F ranldia 
Bouillon ile radikal -yaliat M. 
Berırery, Montes'deı sabık riyaaeti-
eümhıır namzetlerinden cümhuriyet· 
çi aoıyaliıt M. Hennecy, Cbarente' 
de intihap olunamıyarak ballotage'a 
laılmqlardır. 

1 Ayni zamanda M. Peret ile birlik 

1 
te Oustric meselesinde methalder' 
olduğu söylenen M. Falcoz'da inti· 
hap edilmiştir. 

1 intihap sükun içinde geçti 

' PARIS. 2. A. A.- Sabah saat 
8 te başlamıt olan birinci intihabat 

· devresi akşam saat 18 t• nihayet 

1 buTlmuş.!u~. 'h ba .. .. .. b" .._._ 

1 

e,ru ıntı a t gununun ır JT&a· 

yıg tarihine müaadif olma11na rağ. 
, men l'erek Pariı ve civan ve vila-
1 yatta hfttta komünist merkezlerinde 

bile tam bir sükün içinde cereyan 
etmi1tir . 

ı 
Rey verenler 

1 PARIS, 2. A. A.- ilk alınan res 
mi neticeler intihabata ittirak edeo
ler miktannın umumiyet itibarile 
1928 oeneaininkine faik olduiunu 

1 
gO.tennektedir. 

Diin aktam Pariıte bannın 1capa. 
I lı ve yağmurlu olmaaına rajmen ı.e. 

lediye dairesi önünde birçok halk 
toplanınıştı. 

Herriot'nun bir sözü 

L YuN, 2. A. A.- M. Herriot, 
Le Progres de Lyon gazetesi mu· 
habirint fU beyanatta bulunmuıtur: 

Bir muzafferiyet elde edeceğimi 
tıUımin ediyordum. Temayülün sol 
<'enaha doğru olduğu aşikardır. Ne 
yapacağımı henüz bilmiyorum, fa
lut cUınhuriyet İnzibatıın tatbikini 
ihliu!<irane teklif edeceğim. 

Herhalde M. Ta<dieu kendisi ile 
aramızdaki köprüleri berhava etmif
tir 

Dün sabah 6da alınan neticeleı 

PARIS, 2. A. A.- Bu sabah saat 
8 da ınalUm olan neticeler tunlar
dır: 

~ muhafazakar 
72 Cümhuriyetçi 
32 Sol cenah cürnhurİyeli 
24 Radikal cümhuriyetçi 
60 Radikal aosyaliıt 
17 Cümhuriyetçi aosyalist 
41 Sosyalist 

2 Komünist 

Ballotage'a lıalmıt olan &zalık

wdan üçü muhafazalirlara, 74 Ü 

Cümhuriyetçilere 56 ısı sol cenah 
cümhuriyetçilerine, 60'1 radikal cüm 
huriyetçilere, 48'i radikal aosyalist· 
leıe, 31'i cüınhuriyetçi aoıyalistlere, 
72'isi ıoayaliıtlere Ye Ul'u komünis-t 
leı·e ait bulunmaktadrr. 

Bu neticeler, pek ıreç malüm oldu 
tandan ıı:azetelerin aarih mütalealar 
deı·miyan etmelerine ve alakayi ca· 
llp tefıiratta bulunmalanna imkan 
kalmamıftır. 

Maamafih, fırkalann mütekabil 
kuvvetlerinin aol cenaha cloinı hafif 
surette tmıayül etmekte oldutuna 
ıröıterlr • 

ilk delillerin mevcut olduiunu 
tebyin etmek mümküııdür. 

Yalnız bu l!""Ayül, 4imdiye kadıır 
meb'uaan ıneci!'J.ınde mahauı bir de
fiıiklik husule ıretirecelı: mahiyette 
değildir. 

Dünkü intihabatın eR harir nok
ta11, komüniıtlerin birçok reyler 
kaybet eleridir. 

Önümüzdeki pazar ıününden ay. 
vel aerih bir mütaleadenniyanı miim 
idin dejildir. 

Hindistanda 
Suikastler 

Ve tevkifler biriblrial 
takip ediyor 

KALKOT A, 2. A. A. - Suikaat 
neticeainde yaralanan hakim Dour
laa aldıiı yaralardan müteeaairen ve 
fat etmiıtir. 

LAHORE, 2. A. A.- Kim oldu. 
su heniız anlaplamıyan bir taJı11, 
aakeri doktör yüzbaşı M. Lıunberr. 
in evine ginnit ye doktörii •in" ıu
.-ette batından yaralemıttır . 

MIDNAPORE, 2. A. A.- Hakim 
Douglaa'ın bir Mayısta katledilmoai 
clolayisile Ben(alede 30 kiıı.i tevkif 
edilmittir. 

YENi DELHEY, 2. A. A.- Hint 
milliyetçileri konrresinin son teteb· 
büoü üzerine tevkif edilmiı olan Ma
lavi•, serbest bırakılmııtır. 

Japon mahafilinde itilafın çarŞl\m· 
ba !!Ünü imza olunmasına. intizar e
dilmekted;ı. 

Japonya elçisi M. Sbiırenitau ile 
jener>I Uyeda'nın yaralı olmalarına 
rağmen ınütareke itila!namesini ya~ 
taklarında İmza edecekleri zannolu 
nUyor. 

Diğer taraftan Japonya ıefareti 
müsteşarı M. Zano'nun müzake:rat
ta bulunmak Üzre pek yakında 
Chan~hai'a ıeleceği tahmin olun
n1;-tktAdır. 

M. Shigenitsu'nun yaralan 

CHANCHAI, 2. A. A.- M. Shi
ı:enitsu'nun tabi tutulduğu cerrahi 
ameliye elçinin vucudüne 62 bomba 
parçası girmit olduğunu ıöstermiı
tir. Bütün ceriha ve sıyrdı1arm ade~ 
di 163'dür. 

Çin haydutlarının bir 
taarruzu 

HARBiN, 2. A . A.- Aıiler, .Şar
ki Çin demiryoluııun ..,.ı. kolu üze
t"İnde kiin V ukimiho yalanında d&
miryolıına tahrip etmitler ve bu su
retle ceneral Murai livasmın bir kıs 
mını nıılıleden aıkerleri treni nilerl&
mesinc MADİ olmuılardır. 

Kesif orınanlar.ı,;n iıtifade eden a· 
siler, ani surette trene hücum et 
mi~lere . 24 saat devam eden tiddet
li bir mücadeleden sonra asiler ~·· 
male doğru kaçmağa mecbur olmut
lardır. 

30 Japonyalı ölmii~ ve yaralan
ın14tır. 

Cenevre 
Müzakereleri 

lnıiliz muhafili bir 
değişiklik bekleyorlar 

LONDRA, 2. A. A.- Kendiaile 
müliıkatta balumnak üzre ırelmit o
lan lnırilia rautecilerine beyanatta 
bulunl\ll M. Mac Donald ~yle d• 
mittirı 

Çolr miitlriil meıelelerle kal'Jdftf· 
malı: medonriyetinde buluRUyoruz. 
Fakat bu meseleleri halletmeğe mu· 
nffak o1acaim>ızı ümit ediyorum. 
M. Tardieu'naa nh taızJıiı clolayısi 
le maatteeuüf inkitaa uğramıt olan 
miıkiılemelere tekrar baflanacakbr, 

Londra deniz muab...t-eainin 
umumi bir iti!Afa tahvil edilip ediJ. 
miyecefi meselesine ırayetbüyük bir 
ohemmiyet atfediyorum. Bu sahada 
muvaffakiyetaialilc t.,..Jit edecieii &· 

..akip dolayııile habra bile getiril
memelidir. lngiliz bafveklli Cenev
redcki ikameti esnaaında birçok ik
tisadi meseleleri münak.ıışa ehni, ol 
doğunu ilave etmİftİr. 

M. Mac Donald'm sıhhati 
LONDRA, 2. A. A. - Dolrtörler, 

M. Mac Donald'ın aai ıözünün n· 
ziyetinden memnun görünmemekte· 
dirler . 

Dolrtörlerin, bafvelcilin daha az 
çah.şm~ıı hu.ıuıunda iırar göaterme-
leri muhtemeldir. 

M. Mac Donald'in bu ıabah M. 
Baldvin ile azan bir mülilcatta hu
lundujıı ehemmiyetle beyan edil. 
m..ktedir. 

Siyllsı rnalıafilde ani bir vak"a Ye 
deiitikliğin -nıkubulup bulmıyacaiı 
cAyİ •ual ırörii.amelı;tedir. 

lmtigazlar hakkındaki kanunun 
bazı maddeleri ilga ediligo~ 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki kanunun bazı maddelerinin ilga11 baklan. 
daki layiha Nafia encümeninde, Nafia Vekilinin huzurile müza
kere ve kabul edilmiştir. Bu tadilata göre imtiyaz sahiplerinin 
bazı res İm ve vergilerden muaf tutulmalan aali.hiyeti kuvvei ic
raiyeden alınmakta ve bu gibi muafiyetleri havi imtiyazların v&
rilmesine hükumetçe lüzum görüldüğü takdirde keyfiyetin Mil. 
let Meclisinin tasdikına arzolunması esası vazolunmaktadır. 

Beş numaralı kararname posta 
ile alakadarlara gönderildi 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Türk parasının kıymetini koru • 
ma hakkındaki bet numaralı kararname bu sabahki Resmi Gaze
tede intişar etmittir. Kararnamenin hemen tatbikı zaruri bulu
nan hükümleri sabah telgraflarla alakadarlara tebliğ edilmi,tir. 
lıtanbul kambiyo borsası komiserliğine telefonla malümat veril. 
mit ve bankaların muamle vergisi mukabilinde döYiz satmaları
nın memnu olduğu bildirilmiştir. Karamamenin metni bu aksam. 
ki posta ile alakadarlara gönderilmittir. 

Rıhtım şirketi davası 
1ZMlR, 2. (Milliyet) - Yarın Rıhtım Şirketi maznunlannın 

muhakemelerine devam olunacaktır. Gat Franko Efendi bugün 
geldi. 

Dün Mecliste kabul edilen 
takrir ve kanunlar 

ANKARA, 2. A. A.- B. M. Meclisi bugün reiı vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanarak Urfa mebusluğuna intihap olunan 
Mehmet F.nıin Beyin tahlifi icra edilmittir. 1931 mali senesi büt
çe kanununun 24 uncu maddesiyle 1838 numaralı kanunun neş. 
rinderı evvel pansiyonlara alınımı olan talebe hakkındaki muame 
lenin tehirine ait bütçe encümeni mazbatası okunmu,tur. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi Bey izahat vererek mese
lenin Galatasarayda tahıilde bulunan bet efendiye taalluk ettiği
ni ve mevcut kanuna göre bunlar hakkında bir 'ey yapılmasın• 
imkin görülmediği hususundaki encümen noktai nazarının doğ
ru olmadığmı söylemit ancak bu efendilerin devre farkına bakıl
maksızın tahıillerini ikmal etmeleri için kanuna müsait bir zeyl 
ilavesinin muvafık olacağı mütaleasında bulunmuştur. Bu esaı 
dairesinde verilen bir takrir reye konularak kabul edilmit ve 
mazbata maarif encümenine iade olunmuıtur. 
Eıbak Kadıköy belediye müdürü Kemal Beye enılik ve arsı 

verilmesi hakkında Naci Pat•" Cebelibereket" tarafından ya· 
pılmış olan teklif tanip edilmi,tir. 

Diyanet itleri müıavere heyeti azasından Behaettin Efendiyf' 
yeni tekaüt kanunu ahkimına göre maat tahsisi hakkındaki tef
sir mazbata11 kabul edilmiştir. 

Şarki Karahiaar meb'usu Ali Şuuri Beyin yetim kalan çocuk. 
!arının meccani tahıiline mütedair umumi heyet kararıııa ait tef. 
sir mazbatası okunmuş ve maarif encümeninin talebi üzerine mu 
bata mezkilr encümene tevdi edilmittir. 

Müteakiben hudut sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçe kanunu ile sarfına mezuniyet verilen 600 bin liranın 
725 bin iraya iblağı ve 931 mali sene bütçesinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri rasında 405 bin küsur liralık muamele yapılmuı ve 
80 küsur bin lira munzun tahsisat verilmesi hakkındaki kanun 
müzakere ve kabul dilerek perıembe günü toplanılmak üzere iç
timaa nihayet verilmittir. 

Fi/ipin adalarında bir şehir 
harap oldu; ölenler var •• 

MANILA, 2. A. A. - Cum.aerteti cünü Filipin adalannc!a 
zuhur eden tayfun eınuında en az 22 kiti ölmüttür. Bu bidise 
Jolo şehrinin üçte ikisinin harap olmasını intaç etmittir. 

İstikrazı dahili tahvilatı "ra. 
chax" için 99 kuruşa aranıldığı 
halde bulunamamaktadır. l 

birdir" gi ~•yet ağır bir söz yaraya da temas edeceklerdir. 
sarfetmi§uı. Tabii bu ittihamm Onun kadar, ve belki ondan 
hedefi evveli o borsacı, ve son· daha mühim bir yara vardır ki 

'---------------------------'" ra da sendikaya dahil olan nü- elyevm kangren olmak istidadı 

kat hakikatte onlar daima ida
re mecli.alerinin tavsiye ettiği 
ve kendilerine muti ve münkat 
birer "mennequin" oldukları i
çin tabiatile ya itten anlamaz. 
lar veya anlasalar da hakikati 
söylemek istemezler. 

ğer kağıtlara rehberlik vazifesi 
ni gorur. Herhanııi bir sebep 
tahtında Ünifiye'nin fiati tallav 
vül ederse, diğer kağıtlar da be 
men hemen o nisbette tereffü 
veya sukut eder. Bu, bir derece 
ye kadar kabili izahtıı-, çünkü 
Ünifiye hem siyasi hem de mali 

İş Bankaları 9,20 lirada sabit 
tir. 

Diğer bütün kağıtlarda te· 
nezzül vardır: 

~uiistimallerin önüne geç-

New. York borsasında ea-ı tinden nasıl 400 bin dolar kay. fuz sahibi insanlardır. Daha nı haizdir: Anonim şirketlerde
ham ve tahvilitın sukutunu iı- bettiği~i de izah eylemi,tir. Di başka bazı tahitler, boraacıla- ki suiiıtimalleri kasdediyoruz. 
tihdaf ederek gayrı metru su- ğer bır 9ahit, Mr. Bemard 1 rın, kapanış fiyatlarının aşağı- ı Müntehir kibrit kralı İvar Kreu 
rette istifadeler temin etmek is Smith, keza 1929 senesinde, ya veya yukarıya doğru tesbiti ger, mevhum esham ve gene
teyen büyük bir mali grupun kendi kanımın ismini kullana. hususunda icrai tesir ile kurban datı, muhayyel ecnebi hükil. 
manevrelerini meydana çıkar- rak Radio Corporation kağıtla. lık müşteri avlamak için ne yol met hazine bonolarını, • bunla
mak üzere epey zamandan beri rı üzerine oynayan diğer bir da manevreler çevirdiklerini i- rm i~alarını taklit ııuretile • 
Cemahiri Müttehide ayin mec sendikaya i§tirak ettiğini ve bu zah etmitler, ve hali hazırda, idare ettiği muhtelif anonim 
lisi tarafından tahkikat yapıl- sendikaya New-York borsası New-Y ork boraasında, içlerin- şirketlerin bilii.nçolarında mev. 
makta olduğu malumdur. Mec ııint'llarlanndan yukarıda ismi de bir kısmı namı müııtear tar- cut gibi gösterilerek, dünyayı 
!isin bu i§le meşgul olan komis geçen Mr. Meeham'ın da dahil zında iş gören ve yüksek mevkii soymuş ve her !irkette, "heaa
yonu ahiren borsa mahafilinde olduğunu ifta eylemesi büyük içtimai sahibi inıanlar bulu- batın doğru olduğunu,. hisse. 
tanınmış simalardan bazdannı bir teııir icra etmiştir; çünkü nan, tahminen yirmi dört bin daran meclislerinde alenen tas
dinlemistir. Bu meyanda malii- bundan evvel vuku bulan bir şe "a la baisae" spekülatör daha dik etmek cür'etini gösteren he 
matına, müracaat edilen Mr. hadette Mr. Meeham, bilhassa mevcut olduğunu söylemitler- sap mürakipleri de bulmuş .... 
Brııgg, kendisinin elyevm bü- Radio Corporation kağıtları ü. dir. Ecnebi gazetelerden anladığı
yük bir açıkçı olduğunu "tiraf zerinde muamele yapan bir mü- New.York borsasındaki bir mıza göre, İsveç polisi, bu söz 
etmiş ve fakat bir aralık kendi tehaasıs borsacı olarak gösteril "panique" in ti Avrupa iktısa- ' de mürakipleri !imdi birer birer 
si ile beraber demokrat partisi- mi,ti. Bu iftaat üzerine nefreti diyatmı altüst ettiği dütünüle-' siygaya çekiyormuş. Şüphesiz 
nin reisi Mr. Raskol, ve Mee- ni ketmedemeyen ayandan bir cek olursa bu manevrecilerin ki, yalnız Avrupada değil, bü. 
ham, Mr. P. Rokfeller gibi ze- zat: "Bir adamın hem bir nevi bütün dünya için ne büyük teh tün dünyada Anonim şirketle. 
vatın da İştirak eylediği malcı kağıt üzerine mütehassıs olma 1 like teşkil ettiği kolayca anlatı rin mürakabesi pek sakat esas. 
vaziyetinde, yani "a la hauase" sı, hem de ayni kağıt üzerine lır. Devletler, iktısadi sistemle !ara istinat etmektedir. Müra. 

cereyanların mizanıdır. Haliha. 
mek ve ufak tasarrut sahipleri zırda siyasi ve bilhassa mali ce
nin hukukunu temin etmek is. reyanların mahiyetini bilme· 
teniliyorsa bunun yegane çare- mekle beraber, Unifiye fiatle. 
si, mürakiplerin, mecliıi idare nnde bunların tesirini İıltİflD&m 
veya heye~! um_umiyeler t,:'r•· ı etmek kabildir. Geçen cumarle· 
fından degıl, dogrudan dogru- si günü Unifiye 50 kurut karar. 
ya mahalli ticaret mahkemeleri jl lannda iken 0 günü alqamı aıı· 
reisleri tarafından tayin edilme p · t k d .. ··k b" k 
1 · ı· ı· sızın arıs en ço uşu ır a· 

Anadolu aksiyonlan 
Obliga1yonları 
Mümessil senetleri 

15 
25,60 
21,50 

liradır. 
Tramvay aksyonlan 47,25, 

İttihat Değirrnıencilik 20, Bo
monti 22,75, Terkoı-25,75 lirı 
etmektedir. Terkos şirketi 1 
mayıstan itibaren hisse batına 
2,50 lira hiuei temettü tevziine 
batlamıttır . 

dikanın müthi oynayan bir sendikaya iştirak rini organize etmeğe koyulduk kipler gerçi heyeti umumiyeler 1 
• ! 

erı azım ge ır. f" . (IS 75 f k) bJ"• panıı ıatı , ran te ıg 

.. Bu u~ul~ . ilk defa olarak edildi ki, Türk para ile 39 ku
Cumhur~~etımız tarafından k~- ' nıı demektir. Dün akşam Pa
bul v~ d~ge~ meml':'<etlere ~u: risten kapanı§ fiati gene 18, 75 
muneı ımtıaal t~şkıl etmea~nı frank gelmesine rağmen burada 
hararetle temennı edenlerdenız. tereffüe meyyal bir vuiyette 

.)(. ~· :(. 

42 % de kapandL 
Esham ve tahvilat Saraooğlu Şükrü B. f. nin an 

cak bır kaç güne kadar Pariı'e 
İstanbul esham ve tahvilat 1 hareket edeceği söylenmekte· 
asmda "Ünifi e" ideta di- dir. 

Kota harici Mısır Kredi Fon 
styelerinin fiati berveçhi itidir: 

1886 tertibi 174 lira 
1903 .. 93 " 
1911 " 90 " 
Altın talebi hafta zarfında 

arttığı için, Türk lirasının kıy· 
meti 10 kurut kadar yükselmi•. 
tir; Dün aktam son muamele 
ft.ti 935 kuruıtur. K. H 



MiLLiYET SALI MAYlS 3 

içtim 
... 
1 enet tedbir eri alınıyor mua 

Ekonomi 

Bu seneki buğday 
zeriyatı tahminleri 

VllAyette 

Mektep 
J:>ansiyonları 

_... .. __ 
Nizamname dün vila

yete tebliğ edildi •••••••• 
Görünüşe nazaran busene mahsul 
geçen senekinden fazla olacaktır 

Mektepler panıiyonunun ni· 
umnaıneıi dün Viliıyete bildiri). 
mi~tir. 

Mektep pansiyonları Rlakadar 
ınemurların müracaat ve teklifle .. 

ri üzerine va]ilerin mütalealan 
alındıktan sonra Maarif Vekaleti 
nin müsa.adesile açılır. 

. aoma beynelmilel ziraat enati
lliali 1932 aeneıi buğday istihsali.· 
tı tahminleri hakkında tayanı dik 
l.at bir rapor netretmittir. 

Bu rapora na:aaran Avrupa 
ırıe..,leketleri kıtlık buiday zeri· r•b her tarafta henüz ikmal edi
"lbeıniftir. 8,..üne kadar topla· 

ilan nıalümata ıröre, 1932 aeneain 
de buğday iıtihaalatı ıreçan sene· 
Ye nazaran daha fazla olacaktır. 
-'vnıpıuun birçok memleketlerin· 
de zeriyat vaziyeti Mart aonunda 
'DÜaait olmakla beraber, timali ve 
Oleriıezi A napa le ket rinde 
lıa•alarm aoğuk ıritmeıi neticesi 
olarak zeriyat haaara utramıştır. 

Zeriyatın en fazla hasara uğ
~~dıiı memleketler Almanya, Le· 
~•tan, Çekoslovakya, Avuıturya, 

•c:ariatan ve Bulgariatandır. Ruı 
Yadaki haaarat henüz teabit edil
h'""'ittir. Müttehidei Aml>rikada 

1 llV&lann gayri müsait ıritmeai do 
•Yıaile zeriyat haaara utramııtır. 

Bu vaziyet kartıoında ırelecek 
~e buğday fiatlerinde umumi 
ır lereffüe intizar edilmektedir. . 

lsveç yumurtadan 
resim alıyor 

lsveçte timdiye kadar yumur
~·d"..1' ithal resmi alınmazdı. laveç 

1 
ukumeti ithal olunacak yumurta· 
""" kilosundan 0,20 kuron reaim 
alınağa karar ver.ıniş,tir. 

lzmirin bir haftalık 
ihracatı 

lzmir mmtakumın ıon hafta 
"'rfındaki ihracatı şudur: 1183 
~o afyon, 46,383 kilo pamuk, 1 
"'ilyon kilo palamut, 205 bin kilo 
1İitiin 670 bin kilo üzüm. 

Son hafta zarfında lzmir mın· 
'6.lta•ındaki afyon atoku 128000, 
"'cir atoku 57,000 kilo, üzüm sto
~\ı bir milyon kilo ve tütün stoku 
ı,~ ınilyon kiloya düşmü,tür. lz. 
'llrr mmtakaaınm bu seneki tütün 
'•tilısali.tı 20 milyon kilo olduğu· 
la &'Öre 17,5 milyon kilosu aatıl
'llı,tır. 

Anıerikan ihracatı 
Netredilen bir iıtatiıtige naza· 

~•n Alaerikarun ihracatı on aene. 
en beri en ziyade 1931 sene inde 
'<•lnııtbr. 

"merikanın 1930 ıenesinde ih· 
;~catı 3,843,000,000 Dolar idi. 

3t . d . b .k aeneıın e- ııe u ını tar 

BORSA ·- -
2 Mayı• 1952 
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2,844,000 dolara kadar düşmÜt· 
tür. 

Amerikanın en fazla ihracatı 5 
milyar dolar olarak 1928 de idi. 

Lağvedilen ticaret 
odaları 

Trabzondan bildiriliyor: -
Sünnene, Of, Pulathane ticaret o
daları lağvedilerek buraları Trab· 
zon ticaret oduına raptedilmittir. 
Bunlardan Pulathane oduırun 40 
lira mevcudu olduğu görülmü• ve 
diğerleri borçlu çıkmıtl;;'dır. 

ispanyaya ecnebi 
buğdayı ithalatı 

MADRlT, 2. A. A.- Netredilen 
bir kararname, 1 ila 10 Mayıa tarih 
leri ara11nda hariçten ispanya liman 
larına getirilecek bağdaylann beber 
metrik kentali için 5 peçet.a "50 al
tun santim'' gümrük rüıumu alına
cağm1 taarib ~tmelctedir. 

Bu iki tarih arasında peçela mu· 
kabili altun kambiyo fiatı yÜzde 
148,36 olarak teabit olunmuflur. 

Çekoslovakya' da 
tahdidat 

PRACUE, 2 A.A • .:.. Ncşredi· 
len bir kararnamede her ay 1000 
krondan fazla ecnebi parasının 
ihracı menedilmiştir . 

Osmanlı istikrazlarına 
ait fersude tahviller 

Panıiyon talebesinden alınacak 
ücret üç tak&itte alınır. 

Orman işleri 
Orman amenajman grupu 931 

senesinde amenajını yapbğı OT· 
nıanların bir kıamının plinlarını 
tanzim ederek Ziraat Vekitletine 
göndermiştir. latanbul'da bulunan 
amenajman grupu yakında yeni 
mıntakalarda işe batlıyacaktır. 

Erenköy sanatoryomu 

Erenköy sanatoryomunun açıl· 
ma meraıimi 13 mayııta yapıla

caktır. ............. 
Yeni süt damlaları 
Himayei Etfal cemiyeti ls

tanbu 1 merkezi Sut damlası di

ğer bazı kazalarda da birer Süt 

damlası açmağa karar vermiş

tir. 

Tophane sebili 

Evkaf müdüriyeti Tophane 

deh-i Nuaratiye camii civannda 

bulunan harap sebil ayni ş~l
de tamir ettirihniştir. ---

Evkafta maaş • Borsa ve O.maıılı Baııkıuı Ko
mİ•erliğinden: Sabık Osmanlı lm
peratorluğunuıı takaime ağrıyan Evkaf memurlarının mayıs 
düyunu umumiyeıine ait tahvili.- ve hademenin nisan maaşlan
tı tetkik ve muayene etmek Ü:r:ere nın tediyeai birkaç gün daha 
ahiren te~kil edilen Ehlihibre Ko- .. 
misyonunun, Düyunu Umumiye teahhura uğrayacaktır. Dun tev 
Meclisinin Paria'te Boulevard Ma 'ziat yapılamamıştır. 
lesherbes'te 186 numeroda ki.in . ··----
merkezinde ifayı va:ı:ifeye başla· 
ınıt olduğundan bahailo gişelerine 
ibraz edilecek Oamanlr İltikrazla 
nna ait fersude tahvilleri, maaari~ 
fi hamillerine ait olmak üzere, 1 
berayı muayene Pariıe gönderme 
ğe ve bu tahviller hakkında mua· 
meli.ti li.zimeyi ifaya amade bu
lunduğu Osmanlı Bankasından 
bildirilmektedir. 

Mahkemelerde 

Bir milyonluk 
Zarar davası --
Hüseyin Cahit Bey 

mühim 
bir davayı kazandı 
Bundan bir müddet evvel Hüse 

Yİn Cahil Bey tarafından Rus Ha 
rici Ticaret mümeaailliği aleyhine 
bir milyon liralık bir zarar ve zi
yan davaıı açdmııtı. Birinci Tica 
ret mahkemeıi tarafından rü'iyet 
olunan bu tayanı dikkat dava hİ· 
lam bulmuı ve mahkeme arada
k! nakliye ınukavelesine. ~öre Rus 
Tıca_ret mümeaailliiini Hüseyin 
Cabıt Be~e 2arar ve ziyan verme
ye_ mahk~ etıniıtir. Ancak taz
mmat ~tan tayin edilmemiıtir. 
Bunun ıçm mütehauıı zavattao 
mürekkep bir heyet tetkil oluna
~k ve b~ heyet Hüseyin Cahit B. 
m alacaırı tazminat miktarını ta
yin edecektir • 

Namlu tehdidi altında 
soygunculuk 

Bundan bir müddet evvel Kum 
kapıda bir vaka olmut, Haydar ve 
Recep isminde iki adam Boğos ia 
minde birini tabanca ile tehdit ve 
parasını ıraıpetmitlerdi. Dün bu 
vakanın muhakemeaine batlan
mıf, ~ahitler dinJeomİftİr. 

Vakayı müphede eden tahit
ler tabancayı Recebin çektiğini, 
Boğoıu Haydann .Oydiığünu söy
lemitlerdir. Bir kısım şahitlerde 
Haydarm seyirci vaziyetinde kal
dığım ııöylemiılerdir.Neticede mü 
ddeiumumi mua•İni Recebin tec-
7.İyesini Haydann beraatini İale· 
mittir. Muhakeme müdafaa için 

Yeni Mason 
Mahfili 

Müessislerden Nehri 
Bey söylenen 

sözlere karşı ne diyor? 
Türk Yükselme cemiyetin

d!'n ayrılarak Beyoğlunda yeni 
bir ınahfel tesiı eden maaonhır, 
bugün toplanarak intihaplarını 
yapacaklardır. Eski masonlar 
tar&.fından masonlukla alakası 
görülmeyen bu yeni mahfelin 
müeuislerinden Nehri Bey, 
kendiıile görütm bir muharri. 
rimize demi§tİr ki: 

_ Türk Yükselme cemiye

tinden ayrılmamızın sebebini 
söylemek istemiyc~: Bug~ 
gazeteleri okudum. Bızım tetkil 
ettiğimiz müstakil Türk mason 
luğu hakkrr.da aui tefehhüm~ 
dai gayri val<l haberlere mu~t~lı 
oldum. Evvela, biz bu t~kılatı 
Türkiye masonluğunu, kozmo
polit saha ve ~eyanlardan ~r 
tarmak için yaptık. Türk harsı· 
ni kabul etmit ve sıfatı matlü. 
beyi haiz gayri müslim her va 
tandaşın cemiyetimize her an 
için girmek hakkıdır. Sabah ga 
zetelerinin birinde isminin kant 
tınldığını ve kardeşlik desati
rinden ve saireden bahsedildiği 
ni anladım. 

Bazı kelimeler vardır ki, tek 
rarı 'bile insana tiksinti verir. 
Masonluğun kardeşlik firmaaı 
da bu kabildendir. Bütün şuuru 
nu tarihinin hazin manzarasın 
dan alan Türk milletinin naçiz 
bir uzvu bulunduğumdan dai
ma tefeyyüz ve intibah halinde 
yim. Yaldızlı kelimeler ruhumu 
tatmin etmez. Eaer ve isar iste 
rim. Bir sabah gazetesine beya
natta bulunan mason zatın söz 
leri intakı hak kabilindendir. 
Türk efkarı umumiyesi takdir. 

içtimai 
Muavenet 

----
Halkevi bir çalışma 

planı tesbit etti 
lıtanbul Halkevi İçtimai mua· 

venetle.r komiayonu, evvelki gün 
Vali B. in de iftirakile toplanmıt· 
tır. Vali 8. Vilayet ve Belediye· 
nin içtimai muavenetlerin ne su
retle yapılması muvafık olacağı
na ait nokta..i nazarını izah etmif, 
içtimai yardrmlann bilhaaaa koo· 
peratifler tefkili ve bu teşkili.ta 
ehemmiyet \'erilmeıi ıuretile icra· 
.ıına çalışılması eıas itibarile te • 
karrıir eylemiştir. önümüzdeki 
pAzar günü komiayon tekrar top· 
lanarak di!ier faaliyet eaaılannı 
ve teferriiAtını kararlattJracaktrr. 

Yeni Belediye • Vilayet bütçe· 
aindeki içtimai muavenetler talui .. 
sahnm ıureti sarf ve takıjmİ Hal
kevi içtimai Muaven.,tler Komiı· 
yonuna · .. 1rakılmaktadJl'. . . .... ... - -

M.Weberman'ın 
Mukavelesi 

------
Fahri konsolosluğa' 

davanın 
takibine mani değil! 
Bahkcılık mütehaaaısı M. We· 

bermann;ın hükUınet tarafından 
konturatı feshedilerek vazifeıine 
nihayet "erilmiıti. Buna sebep <>
larnk M. Weberrnann'm ayni za· 
111anda Eatonya'nın f"hri konaolo
au bulmuna11ı ve bir konsolosun 
nezdine memur edildiği hükiıme· 
tin hizmetine girmesi muvafık o]a
mıyacağı bildirilmiştir. M. Weber 
mann iae Eatonya fahri konaoloau 
olduk lan sekiz ay sonra hükumet 
hizmetine dahil olduğunu söyle· 
mcktedir. Mukavelenamenin feshi 
için hükıimrt tarafından açılan 
davanın yakında rüyetine başlana 
caktır. M. Webermaon, Estonya 
hükümeti tarafın " hükiımetİ· 
nıiz nczdine mc1J1ur cdilmiı oldu
ğundan hükÜmetle muhaaamaya 
girişebilmek için iıtifa etınek ia
temiş ise de hükômeti metbua•ı 
tarafmdan konaoloa bulunmasının 
bu davanın takibine mini olmadı 
ğı bildirilmiştir. Bu sebeple M. 
Weberman.n istifadan aarfı nazar 
etmi•tir . 

Nüfus daireleri de 
teftiş edilecek 

Müddei umumilikçe noterlerin 
teftişine devam edilmektedir. 1 • 
kinci noter daireainin teftişi ik
mal edilmiştir. h~ter dairelerinin 
teftiti bittikten ıonra nüfus dairf"
lerinın tefti,ine batlanacaktır. 

Pişmiş yumurta 
bolluğu 

Yumurta fiatleri 70 Paraya.ka
dar dü...,ü9tür. Bilhassa Paskalya 
dolayıaile pi,mit ve döğü,türüle
rek lunlmıt yumurtalann üçü 4 
4,5 lıuruf& kadar aahlmaktadır. 

MI. Diplar.a~u'nun 
sergısı 

Yunan reasamlanndan Mel 
Talia Diplaraku tarafından Ga
latasaray liaeainde teaiı edilecek 
olan aerl'i, yarın açılacaktır, 

Romanyalı seyyahlar 
Şehrimi~du bulunan Romanya 

h aeyyahlar dün ~a~h Üsküdar 
cihetinde bir gezıntı yapnırtlar, 
öğleden sonra Çartr1İ gezmi~ler
dir. 

Osmanlı Bankası 
müdürü 

Bir kaç gün evvel Ankara' ya 
ritmiş olan oırman.lı. Baıı.ka~ı mü
dürü umumi moavını M. Reıd ve 
ııa.kanın p.n. fU i müdürü M. 
Belle!, dün ıehrimize avdet etıniı 
!erdir. 

Bankalardaki tasarruf 
hesaplan 

ANKARA, 2 - Milli ilı.tısat ve 
taaarruf cemiyeti tarafından sana 
yi ıergiainde lethir edilen levha
lardan birine ıröre memleketimiz· 
de 920 senesine niıbetle 931 sene 
ainde bankalardaki taaarruf he
aaplan mühim bir inkişaf göater. 
miştir. 

920 de, 1, 132,898 lira gibi ba. 
ıit bir yekün tutan bu he•aplar 
931 de 38,213,377 liraya baliğ ol. 
mu~tur. Bu da yüzde iki bin iki 
yü:r. ııibi bir fazlalık ifade etmek-

Memlekette 

Yunanlı 
Balıkçılar 

Çeşme'de birer ay 
hapsedildiler 

Çeşmeden yazılıyor: - Bun
dan bir buçuk ay evvel kaza hu
dudumuz sahillerinde Karaada 
civannda tek bir balıkçı sandalı 
ile içeriainıle bulunan 10 Yunanlı 
balıkçı ığlp çekmekte olduklan 
bir sırada ııümrük idareıinin 6 
numaralı motörü tarafından gôrü 
lerek yakalanmıştı. Limana ııele
rek tevkif edilen balıkçılarm mu· 
hakemeai bilmit, ve birer ay ha
pislerine, ıandal ve aiların mü .... 
dereıine karar verilmittir. Sandal
da 700 liradan fazla kıymette ağ
lar bulunmaktadır. Bunları güm
rük idaresi tealim almıştrr. Yunan 
lılar bugün birer ay mahkıimiyel· 
lerini ikmal ettikleri İçin tahliye 
edilmitler ve bir Türk kayığı ile 
Sakıza rnütevcccihen limanımız
dan aynlmı,lardır. 

Bir ağız 
Kavgasından .. 

Antapta feci bir 
cinayet oldu 

Antaptan yazılıyor: - Burada 
bir cinayet olmuş, bir tahsildar öl 
mü, ve bir muallim ağır ıurelto 
yaralanmıştır. Cinayetin sebebi 
ve tafsilatı ıudur: 

Cuma günü aktamı Mat yirmi 
Üçte Camlı kahveden sazdan kal
karak evlerine gitmekte olan 
Cumhuriyet mektebi muallimlnin 
den Kilisli Fahri Bey, muhaaebei 
huıuıiye tahsildarı Ş~rif ve Muha 
sebei huıusiye müdürü Nuri Be· 
yin hafidi Fahri efendiler Çınarlı 
camii civarında önlerine çıkan 
Muharrem efendi zade sıhhiye ki 
tibi Fuat ve çekirrc muakkibi 
Nuri efendiler araaında · ıazda 
Nuri Beyin hafidi Fahri efendiyle 
aralannda geçen ufak bir hadise 
yüzünden • kavga olm • Fu:ıt ve 
Nuri efendiler hamil oldukları ta
bancalarla sekiz el alef ederek 
muallim Fahri ve tahsildar Şerif 
efendileri ağır aurette yaralamıı 
ve kaçmıtlardır. Diler Fahri ve 
Salahattin efendiler münazaa ea
naımdll kaçtıklarından kurtulm\l.f 
lardrr. 

Silah ıealerin yeti.ten zabıta 
derhal müddei umumiliğe maliı. 
mat vermi., mecruhlar hastaneye 
kaldırılınıı ve faillerden Nuri efen 
di o gece yakalanm~tır. Fuat e
fendi de ertesi ırün Karakuyıı kö
yünde derdest rdilmiıtir. 

Mecruhlardan tahsildar Şerif 
efendi cumarteıi haatanede ölmÜf 
ve cena~eai Kili':" götürülmüttür. 

Muallım Fahn Bey ağır yaralı 
olarak f'lan haatanededir. 

Şehrimize kaçan 
blr katil 

lZMIR, 2 - Bundan bir müd
det evvel lzmirden Karııyalr.a:ııa 
ııiden yolda toför Nuri efendi ia. 
minde bir renç, bir kız meseleıin 
den Li.a Melunetle arkadaşı Mus 
lafa tarafından feci surette öldü
rülmüştü. Vak'a faillerinden Uz 
Muıtafa; o vakit Çamaltı tuzla· 
aında yakalanmıt, Uz Mehmet 
hulunamamıttı. 

Poliı müdürlüğ'ii tarafından ka 
tili yakalamak üzere lstanltula 
ııönderilen taharri mmnurları· 
katil Li.z Mehmedi orada yakala: 
ınıtlardır. Katil; birkaç &Ün zar• 
fmda tehrimize getirilecek ve Ad. 
!iyeye teılim edil<'cektir . 

Burnuvada define? 
lZMlR, 2 - 8.,rnuva'da bir 

yol Üzerine altın dolu bir teneke 
ııömüldüğü hakkında Metruk mal 
lar müdürlüğüne ihbarda bulunul 
mu~ ve yapılan taharriyatta bi,.. 
fey bulwımamıtlı. Define hakkna 
da ihbarda bulunanlar; tehr r 
Metruk mallar müdürlüğüne mü. 
r!'caa~e definenin bulunduğu ye
rı kat'ı olarak tayin i in Atinada
ki ali.kadarlarla muhabe,.. etmek 
te oldulı.lannı bildirmiılerdir. Yan 
gın yerlerinde mevcut bulunduğu 
ihbar edilen bir define için de bu
gunlerde hafriyata baılanacıaktır. 

Bir katil yakalandı 
ADANA, 2 - Bir kadın meae 

leai yüzünden Adanada Ceyhanlı 
Mahmudu tabanca ile öldürerek 
kaçan n bir müddetten beri hali 
firarda bulunan Kozacı Halit of
ln Mehmet, jandarmalar tarafın
dan yapılan takibat neıiceainde 
yakalanmı~tır. 

Bestelenen bir §İİr 
ADANA 2 -Afyon Kara Hisar 

Belediyede 

Ekmek 
iniyor! 
Yarın ekmek fiab 

8 kuruş .. 
Son zamanlarda ekmek fiyati 

7,10 dan 8,5 kuruta kadar yüksel 
mitti. Bu yiikselitin un fiatları 
yükaelifi ile tabii bir aeyİr takip 
etmediği ileri ıürülmüş, meıele te
hir meclisinde de münak,..alan 
mucip olmuttur. 

Bu hafta ekmek inmeie batla
ır.ıştır. Yarından itibaren ekmek 
20 para nokıanile 8 kurut olarak 
ıalılacaktır. Bu hususta belediye
nin reami tebliği •udur: 

lstanbul Belediye•inden: Mayı
aın dördüncü çartamba ııününden 
itibaren ekmek sekiz kuruş fran· 
cala on iki buçuk kuru~tur. 

ihtiyar ve muhtaç 
sanatkarlar için 

Darülaceze nizamnamesinin 
tadili için tetkikat yapılmakta
dır. Bu tadilat meyanında, kim 
sesiz olup ta ihtiyarlıklarında 
mühtaç ve alil kalacak fikir ve 
san'at adamları için de müeue 
sede ayrı bir paviyon tahsisi na 
zarı dikkate alınmaktadır. Da
rülacezede, bu vaziyette bir iki 
kişi ile 40 kadar mütekait te 
bulunmaktadır. Kendiıile görü
şen muharririmize Darülaceze 
müdürü Cemil Bey demittir ki: 

- "Bahçe içinde üst katın
da 2 büyük, bir küçük oda ile 
bir sofa ve alt katında bir oda 
bulunan paviycın, bu işe tahıiı 
edilebilir. İcap ederse bu oda
lar bölmelerile de sofaya bir 
kütüphane de konur. Eaasen pa 
viyonda banyo tesisatı vardır. 
Hidematı umuıniyeden ufak bir 
maarafla bu it kabildir. Karar 
verilince tatbikı kolaydır." 

Kreşin id resi 
Şehremaneti 930 senesi tet 

kiki he&ap raporunda, Şehir 
meclisi encümeni, Dr. Ali Şük 
rü Beyin Darülacezedeki kre
'in tekrar ba~ına getirilmesi te
mennisini kaydetmittir. Ali 
Şiikrü Bey bir müddet evvel 
kreşteki vazifesinden istifa et
mittir. 

Muayene komisyonunda 

Sıhhiye mudiriyetinde ifayi 
vazife eden belediye muayene 
komisyonu her gün 30 kiıiyi 
muayene etmektedir. Muayene 
ler sıra nunıaraıile yapılmakta 
ve sıra numara11 olmayanlar 
kabul eclilmmeektedir. Muaye· 
ne için sıra numaraları heT sa. 
bah saat 9 da komisyondan tev 
zi edilmektedir. . -·-----.. ....,.. ____ _ 
cuk hafta11 için yazılan bir tiir 
mektubi kalemi bat klhlıi beste
kar Sıtkı Bey tarafmdan Halk 
türküsü olarak best.,lenmittir. 

Eskişehirde 50 çocuk 
sünnet edilecek 

ESKIŞEHlR, - 7 mayıı cuma 
ırünü 50 yetim çoeuiu sünnet edi
lecektir. O ıriin aabahtan alqaına 
ve gece reç vakte kadar büyük 
Porauk oteli bahçeainde eilence-
1• yapılacaktır. Bahçede aiirbüz 
çocuk müaabakaları yapılacak 
karagöz oynatılaealc ve Ankar~
dan gelecek olan bando çalacak· 
tir. 

. Sünnet düğünu proııramı Halk 
e~ı taraf~dan tanzim edilmif ,,., 
ıunnet eddecek fakir çocuklar da 
Halkevi tarafmdan intihap edile
cektir. Çocuklan fıkaraya yardmı 
kadınlar cemiyeti tarafmdan ter
tip edilmiştir. 

Adana1a yeni maz
nunlar getiriliyor 

BtrUS 1 - Buraya Airı maz. 
nunlarmdaa on yedi ki.fi daha re
tirilmiftir. Bunlann aruında bir 
de kadm bulunmaktadır. Erçiten 
ırelen bu maznnnlar. Adanaya sev 
kedilecelclerdir • 

Bitliate kar 
BITlJS, 1 - Şehrimiıo halkı ba

Lar ııeldi, her taraf y 'ilendi di
J'e aeTİDİrken bu sabah uyandıkla 
n zaman, kar yağdığını rör-ünce 
hayret ettiler. Kar bir parça aon• 
ra yağmur ,eklinde vaimıy 'L. 

Doktor tellalı 
Otelciler 

Otelciler cemiyeti böyle 
bir ıey varsa dok

torları muatep tutuyor 
Baxı doktorlann bir kıaım otel 

cilere, otellerine ııelecek ta§ralı 

haıtaları kendilerine ııetirmeleri 

için aylık verdiklerinden •iki.yel 
edildiği malümdur. Otelciler cemi 
yeti, doktorların daha münevver 
olinaları İcap ettiği için filhal<İka 
bazı otelcilere böyle para veren 
doktorlar varsa hundan o oteJd.. 
!erin muatep olamıyacağı fikrin
dedir. Diğer taraftan Etıbba Mu
hadenet cemiyeti, meseleyi Etıbba 
odaamın tetkikine vennek Üzere• 
dir. Oda reisi Tevfik Salim Pt
kendiıince bazı otelcilere yazılan 
tekilde aylık veren doktorlar olap 
olınadıiJ meçhul bulunduinnu. 
ıneaeleyi tetkik etmediğini ve he
nüz bu İtin, odaya ırelmedii'ini, 

ırelince tetkiki tabii olduır
aöylemiştir. 

Poliste 

Ev sahibinden dayak 
Behiye iamincle bir hanını ka· 

rakola ıriderek ev sahibi hacı Ara· 
kil ve zevce•İ Siranut tarafından 
dövüldüğünü. neticed çocuğunu 
d'4ürdüğünü söylemiştir • 

Bakkal dükkanında 
hırsız 

Cemil iaminde bir sabıkalı Ba
latta bir bakkal dükkanını may· 
muncukla açmış, 150 lira çıılmıt. 
fakat yakalanmııtır. 

Rakı masasınd .. 
Tnrlabatında oturan Olga, be

raber 11ret etmekle olan Stcfano
•u rakı ,;şe ile başından yarala· 
mıştır. 

Halılarımız ve 
güly ağlarımız 

ANKARA, 2 - Milli aan. yi •er 
pıinin kÜf&t resminde pavyonlar 
ziy arel olunurken lıparta ve Ke • 
maliyenin halılarile ıüılenmİf 
pavyona gelindiği vakit il tıaat 
vekili Mu•tafa Şeref Beyi !aparta 
meb'ualanndan lbrahim Be.Y kar
şılamıf ve bu iki memleket halıla 
n hakkında vekil b ye izahat ver 
dikten aonra gül yağlarını salam 
dıklarını ve bunlar İçin mahreç 
tedariki huauaunda vekil be1in 
yardımlannr rica etmitlir. Mwta· 
fa Şeref Bey cevaben: 

"- Halılarımızla tifriklerimi· 
zin mukabili olarak memlekete 
ırirecek malların konlenjnn bari· 
ci tutulmaaı bakkmda y I· ndfl 
Heyeti vekileden bir katar alaca· 
iız,, demi~tir. 

lbrahim Bey bu karara gül ya· 
iı ile afyonun da ithalini rica ..-e 
tem~nni etmiıttir. 

-··---· 
Spor 

Güreş. seçme 
Müsabakaları 

Güreı federasyonunun 
bir tebliği 

Güref FeJera•yonundan: Milli 
Takım aon aeçme m bakası ev• 
velce tamim edilen talimat muci
bince 6 mayıa 932 cuma ııünü fa· 
tihte Haliç ldıruln klübündc İcra 
edilecektir. 

1 - Federasyonca teacil edil· 
mit her ~ bu aon müsabaka 
ya ittirak hakkını hai•dir. 

2 - Şimdiy kadıır mqru ma• 
nretleri dolayıaile ııirmeaıit olan 
lar aon seçmeye girmedikleri tak 
tirde hakları temamen sakit <>la• 
caktır. 

3 - Bu müıabakalara lıtanbul 
Mıntalıaaından gayri diğer mena· 
hk ırüreıçileri d ittirak ~decek
lerdir. 

4 - Diğer menatıktan gd<cek 
güretÇİlerin ia~ ve ibate1eri 5 
ma}ıa 932 pertembe ııünü •aba• 
hmdan 7 mayıa 932 cumarteai ııü 
nü akoıama kadar F cderasyonca 
temin edilecektir . 

S - Tol<"ran• bir ve- bir bu uk 
kilo olarak le.bit cdilmiftİT. 

6 - Müsabakalara tam aaat 
onikide baılanac ğındA.ll tartı or 
da baılayacaktrr 

7 - Müsabaka hakemleri' Büı 
ban, Seyfi, Kem.ııl, Mazh r, 1 mnil ·- - ..... ,. .. 
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1 
Bu anlattığım adamın iki tür

lü nüfua tezkereai var. Birinde 
Son sünlerdeki ' neıriyat, kat hakimliği ihdas edilince adı Gaetan de Gonfalon .. Ba,ka

münferit hakimliğe doğru kuv. bir mhakemenin işleri üç hi- !arının hürmetine li.yik olmak ü
vetli ve ıeri bir cereyanın mev kim arasında taksim edildi. Yu ure intihap edilmiş bir iaim .. 0-
cudiyetini göeteriyor. Bir sis- karıki mütaleaya bakılırsa bu tekinde de Jules Panayou .. Hani 

sramofon, 19,30 Hafız Bürhan Bey 
heyeti, 20,30 Opera, 21 Hafız Bur-

1
. 

ban Bey heyeti 22 orkestra. 
Bir rahip kendisine söylenen bir 

gıinabı İf§a edebilir mi? 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Telpaf ....- , 1et. MlUirt 
'hlefOft lf_...ı.n: 

B•pw·hurrk w lllldtlr Z4Sll 
y uı ltJ-i llUdlldqil a4ı111 

t.ı-.,. Matbaa 34510 

ABONE OCRETLERl: 
Huis için 

L. ıı: . 

dd ara ııra karakolda veya İstintak 
temin, muhitten, ma l ve ma- vaziyette evvelce üç ayda çı- dairesinde icap ettiği zamanlarda 
nevi vaaıtalardan tecrit edile. kan bir i.şin şimdi bir ayda çık- verdiği isim .. 

1 rek tetkik ve mukayesesi müı- ması lazım gelir. Halbuki iş ta Alelade zamanlarda Panayou 
bet bir netice vermez. Binaen. mamen berakis olm:uş, i~ler es- sağdan soldan maharetle borçla
aleyh mutlak ve mücerret bir kisinden daha bati ve daha geç narak veya bir iki sahtekarlık 

f · yaparak, geçinip giden adamlar· 
surette mün erıt ve müçtemi çıkmağa başlamış ve netice iti dandır. Kendine mahsus öyle u-

T'ldrip lglıı 
ı.. .. ·-

hikimliğin faide ve mahzurla. barile herkesi tahkikat hakimli aulleri vardır ki, bazan karakola 
1 r111dan bahsetmekte ameli bir ğinden şikayete sevketmiştir. girdiği zaman, komiaer bile hay 

fayda görmüyorum. Ancak, bil Halbuki mücerret ve nazari bir rete düter, bir yanlıtlık olmaaı 
1 - hana adliye sahasında bir sis- noktai nazardan tetkik edilirse ihtimaliili düşünerek kendisini 

derhal serbest bırakır ve hatta ,, 
ıı .. 

,. 
M-

14 - tem kabul edilirken, bundan ne tahkikat hakimliğinin çok mü- iUtelik özür de diler. Çünkü tat-
. • - 1 beklenildiğini ıyıce tesbit fit ve hatti zaruri bir teşkilat bik ettiği uaullerde cürmünün bir 

•------------- etmek, siıtemin muvaffakı. olduğu kuvvetle müdafaa edile izi bile yoktur .. 
0.- eTnll a-ri ftrilluc - yetle tatbik ve matlup netice. bilir. Demek oluyor ki hakimin Belki şüphe tevlit etae bile, 

Müddeti PfeD a' b ltr 10 lru· nin elde edilebilmesi için lazım çoğalması i,in seri ve salim kendisini mahkemeye verebilmek 
ru•tur. a.... ye -tbu7a aii 1 b 1 b l k k . . k f b d için kanunun tarifatına uygun -. ge en ütün vasıta arı u ma çı rnası ıçın i İ ir vasıta e- bir delil bulmak kabil değildir. 
ışl• isin ..adki,.ek ınllnout ve hazırlamak icap eder. Niçin ğildir. Hatti bazan cok zarar- . Bir iki defa mahkemeye de git -
edilir. Guet...ıı: Ulal.trın -·u· münferit hakimlik sistemini ka lı ve vahim neticeler, de tevlit medi değil, fakat kanuni "delil., 

bul ediyoruz? Bazıları buna şu edebilir. ler olmadığı için elini kolunu aalla 
cevabı veriyorlar: "Türkiyenin Eğer ıırf yukarıki mütalea yıp çıktı. 

liyctini kabul ctmtz 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 ~ek 
dersi, 21,10 musiki konıeri. 

BÜKREŞ (394,2 m.) - 20,10 
radyo orkeıtrau. 21 i-t. 21,30 o
peradan nakil. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 23,15 
piyano konseri, 24 Çingene musiki
si. 

PRAG (488,6 m.) - 20,5 Brunn 
dan nakil, 20,55 konferans, 21,10 e
debi musahabe, 22 radyo orkestrası, 
23 radyo jurnal, 23,20 muzik. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,45 
komedi, 21,15 halk konseri, 22,55 
tefrika, 23,10 1arkı, 23,40 havadis, 
24 dans musikisi, 

ViYANA (517,2 m.J - 21,40 
konıer, 22,35 havadis, 22,SO kabare 
meıikiti. 

TEŞEKKÜR 
. Likin devam ettiğl lokantanın 

bir çok yerlerinde filen münfe. ve noktaı nazardan hareket ede sahibi öyle düşünmedi. Onun ve tehlikeli bir ameliyatı muvaffa-
Y .. İIÖJ' ""6ıri ftoat -1tm<İn· 1 rit hakimlik tatbik ediliyor. rek, yani te!kilatta yeknesak.! bir da.ha müessesoaine ayak bas· kiyetlc yaparak hayatını kurtaran 

BUGONKU HAVA Refikamı Hazakatla tedavi eden 

d• ysİleft ba1ıeft pr., ksün ı Yalnız lstanbul, Ankara, İzmir lık, adet arttırmak sureti le sür- ' mamaoını temin için, evvelki borç Haseki kadın hastahanesi ba~ heki
han az lııdutlu olacak, rüzgar I gibi bir kaç şehirde müçtemi at temin etmek için, müctemi l~rını~ üstündlden •ÜB~ger bile ge mi E.at operatörü Orhan Tahain,o-
mll._._ __ _., -•----'- --'-tı"r. hakimlik vardır. Halbuki en zi hakimli"' .. t 't h.k' 'ı-- çırmege razı 0 u. ır ııün: uı:a.a.-n.ı o_...- ea gı rr .. un e~ı a ... 1':11 ıge_ - Ben sizden borçlarınızı is- 11eratör ınuavinleri Burhanettin ve 

1-5-932 tarihinde bava tazyiki 1 yade şikayet bu vilayetlerden kalbeder ve tahkıkat hakımlerı !emiyorum. Affettim. fakat bir Hikmet Beylerle Baş Ebe Belkız 
762 mru-tra, .,.. fazla .. caklık geliyor. Buralarda işlerin ağır ni kamilen hakim ve hakim daha buraya gelmeyiniz, dedi. Ebe fıtnat, RPfika Melahat Faika, 
21 .,. az g derece kaydedilmi•- 1 gittiğinden bahsolunuyor. Eğer muavini yaparak nihai hüküm- Çünkü lokantada onun mev- Nazmiye HP.IT'idc Hanımlava min

münferit hakimli«i buralara da !er vermek salahiyetini kendi- cudiyet·i· zamanlarında ya bir iki 
" d J 1 k k nettar ve müteşekkirim: Koca Muı-te•mil edersek bir çok iza ve 1 · · k ' · h' d h par eau veya pa to mut a a ay 

~~~~~!!!!!!!!!!'ml~~~-~ı 'S eı·~ne verırse oır te tr e mu - ı holurdu . tafa pa'a maliye tahsil memuru Ah-.,- iltl• aza mülazımları da ellerindeki telıf derecede hakimler görece. Panayou b.ıtka bir lokanta met RPfik 
j i,ler hakkında hükümler vere- ğiz. Mese a lstanbulda asli ma- bulduğu için, b<>rçlaı ını affeden 

r-ı 11!!1 J cekler, bu suretle h€m teşki- aşı 75 lira olan bir hukuk veya lokantaya bir daha ayak bas-- -.iiil llil~ l k kt h' b' h ~ · lstanbul asliye mahkemesi birinci 

l lit yeknesak o ac.ı , hem de ticaret hakiminir.. yanında ayni mama " ıç ır ma zur gormı-

hk 1 · d d' - 1 - 'f ·ı "k il f . ı yordu. hukuk clairesi ticaret kısmından: 

Resmi d . J • • ma eme erın a e ı çoga acagı v_az.ı e '. e m. u e e. ve ":ynı sa- Sonra ı'". tı•ad"ı buhran ontı da 

tir. 

San'atkarlann en !İk ve en 
mükemmeli 

CLlVE BROOK 
bunu; yann alqam 

EL HAMRA 
SİNEMASININ 

irae edeceği 

S O K 0 T 
(Le silence) 

fevkalade filminde ıize söyleJ'• 
cektir. ilaveten: f AUST opera

ı .. •• sından bazı 1arlular. 

Pertevniyal Vakfından: 

Şiıli' de izzet Pata ıokafın
da Valde apartımanının 5 No h 
dairesi l sene müddet ve 45-47 
lira ecri miıille; ve Kaclırsa' da 
53 No. lı araa 2 sene müddet Ye 
10 lira ecri misille ve yirmi gün 
müddetle müzayedeye vazedil
mi,tir. Taliplerin yevmi müza
yede olan Mayısın 12 nci per
ıembe günü saat 16 ya kadar İs 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Pertevniyal vakfı idaresine ve
ya idare encümenine müracaat 
etmeleri. (1568) 1 

"NE SEViMLi" filmiıUa ild ,..ı. 
dm HENRY GARA T ve MEG 

LEMONNIER 

MONMARTR 
SEVDALILARI 

(Rive Gaucbe) 
Monmartr ve -.k filminde tekrar 

'6rünmelde balla memnun 
edeceklerdir. 

GLORYA'da 
S Mayıs perıembe akşamı 

9 1-2 da 

Münir Nurettin 
Bey Ye arkadqları tara

fından mevaiıain soa 

KONSERi 
Çok güzel ve yeni bir 

program 

Dr. Celal T evfil< 
Zührevi ve idrar yolu ha•talılı:ları 
mütehuıııı: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 3S. 
Her gün saat 14-19. 

lt:t:ilıa.clı l\ll_lllI 
TURK SlGORT A ŞiRKETİ &Jre erimiz d h b k _ ~ !( Da\•acı Atalye Oi.triş şirketi vekili 

için işler a a ça u çıkacak lahıyetı haız 25 !ıra aslı n:aaş- hayli anmı•tı. Yani ticari bir k ~ d 'k 1 · 1 " avu at • .f!vdet fe•it Bf!yin Ka ı- Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
kı d 1 b. ve şı ayet erın önü a ınmış o- lı ve henüz filen stajiyer vazi. iti var ve durgun gidiyor diye k" .. d R' . d k • d 

5 
N 

Va a arapça an geme ır I k " . . . d .. 1 O k' d .. d oyun e ıcaı z~ e so agın a o icra eyleriz. aca tır. yette bır bakım göreceg·ız. Es- egı ·· te ın en berıkın en . 
meael vardır: "Mekinın terefi B .. I d J . . . . . b . · t k .. ı t"' ·- da oturan Hamza zade Sevkı bey a· s· t ! h Ik · · .. ·t ·t· h 'd' u muta eayı ser e t:.derın inden reısın nezaret ve ıuadı ~rç r-a.~a 1.~ em': guç eş ıgı 1 • • · • , ıgor a arı a ıı;ın musaı şeraı ı avı ır 
orada oturanla mütenaaiptir." . h k k dl" I •. . .• • . cın .. Çunku eskıden beş on para l lcyhıne 32-154 No tahtında brr kıta I M k · 'd · G l d Ü H d 
d-: •. La·kı'n bu me•el artık es- u u ve a ıye mes egı.ıe ta- altında vazıfe gören bu bakım 1 

: t d' · · ·k d 1 b·ı· dd"t h . . er ezı ı aresı: a ata a nyon anın a 
_._..... 1 •• • 1 ıa e ıgı aı a af arı ı atere u emre mu an·er seneJe ıatınaden ala- . 

_ ..ı mamen yabancı olduklarını ve 1 bu defa mustakılen çalışacak,! cüzdanlarını açıyorlardı. fakat , • 1 30 302 90 f t 'IJ.· Acentası bulunmayan şehırlerde acetıta aranmaktadır. 
kİmİf bir ıözdür. Çünkü şiw..i . 1 . · · k d k" k" d dd" l . , k d . . . . cagı o an . , rangın utarı ı 
herı_ __ kar•ııındakı'nı', ı"çı.nde o. ış erın seyran ya ın an ta ıp es ı en tere ut erını ar a aş- şımdı ışlerın durgunluğundan 2575 1. .f. h k f . - Tel. Beyog"lu . 4887 

....,. Y d'kl · · d' 1 ·ı · k d k h il d b h d' 1 .. d I k' ıranın me .. rı ı mu a eme, aız . • etme ı erını zanne ıyorum. ı arı e mtiza ere e ere a e er _a se ıyor ar, ve cuz an ar es t .. . • • •• 
turduğu binaya göre ölçüyor, o B' k h h . b" k I • d' , .. 1.. d d sı kadar kolaylıkla açılmıyor- avukat ucretı ve taZlt'ınat ıle bırlık-

edi ır ere er angı ır aza ten fım ı ner tur u yar ım an d 0 .. d ,_. "k d" b h na göre itibar "yor. .1• . f . I h k I k B . h . u. mın ıçın ır "' ı tıaa ı u le tahsili talebine R?Ütedair ikame ey 
Bu ufak mukaddemeden veya vı ayetı, ıcarı muame e- ma rum a aca · u nıs ebız- randan Panayoıı da mütees~ir lediği davaya ait arzuhal suretinin Mühim ilan leri, içtimai münasebetleri çok 1 liği, bu farkı nasıl izah edebile. dj . 

sonrl bizim tili derecedeki res 1 müddaaleyhi mümaileybin ikamet-lehirlerimizle veya hükümet ceğiz?. Müçtemi hakim teşkili- Panayou için artık müracaat 
mi dairelerimizden bahsedece- d' 1 b gi.hı hazırının meçhul bıılunduğu ci merkezimizle mükayese et- tı varken, tahkikat hakiminin e ıp te nası aa ka ul edildiği yer Türk Anonim Elektrik Şirketi ğim •. 

Uzun uzadıya izaha hacet 
kalmadan herkes bilir ki polis 
karakolu, Maliye tahsil şubesi 
ve aaire sibi tili ve fer'l reımi 
daire binalarımız yoktur. Bun. 
lar ya kira ile tutulan yahut 
emli.ki milliyeden olan bir ta
kım evlerde aakindirler ki; reı 
ım: daire haline geldikten ıon
ra büıbütün harap ve periıan 
olurlar. 

Geçen ıün tesadüfen Beyoğ 
lu adliye daireaine gittim .. Poı 
talı.nenin üatiinde bulunan bu 
binanın içeriıi timdiye kadar 
ıördüğüm mükellef ve müzey. 
yen binaların fevkinde ideta sa 
ray sibi idi, tavanları serapa 
kabartma altın yaldızlı ve mer. 
diveni timdi yapılması binlerce 
lira7a bakan som mermenden
di. Hele merdiven parmaklık 
ve korkulukları cidden nefiı 
,eylerdi ... Bu daire şimdi adliye 
dairesidir. Tabii her tabakadan 
yüzlerce kimsenin her sün ııi
dip geleceği bir yerdir Üç aya 
kalmaz bu mükellef binanın 
her tarafı harap olacağına füp
he yoktur. Eğer bu bina kira 
ile tutulaa • ki ihtimal vermem • 
uhibi bilihara tahribattan dola 
yı elbette tazminat İsler ... Çün 
kü harap olmamaya imkan yok 
tur. Eğer mrlletin melı ise ya. 
T.ıktır.. Bu binayı satıp yerine 
daha iaude bir yerde daha ba
•İl bir bina yaptırılabilir. Dün 
de gene Beyoğlu tarafında bir 
Maliye tahıil ıubesine sittim. 
Hali harabisi cidden yürekler a 
cıaı7dı .. Kankollarımızon ekıe
risi de böyledrr. 

Demek iatiyorum ki; kih sa 
rayları İcra daireai yapıyoruz, 
kih harabelere hükılmet daire. 
ai 11iındırıyoruz. Bilmiyorum, 
bizim idari teşkilatımızda bu 
reımi dairelerin hallerile uğra
tan bir yer yok mudur? Bu da
irelerin süzelleri, odacıların ib 
malkir ve kıymetnatinat elle
rinde harap olur .. Harap halde 
bulunanları da hükiimet terefi
le niıbetini kaybeder ... 

Bir üçüncü nokta da bu da
irelerin iıimleridir. Meeeli Ga. 
lataaaray Maliye tahıil Jubeai 
TWıeld- çıkınca sağ yamaca 
in- Alman mektebinin bulun. 
dul}u iamini bilmediğim bir çık 
mu ıokaktadır ki; -Calatasara. 
ya biç olmazsa bir çeyrek, mesa 
fededir ... Mesela Kabataş lisesi 
Ortaköydedir. Kasımpaşa tah-
•• , ..... ı.. • --·- ı ... _.J~....ı•c---~ 

lerde k t d ti kt betle bila teblig" iade edilmesine meb 
mek yanlıştır. Vatanın her cüz- zühul ve hataları müçtenn he-

1 
• sı lın 1 an çka ama ansa, 

.. .. d · k · h il I . . b mışı mışı uyuma tan başka ça- ni müttehaz karar veçhile tebliğ ma-
unun nazarımız a aynı ıymetı yette a o unur ve ış nıs eten re kalmamıttı. kamına kaim olmak ve tarihi ili.n-
haiz olduğu; her Türkün, süzülerek ve düzelerek temyize Onun H-in biz kendiaini tanı- d · 'ba 20 · rf da ·y an ıti ren .riın za ın cevap 
her vatan parçasını ayni feda- giderken, böyle bir teşkilat ya. j yanlar,. bu va~iyette Pana;ı:ou'nun verilmediği taktirde muamelei kanu
kirlıkla müdafaa etmesi lazım pılınca i§ler bütün pürüzlerile nasıl bır ç~reı ı;.ı bulaca. gını me 

ki b ki d k H t h k niyeye devam edileceği malumu bu-geldiği bedihidir. Fakat bu mu çıkacak O zaman zaten me,bu ra a e ıyo~ u · a. ta er a 
hahb b "f b" d b" · . fam toplandıgunız bırahanede, lunmak üzet-e keyfiyet H. U. M.K. 
'h . et ve fu yazı ek"l~r yer e h~kivaz1 ıy~tte b1ulun~1n temyız, aramızda bahisler bile tutuşuyor nun 141 inci ma<ldesi hükmüne tev-
ı tıyaçtan az a te§ ı at yap- a m erın çoğa ması e çoğalan duk. fikan ili.o olunur. 
mağı, bilakis diğer bir yerin de i§lerinin altından nasıl kalka. Bir aktam Panayou büıbütün 
ihtiyaç ve hususiyetlerini na. cak?. deiitmit olduğu halde geldi. A-
zarı itibara almamağı iltizam et Bu sözlerimle münferit hikim man yarabbi ne tebeddül? Y ep 

yeni bir koıtüm, alamod itkarpin 
mez. Münferit hakimlik te ol- lik kabul edilmesin demiyo. ler, en müntebap cinıinden lı:ra-
aa, müçtemi hakimlik te olsa rum. Esasen timdiye kadar yaz vat, ipek gömlek ve saire .. Bü
yine bir kısım şehirlerimizin dığım yazılarda ben de bu sis- tün bunlardan batlı:• da dünya
te,kilitı diğer bir kmm ,ehirle temin kabulünün bir zaruret ol nın en mes'ut adamının hali .. 
rimizden keyfiyet ve vüs'at iti- duğunu kabul ettim. Fakat be- Hep birden : 
barile tall'.amen farklı olacak. nim noktai hareketim tamamen - Ne oldu Panayou sana? di-

t ye sorduk. Bir ·zengini fili.n mı 
tır. ılerin çabuk, veya geç çık başkadır: Bence münferit hi- vurdun ? 
ma11 meselesine gelince, bunun kimlik bir zaruret ilcasile ka - Hayır, dedi. 
sadece hakim ve m~hkeme a- bul ediliyor: Unsurlarımız, mad _Kumarda mı kazandm ? 
dedine bağlı bir keyfıyet olma- di vasıtaların:ız itibarile bir tek - Hayır, dedi ve ili.ve etti: 
dıjını ufak bir tetkik ve mü. sif hareketi yapmak mecburiye- - Ben evleniyorum · 
tahede derhal gösterir: Eski tindeyiz. Adliye bütçemizdeki Hepimiz, fÖyle akla geliveren 

ilk yalanlardan birini kıvırdığı 
usulu muhakememiz cari iken tahsisatı dağıtmak için ne mad zehabında idik. Bu izdivaca ina 
tahkikat hakimliği yoktu, bü. deten imkin vardıı· ve ne de ki nan en müaamahaki.rlarımız bile 
tün bu itler doğrudan doğruya fi vasıta. Şu halde elimizdeki Panayou'nun evlense de, kim bi
mahkeu:eye gidiyordu. Tahki. maddi vasıtaları teksif etmek! lir hangi hapisane .kaçkını bir 

k ti" il k kadınla evlendiğine hükmetmişler 

Yedinci icra memurluğundan: Pa-
raya çevrilmesine karar verilen Be
ıik~ta Tramvay durağı köy içi ci
varında Doktor Nazif bey apartıma 
nında Salih Be,.e ait 4 numarada bir 
halı ceviz sanclalya vesaire 1elıri ha
lin 7 ci cumartesi &Ünü saat 16 dan 
17 ye kadar açık arttırma ile hazır 
bulunacak memuru tarafından satı-

lacağı ilin olunur. 

-.--·-·-·--------
Düğün günü yaklaııyordu. O ,,.. 
kite kadar birahaneye hiç ayak 
basmayan Panayou bir aktam 
birahaneye geldi. Omuzları dü
ıük, çahreıi dütünceli idi. Eıki 
net'eıi ve g-ururu yoktu. Hep bir 
den sorduk: 

ve uvve ı e ere verme mec- di . 

b ' · d ' E 1 - Hayrola yahu, düğün ne 
sokağındadır. Sonra, sırası gel- urıyetın eyız. ğer vasıta arı fakat hepimiz de hata ediyor oldu? 
miş iken ondan da bahsedeyim: mızı teksif etrr.İyeceksek gayri muıuz. Panayou iyi. bir aile-

•f' 1 1 .. f · h'. . den, terbiye ,.e tahsıl görmüş, 
Galatasaray karakolunun mev- ka ı şart ar a mun erıt akım. drahoması yerinde bir kızla evle 
kiine nazaran binanın o hali ne lik yapmak, ve vasıtaları dağıt niyordu. Kendisinden bu tafsi. 
dir?.. Onun yeri bugün satılsa mak çok menfi neticeler vere- li.tı alınca, barın içi adeta çınla. 
yüz bin liraya yakın para eder .. b·1· M" t · h.k. k"I• dı. 

belk. d bel d" 1 . ı ır. uç emı a ım te, ı atı Panayou mağrurane kapıdan 
• ı e e ıye satın a ıp tı. 1 d ·· f · h.k. l'k h . o an yer e mun erıt a ım ı çıktıktan ~nra berkeı akkında-
y~tro ya'?ar • 0 • ~ara _ıle de B~y 1 yapmak üç hakimin maddi ve k~ f_ikirlerini söyledi. Birisi de
ogluna çıçek gıbı bırkaç polıs manevi kuvvetini bir hakimde dı kı: 
merkezi yapılır. Amma cadde t k "f t k d kt' B' - Yaman adam be! Kızı na .. . d l e sı e me eme ır. ınaen- 1 k d d ? B' d f ·· 1 d uatün e o mazmıı... Dünyanın I h .. h •k' I" b" hk sı an ır ı. ır e a guze e-
h iç bir şehrinde polis karakol- a ey kuhç -k~ ımk 1 

trk mab eh",'.e iil. ·. .. . . • . 
1 bü .. k dd I d d -·ı ye te a ım oyar en u a. Bır dıgerı ıJave·~ttı: 
~rı en yu ca e er e egı • kimde üç hikimin bütün ehli. - Maddeten ve manen süfli 

clir. yet ve kudretini, evsafını ara- adam. d •. 
1 Hülisa edeyim: Bizim kara k b · · d · B - Sonra gençte egı · · 

ır. a mec urıyetın eyız. u _ Sonra kaba herifin biri .. 
kol, Maliye tahıil 'ubeai, adli- kt · d h k t d·ı· no aı nazar an are e e ı ın yalancı, düzenbaa .. 
ye daireai gibi halk ile daima ce, mahkeme adetlerini çoğalt. - Vallahi kızcaiız kimse acı 
tmnas eden fer'i hükUmet daire mağa imkan ve sebep yoktur. dım. . . ... 
!erimizin buıünkü haline bir ni Mahkeme adetleri ayni kalmalı - Armudun ıymnı ayı yer ... 
hayet vermek zannederim iyi o fakat dağınık vasıtalar bir kuv Aradan epey zaman geçtı. 

Kafaoını aallayarak: 
- Bozuldu, dedi. 
Hepimiz de sanki bu haber

den mahzun olmuşuz cibi müraiya 
ne bir keder gösterdik . 

- Vah, vah, dedik. Niye bo 
zuldu? Kavga mı ettin? 

- Yok canım, kavra etme .. 
dik amma, bir kaza oldu. 

- Bir kaza mı? Naııl kaza? 
- Bir otomobil kazası .. Geçen 

pazar ni4anlun, nita-nlımın aile'i 
ve ben bir otomobil cezintiıi ya .. 
pıyorduk. Şosenin bir kenarında 
otomobil kapaklanmaz mı? Bere 
ket verain hiç birimiz yaralanma 
dık. Fakat nişanlım dehtetli 
korktu, o kadar korktu ki .. 

- Eh, ne oldu? 
- Korkusundan çocuk dütiir 

mez mi? 

Şu son zamanlarda, bir takını dolandırıcdar, başla 
müşterilerden aldıkları makbuzlar mukabilinde, terci
han Hanım müşterilerimize müracaat ederek para is
tediklerini ahalinin dikkatine arz ederiz. 

Makbuzlar, müşterilerimizin vazıh surette adresleri
ni ihtiva ettiğini ve memurlarmu.zm, her talepte ibra
zına mecbur oldukları, cari Mile için muteber hüviyet 
varakalıumı hamil bulunduklarmı hatll'latmz. 

Şirket, mevzuu bahis dolandırıcdarm ef'alinden hig 
bir mes'uliyet kabul edemeyeceğinden, kendilerine ib
raz edilen makbuzlara fevkalade dikkat etmeleriııi ve 
memurlardan hüviyet varakalarınm iraesi talebinde 
bulunmalarını müıterilerden rica ederiz. M-U.teriler, 
Şirket namına tahsilatta bulunmaia salahiyeti olma
yan kimseler karııamda bulundukları zaman Poliae mü
racaat etmelidirler. 

:...- ---- - -
Istanbul Evkaf müdirliğindcn: 
Çavu,ba§ı çiftliğinde köğkün önünde havlı derununda yirmi 

dönüm tarlanın Eylül 1932 tarihine kadar İcarı müzaydeye vaze 
dilmiştir. 25 5 1932 çartamba sünü ihalesi icra kılınacağından 
talip olanların yevmi mezkurda İllanbul Evkaf Müdiriyetinde 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (1762, 

lstanbul Su şirketinden: 
1 Haziran 1932 tarihinde, 500 Frank üzerinden tediye edile. 

cek olan o/o 4 faizli tahvili.tın keşidesi 17 Mayıa 1932 tarihine 
müsadif aalı günü sabah saat 10 da tirketin Beyoğlunda latiklil 
caddeıinde T erkoı çıkmazındaki 3 numaralı dairei merkeziyeıin 
de aleni olarak icra edileceği tahvilat hamillerine ilin olunur. 

1 lstanbul Belediyesi ilinları 1 
Mevcut tartnameai veçbile mübayaa edilecek 30 ili 40 reis 

Pilevne boja11 kapalı zarfla münakaaaya konmuttur. Talip olan 
lar tafsilit almak için her sün Levazım müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 23 'S/1932 Pazarteai cünü de 444 liralık teminat 
makbuz veya aıektubile teklif mektuplarını saat on be!e kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (1786) lur .. Verilen kiralara yahut mi. vetli unıura verilmeli, tek hi-ı---------iill-iiöi;;;;ı&-iiöi;;;;;;;;;;;;;;;ıı;;;;;ıiliiiiliiiiiiiii&iiiölllliiiiiil 

ri malı binaların kıymetlerine kim terfih ve takviye edilme- ı kül bir vaziyete düşerler!!. j hakimlik cari ise bu mah:ı:uru· ---------....,..-----------------
nazaran bu i, bir para meselesi lidir. Mahkemelerimizin adedi. ! Hülisa; münferit hakimli. işleri çok, muameleleri karıtık'. Eminönü Beledi0yeainden: Abırkapı civarında krokiıinde gös 
clejil bir azim ve irade mesele. ni çoğaltmağa tahsiaatunJz ki- ği mahkeme adedi çoğaltmak ihtiyaçları fazla tehirlerimize terilen kulei zemin mahalli çiroz kurutmak için icara verilmek 
ıidir. Yavat yavat batlatak hiç fi olmadığı gibi, kalemlerimiz, için değil, hikim bulmak ve hi teşmil etmek değil; bilakis iı. üzere aleni müzayedeye konulmuttur. Talip ot.onların ,artname-
te fena olmaz .. Ben bu satırlan, hatti binalarımız da gayrikafi- kimi terfih etmek, veaaiti tek- tinaf te,kilitı yapmak ıur~ile ı 

b 1 sini sörmek üzere her gün mühuebeye ve ihale günü olan 12 
o dairelere girdikçe içi sızlayan dir. 1stanbulda bile binanın ki. sif etmek ve netice iti ari e az, izale etmek icap eder. Binaen-
bir iam sıfatile yazıyorum... fayetsizlik ve tertipsizliği yü- fakat kuvvetli ve her türlü va. aleyh; maddi ve manevi vatı. 5 / 1932 pertembe cünü saat on beJte encümene müracaat eyleme 

l ~yami ve Selami 
Beylere ittihaf 

Be. grattan gelen bir telgraf 
Beşiktaş takımının 2 - 1 mağ
lüp olduğunu yazıyor. Bunu da 
mı federasyon yaptı?. Ne dersi 

zünden tahkikat hakimlerinin 11taları cami mükemmel mah. taları nazarı itibara almadan leri ilin olunur. ( 1787) 
' ne feci ve müşkül vaziyette ça- kemeler elde etmek için kabul sistemin bütün ilcaat ve icaba-

lıştıkları meydandadır." ve tatbik etmek mecburiyetin- tınr düşünmeden ve temin etme 
Ayni zamanda istinafsız yediz. istinaf ve münferit hi. den münferit hftkimliğe ıit-

münferit hakimlik hiç bir za- kimlik ise gayrikabili tecezzi mek, az zamanda daha çok ve 
man iş sahipleri için kafi bir bir kül teşkil eder. Bir siste- daha acı şikayetlere yol açmak 
temi.nal teşkil etmez. Tek ha. min bir kısmını alıp diğer kıs- tan başka bir netice vermıye
kimin hatası, zuhulü ve niha- mını ihmal etmek ise daima cektir. 
yet kusuru tashih edilmek tem menfi neticeler verir. Eğer bu. 

Eminönü kaymakamlığı ve Belediye tube müdürlüğünden: 

K:;;aka caddeainde belediye malı 112 No. lı maa oda dükkinııı 
enkazı hedim masrafı alıcıya ait olmak üzere kapalı zarf usulile 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanların teminat akçelerini tet 
!imi vezne eylemeleri ve şartnamesini görmek için heyeti fenniye 
ye ve ihale günü olan 26ı511932 perşembe günü saat on be~te 
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Edebiyat 

Yeni nesil 
1 San'at havadlaleri ( ı ·--- Rubens'in Hayat 

ve Eserleri 
Sakat kafalardan, çarpık 

Çurpuk zihniyetlerden doğan 
D.zı ııarip ve acip iddialar kar. 
fısnıda Türk karimin vaziyeti
ni dütünüyonmı da aıabiye dok 
lortarmın mütteri adetlerinin 
lazlalatmaamdaki sebepleri an
lar gibi oluyorum. 

Her sahada tecelli eden bu 
ın~tıkaıdıklar içtimai bünye. 
~ı~ı :aaafa ufratan sebeplerden 
hırı ve en mühimmidir. laabet 
Ye salihiyet düfiiniilauılın ya
Pdan tenkitler ve bunlant.n do 
iaıı. neticol.,. cemiyetin tereddi 
Ye infi..Jııru hazırlayan büyük 
felaketlerin itueticlir. Fert, 
nıen.up oldu;u caniyetin bu 
hercülMl'Ci içinde aeneml09ir 
".e •azifesini ıatırır. Y anbt is
tıkaınetlere doiru sürüklenen 
ceıniyetlerin tereddi ve infiaa. 
hında itte bu oğultuyu tevlit 
tıden, salihiyet hudutlarını a
!1P dillenen kalemlerin büyük 
t .. h o metini aramalıdır. 

Bizim memlekette bu cina 
kalernlerdeo fazla mikdarda 
kııllıınılmaktadır. Kalın ve ka. 
rışık mantıklar çizen bu kalem· 
leri ya biraz yontup inceltm~ 
veya auaturmak mümküa dejil 
•e feci akıbetlerin ,eametinden 
korkmalıyı:a. 

İçtimai mües.-elerimizden 
!.u hususta en çok bu kalem· 
lerin istiliaına uğramıt saha, 
'•n'at sahaaıdır. Son zamanlar
da bu victide kalem canbazlığı 
Yapmak adeta moda haline ıir
ltıittir. Bilir bilmez, anlar anla
ınaz her kafadan çıkan ses bu 
ltıuuaaaı ofultuyu tevlit et
ınektedir. 

Buııün hemen hemen her 
kalem sahibi; kmıdi sahaaım bı
rakıp aklırun ermedeji itlere 
l>urnunu solıxnak arzuaunu ıös 
lerrne1ctecllr. 

Ôrnründe bir futbol -çı 
törıomıiı edebiıyatçıların spor· 
dan, bir tek edebi eaer okuma
lllıt ıporcularm edebiyattan, 
1 •tlı •u frenlı:lerinia rtı9imden, 
heykelden miaah .muharrirleri-. ' 
ilin llluaikiden filin bahaetme-
1~i tenkidi yuılar netreıu.le· 
~ •tte bu kabil tnahürlerden
dir. 

T erıkit bir vukuf ve salibi
t"t İtidir. Galiba san' ate iıti· 
~illet vermeji bir otomobilin 
~r~ıiyonunu kullanmak kadar 
~ııt bir it zannediyoruz. Fut
. ile çocukların oynadığı lia
tık toP araaında fark ıözetme
tı_ıek, Nureddin boca hikiyele
~~ni tekeri-ekle kendisini ede 

Ankara konseri 
S 1 d hayli clediko ı intişar etmektedir. Demek ki ça· ı A ka da h Ilı: . d verilmelı:-on zaman ar a __ .1 I h" 1 8

.. .. b 1 n ra a evın e 
el 1 b.·r meoele v.,..ı: ıtan mu ıt er var. ulun un ar 

1 
halk k 

1 
• 

1 
cu 

uıu yapı an .. te o an onser enn n tonun 
Bu-"-kü neslin okuyup yaı:maaı.. dan haberdar olan lı:aç tane dun- . .. . . .__,_L_ 

"-· k ·· ·ı d ? ıu 29 nıaan 932 cuma ııunu .....,.,... 
ded ·ı n fikirler ı u n~:sı a aıuı tanıyonez .. ncla "' 

Buna dair ser 1 e . ·ı !ık bir hallı: kütleıi huzuru vern 
iki nokta etrafında tek01f ~dıke- Ve nihayet lıtanbul'da intişar _;. ve musiki muallim mektebi mü 

B .. ·· gençlerı o u , ~ 
bilir: l - ugunun etmekte olan beş altı tane san at dürü ve rİy&1eticümhur orkestra tefi 
...,.orlar. mecmua11 var. Bu mecmualar ki Z-'-' Be k · · k·L- bi .. .. leri okuyor CaJ y onıerı mUte. tDCn r nu 

ı _ Bugunun •ene; biç bir yüksek maddi muzaberete tuk aöy{emittir. 
ı.r. dayanmamalı:tadırlar. .!lan' atta 

Kaaaatimisu bu bu .... t~ ağabeylik taalayan kaç kiti bun· 
.,. iyi ye ı.abetli bükm.ü ~u~~~·ı !ardan haberdardır? Yine latan-

__ ... di~OI' kı • L.AJU1CVI b d dd b 0 

Ata Bey •.-u1• ' ..İildllinden ul a ci i ir ıurette neınyat ya 
dilinden çok, ;.rz;:.kkak olan bir pan mektep mecmua11nda Kenan 
az okuyorlar ... u dört oene içinde, Hulilıi Bey temH ettiğim mevzuu 
... ,. vana, - ~ • altına t hı·ı · .1 lı: ~ı lı: d 7f-.k. n'at al-• çatıaa a ı eaer en tU lam an ay e· 
ı ır ve oa __ L~•-r toplan- d. 
~ ye ,......ıu '"ff:rb· umumi ıyor: 
~~ ~t:ıuk yıll:rı kartı Dünyanın bizden batka hemen 
!:.,c1a, lour6nün gamci, çalıt~~ya her tarafında, her nevi gazeteler 
-"r oldupnu idrak etm14tir. le lcitap netriyatını idare eden 

Bu - ün çalıfllla aemereaini kütüphaneler, halkı tutacak, dik 
yakın ~elerde, kun<e~le beki~~... katini celp ve yahut teksif ede
biliriıı. yalnız lıtanbul da deg~. • cek, diitüncelerini yeni bir zeki· 
memleketin her tarafında busu: ya, yeni bir insan muhit ve ıklimi 
nliıı çocup, çahtmak l~zım geldı ne açacak yeni yeni malzemeler 
tini anlamıf Yaziyeıteclır. aramakla uğratıyor . ., 

Çahtan ıençlik zümreainl tef- Yine ayni makalenin başka bir 
vik, himaye ve tetci etmek ınem- yerinde şöyle deniyor: 

Bugün için yeni sealerle yeni 
imzalar bilmecburiye bizi tevkif 
ediyorlar. Onları ilk bakııta tanı 

leket ve vicdan borcudur. San'at 
ve fikir hayatımız hakkında fazla 
bedbin diqünceler tqıyanlar, et• 
raflarını tetkik etmeyenler, gör
mek iatemiyenlerdir. A2 veya mıyoruz; fakat onlarla ali.kamız 
çolı:, kendilerine bir imza yapmk~t tanıdıklarımızdan daha büyük ola 

I nlann kendilerinden aonra •· cak; duruyoruz; buna mecburuz 
~e;i o~adıklarını sarahatle söy da; çünkü bu, şimdiye kadar gör 
llyebillriz. E•elce durııunluktan, mediğimiz bam batka bir hava, 
ç.alıtılmadığından bahsedenler, bir au ve bir ikJimdir. Bugünün 
-dece kendi haleti ruhiyelerini dünya ne,riyat müdirleri, bu ha
ifadeden ba,ka bir tey yapmıyor kikatle beraber halkın daima de 
!ar. 

Yer yer, zümre zümre çalışan 

gençlikten haberdar olmayanlara 
şunu aöyliyelim ki yeni imzaları 

okumamak hiç te tefahur, muatağ 
ni olmak veıileıini veremez. 

Peyami Safa Bey bir iki ay ev 
vel yazdığı bir yazıda vukuflu bir 
tetkik mahaulii olarak yakında 
çok şeyler beklenebileceğini ita
ret etınitti. 

1-irde dört aenedenberi ciddi 
bir meaai ile ne,riyatına devam 
eden "Fikirler,. mec:ınua .. ndan 
lı:aç kitinin haberi var?. Derhal 
illve edelim: Anlı:ara'da, Adana' 
da, Konya'da, Trabzon'da da 
ha bazı yerlerde yalnız aan'at at 
kile çıkarılan aan'at mecmuaları 

--------·--·------
Halbuki bu iblde ancak hal
yuı aan'atine misal olabilir. 
Menuundan batka Türklükle, 
Türk san'ati ile alikaaı yok
tur. Halbuki bir Türk san'atki. 
rınm elinden çıkmıt olan 
bir Polinezyalı'nm portresi ha· 
lia Türk eaeridir. San'atkir 
mevzularına coğrafi hudutlar 
\:i~. O Maveranm ardından 
ilham alan adamdır.Mevzuunda 
deiil, özünde Türk damııaarnı 
tatıyao eser Türkün inkılip 
eaeridir. 

Kozmopolit bir zevk ve il
bamm makeai olan romanlarda 
Çarleston beyinin aııkda§lığıı_ıı 
yazanların ıerisinde uzak bır 
maziye uzanan güzel bir edebi
yat tarihi vardır. Reaim ve 
h..,.kel bu memlekette elli sene 
lik bir maziye sahiptir.Bırakınız 
ressam Ye heykeltra, etüdünü 
yapam. 

ğişen, yeniye kar,ı daima aç O• 

lan bu ittiha ve ar:zuaunu anlamış 
bulunuyor.,, 

Bugünkü nesil, haksız ve yan• 
hı olarak, kendilerinden evvelki· 
!eri okumamakla ittibam ediliyor. 
F alı:at huııünkü neıil de, evelkile 
rin kendilerini okumalarını, takip 
etmelerini, kıymet derecelarinin 
tayin edilmeaini haklı olarak iati 
yor. Bu halı: niçin takdir etlilmi
yor? .. 

iyi kötü dört bet cilt r-.n, 
bet on mıara karala,.anlar, aan'a
bn hazreti Muhammedi •ibi, ken 
dilerinden sonra henüa aan'atki.r 
gelmediğine kanidirler. Bu Hvallı 
kanaatli aahte peyıambarl•, ar
blı: defnolunduklan mezarlardan 
baılarını çıkarsınlarda bir az et
raflarını sörsünler. 

Edebiyat aahneai tleiiıti; pHI 
lik makyajı deiitti. z-ıu. ..a... 
ra.k nolı:tau. kalakaba- -· 
ıöıı: ya,ının akıtı detitti. 

Yeni insan, ealıi kabkahaya ai 
lamakta, eaki ıöz yatına •iibaok
tedir. Yeni aan'at rejiaöri; Jocoa 
de'u bir folofraf V eaiiai bir aptal 
Ferideyi bir haıta olarak •hneye 
çıkarryor. 

Re.-ı FEYZi 

Bir san'atkirımızın 
sahneye avdeti 

Zeki Bey bu nutkunda halkın 

musikiye lı:a'11 olan raibet ve ali
lıaundan babsetmit ve Maarif veki 
li Esat Bey de konıerılen sonra 
konıere iıtirak eden Koni'• itti
rak eden son sınıf taıeı.eııini tıopla 

yarak muııllı:inin milli terbiye n 

m;fli birlilı:tek.i rolü hakkında fay· 
metli beyanatta t.ulu011111f ve mek
tebin müdürü Zeki Beyi tebrilı et
nüştir • 

Macarların ıerfİ•İ 

Macarların ilf'rgi:Jin<Ulcf •IM!rl•rden 

biıi,ı •• 

Macar reseaml..,.11 ••jlafl•t· 

te Gazel 5an'atlar ab.ı.niııi -ı
limlerincı- M. Rudnay Gyıda ..., 
..._. -8ur --ıar...ı... M. 
Zajti F-cz Anlıara halk.vi.ıM 
bir reoim -si•i -!ardır. 

Hale Asaf Hanım 
Pariate berayi tedande "'11an

makta olan ,._ HUe ANI Ka
nam "Goaç A..,.upa,, i-.i altaacla 
açdan lıir _.. -Paiade lııa&ı -
ler teıbir ebıııİt ve ~tir. 

Mile Diplaraku 
Ma-HI Dipla"*'ıu yarın Ga 

lataaaray melatebôONle loir resim ..,.. 
siıl açıyor. 

Konser 
Taaburi Relik Bay refika., ile 

lıerab.r Cemal Kemal Beyin i•tl
rakile Hililiahmer nMnfaatine Te
peba91 tiyatroıuada IMı ak""'1 hir 
koaser verecektir. 

1932 Paris salonu 

'Yat mensubu addetmek bu 
Yalnız bize mhaauı acaip ve 
•akat zihniyetlerdir. Son za. 
ltıanlarda reaim ve heykelden 
tı:uıilri ve tiyatrodan bahseden 
öyle yazılar intiıar ettir ki biz., 
•alihiyetini tecavüz etmemeie 
tayret ve itina CÖ9terdiiimiz 
kalenıimizle oaları sükılta da
"et etmit ve ba:aılaruun da had 
dini bildirmittik. Şimdi bu her 
kafadan çıkuı sealerin oiultu. 
ıu içinde kulağıma ince Ye 
tüppe bir - ıeliyor: 

Re.aamlarımaı Notre dıune 
ite Paria'ni• çan kulelerilli IW· 

taıcdiyorlanmt ibiclelerimi.si 
lıil& -el.iler~ yapbnyormu
fll:a. Eyüpaultan mezarlıktan
~· boyayan bir freak ressamı 
~· Pataıonya pi&ajlarını .Y.apao 

MuhaH meydanlanauza 
ecnelti ibidelerin reluinde hey
keltrapn dejil belediyenin bia
aei -·ıdİJ4ıliai anmak lhım
..... 8-pn- evftl bu eütmılar 
ııla Yapbi-z bir ankete Yerİ· 
len cevaplar bu memlekette 
Türk heykeltT&fınm -11eut ol 
clujuma kifi lıir l.eliıatle M»y-
1-ittir. 

Pariate Grand Pal&iı de Soci
etii dea artiateı Francaia ...., Soci
ite nationale dea Beaux Artı bir-
likte senelik ser.ilerini açmıtlar
dır. Serside 7000 tablo letbir edil 
mektadir, 260 seneden beri bu la· 

!onda bu kadar ç6lı Her lethir e
dilıİait deiildir. Bu netice Fransa. 
ela artiat adedinin artmıt olduiu· 
nu patermoktedir. 

Celile Enis Hanımın 
ikiaci konseri 

Efendim ikide lıirde etrafı. 
.ınızda sesler mırılduur. 

(1577. 1640) 
(Geçen salıdan mabaat) 

Siyasi vazifesini kimilen ve 
ince bir zeki ile neticelendirme
si Payı Bu kralı dördüncü 
Philippe'i çok memnun etti ve 
yİ- siyasi bir mesele için tek. 
rar Pariae ve Londraya ıön
derdi, hareketindaı evTill de 
kendisini huauai divan kitibi 
yaph. lnıiltere kralı birinci 
Cbarlea kendiaioi fevkalide bir 
letrifat ve merasimle kartılaya 
rak o zamanki tabirle altın mah 
muz ıövalyesi nasbetti ve 
Whitehall salonu için dekorlar 

. yaptırdı. Bu dekorlar l 635 se
l nesi bitmiıtir. Bu sipariıe mu
kabil kendisine üç bi.n İngiliz 
lirası verildi .. (1630) senesi si
yasi bir vazife ile iki defa Hol
luıda'ya gİtmeğe mecbur oldu. 
Ayni sene Anvera'te Artidük 
F erdinandın resmi kabulünü ha 
zırladı. Bu merasimin parlaklı
ğı Artiküd'ü çok mahzuz etmit 
ve RuberY'in aya(ına kadar gi
derek kendisini tebrik etmiıtir. 
Birm üddet aoora Van Dyet gi 
bi o da negria hastalığına müp 
tel& oldu. O anan bu üzüntü 
lü Ye yorucu hayattan çekil. 
meli Ye İspanya kralının si
parİf ettiil tabl~an asude bir 
hayat içinde bitirmeği dütüne
rek ıatCMuna teldi. Fakat An
yera't .. müteaddit haberlerle 
çajınyorlardı. 1629 senesinin 
kıtı bir kaç ayını 9atoaunda ge. 
çirdi. Anven'te bir muharrir 
grupunwı sevk ve idaresini de
ruhte etti. Öleceğini hissettiği 
için o zamanki Noter huzurun
da vasiyetnamesini yazdı. Ve 
30 mayıa 1640 ta 73 yatında ol 

duiu halde öldü. 2 buiranda 
büyük iyin ve merasimle bun
dan üç gün evvel öl .. büyük 
üstadı F ourment mezarlıjma 
ııömdüler. Tabuıuoun yanında 
altmıt ıule ve ıuleler üzerinde 
lormıaı sateadea aalipl• vardı. 
Karıaı Helene F ourment Sain 
Jacquea kiliıeıinin arkasına kü. 
çük bir kilise yaptırdı. Ve tabu 
tunu oraya naklettiler. Mihra
bın üzerinde kendi yaptığı bir 
tablo vardır ki(SaintGeorıes)u 
kendi portresi le tasvir eder. Bir 
resimde de Meryemi ilk karı
sının (Marie Madelenne'i) de 
ikinci karısının portrelerile tas
vir ediyor. Kalan miras yedi 
yüz bi.n florindir. Ve bir çok 
tablolarını banker Jabach na. 
mında bir adam staın almııtır 
ki bilihara bunu on dördüncü 
Luis'ye satıyor ve bunlar el
yevm Louvre müzesine konu. 
lan ilk eserlerdir. Bu tabloların 
satışı 17 mart 1645 senesinde 
oldu. Karısı; ve ilk karısından 
olan ikio ğlu da bu satııta bu. 
lunuyor ve müzayede ile satılı
yordu. İspanya kralı da birisi
ni memur ederek bu müzaye. 
deden otuz iki tablo ve otuz ka 
dar da kopye satın aldı. Ve bun 
lara (27100) florin verdi. Mü; 
tebaki kalan (314) eaer de halk 
tarafından satın alınmııtır. 
Bu saht Anvers'te bir otelde ya 
pıldı. 

Rubens iki defa evlenmi9. 
tir. Evveli 3 tcırinievvel 1809 
da lsabelle Brandt ile evlendi. 
K12 on sekiz ve kendiıl 32 ya
tında idi. 

(D•vamı var) 

Asrın Resim San'ab 
Anupa'llll1 mü-dclit tehft-le· 

rinde bilh•- Pariate sekiz sene· 
lllı: tahııil ve tetkikatı müteakip 
busin memleketime iadei ziyaret 
den .onra, almit olduğum utnumi 
bir fikri te,hir etınek makaadile 
yaz.,.orum; yokaa fikrim ne İata .. 
tiatilı: ilmi; yapmak ne de tenkide· 
ta ııiritmektir. Bundan eaa• bir ar 
•-ela _...tekelimde benüz pek 
te iyi tanılmıyan bir oan'at hak· 
kında •örütülmeıine iyi bir aebep 
aramaktan ibarettir. 

Ben Avrupa'da yalnız tahail
.ı- mütevellit öğrendiklerimi değil 
fakat sekiz senelik tetkikatımdan vü 
cude selen efkiarı izah edeceğim. 

Daha doiruıu en son günlerde 
aann aan'abn merkezi olan, bü
tün milletlerin en belli batlı 
san'atkirlanaın tecemmü ettiii 
Paria'te, Peinture aan'atının aon 
günlerde hangi merhaleye ııelip 

kalıtından bahoedeceğim-

'f. 1(. 1(. 

O halde san'at ne dir? Bugün 
kü aan'at hakkında aann aon mef 
kU....ai? Yirmi seneden, bilhaaaa 
HHarbi umumiden beri tehlilı:eli 
bir aurette arama didinme frrtına 
lanndan aonra bu kararan, karr· 
tan bulutlar en nihayet banıi va 
baya clökülmeğe - belki - mec
bur oldular? 

San'atki.r kimdir? 

naaıl erer?. 

* • * 

San'atki.r 

1 - Printure alemi dabiliye
nin etyayi hariciyeye ilkahıdır. 

2 - Eıyayı talııiiyenin kendile 
rlne mabıuı hiç bir kıymetleri ola 
rnaz, onlar yalnrz bi.zim arzuları· 
mızı tafımağa birer aebep tirler. 

3 - Tabiilikten çıkmakaızın 

tabiati tahrif etmek. 

• 

au• hiç bir kıymetleri yoldur, OD• 

lar yalnız bizim ve sanat'kirlan
m1zın arzulaTımızı latımaia l:ti..
seheptirler. 

Yani -n'at bizim efradı tabi
at ile değil, kiinab bizim ile "
bal etmemiıı:dir. Gören lı:endiai 

için ve kendiaini sören, aan'atta 

kendiliğinden •öriilür .. ir teY ola 
maz, ancak ıörmek İateditimiz, 

sibi ıörürü:ı:. V ıe eaasen aan 'at .. 

lı:ir da ııörüldüiü •ibi dejil, an· 
cak ııördüğü gibi gönaeie batla 
dıiı zamandır ki "ermit" meflr:ü .. 
resine vuılat etmit demektir. 

Bir portre bir tite bir aiaç ara 
aında bugünün sanaatkirı için 
hiç. bir fark yoktur, yalnız aan'at 
kirın arzularını tatımaia birer 
iciz sebeptirler. Sanat'karki on .. 
lann hepıini ruhunun örtüsü ile 
örter, eseri san'atı vücude ceti .. 
rir. Evet mevzuun ehemmiyeti 
yoktur, izahına, ilkabıoa çalı,tığı 
ınefkUreıini İsterae bir İnsana iı .. 
tene bir aiaça, manzaraya ister 
ise de bir tifeye hamleder, onlann 
Üzerine örter, yalnız kendi zatını 
"f:raya nüfuz ettirir ve ona söyle. 
tir. 

Binaen aleyh kendiıini baaau 
göatennek için tetaur ederek 
"ben tabiata hayran, manazm ta 
bilye karıı11nda lllfY olurdum,, 
dernek , gülünç olmakla lteraber 
doiru olmaına11 lizmı •elİr. 

iirk ressamı tenkit edilırkea 
~nı&larında milliyet aramak 
11hni:retiaia bu baait ve iptidai 
'-ıitıaına kulak v-eı< iate
ı~zdiaı, fakat her ... in bir 
:ki. bıraktıtı bu nmhitte sükıi
tın 111\ızir olacailll& kani olma-
11Ydını. lnkdiba dair eeet" •· 
feYenlere her hanbi bir muvaf. 
~~ natünnort veya bir peyizaj 
ta.tariı-Lıı· 

"Hani milli eserlerimi:a?" 
ve bu sualin ardmclan aaa'atlra
ra hücumlar bqlar. Türk aan.. 
atkin heyecanaızbkla, vurdum 
ıhıymaqıazlıkla ittiham edilir. 

"Mucip ne hakarete apan
aız? .. " Kuzum beyefendiler! Ak 
lınızın ermediği ıeylere karıt
-yıa.ız. Y apacaiınız tenkitler· 
de aalibiyet ve vukuf arayınız. 
Devaynalarında aksini ııören 
ne kadar vatandat varsa bepıi
ne bu, tarafımdan bir nasihat 

Metrutiyetin ilinını mütea
kıp sahnemizde ilk defa olarak 
Şekapierin eaerlerini oynayan 
Ye bilhassa Otello rolünde bü. 
yük muyaffakıyet &Ö9termİf o
lan Kimil Rıza Bey rahataızlı
iı dolayıaile sahneden hayli za 
mandan beri uzak bulunuyordu. 
Otellodaki muvaffakıyeti üzeri
ne "Otello Kimil" ünvanını 
alan Kamil Riza Bey 10 Mayıs 
salı günü aktamı Ertuğrul Sa
dettin ve• arkadaşlarının kendi
sine ithafen hazırladıkları 

Kolonya konservatuvarı me 

zunlanndan Celile Enis Hanı
mın ikinci konıeritli 7 Mayıı 
cumartesi ıünü saat on sekiz 
buçukta T cpebatında İtalyan 
kulübü aahnesinde vereceğini 

( 1) San'at iılrmi dabiliyenin 
bundan bir .,.yayı hariciyeye ilkahıdır. 

haber aldık. 
Celile Hanım, 

Sanat'kir tabiata hayra• ol· 
maz, o yalnız, bete"7etia an i· 
zerinde hiaaetmeie batı.tlılı ırü
nündenberi, enenin laaaia··i-- ,... 
ğılm14 duran halınllar toclaiainin 
eararmı, tabiat iizerine döküp ört 
tükten sonra ilkah ettikten, bu 
kütle kainata "Ene,, nin lihaımı 
zeydirdilı:ten sonra, alemi ı.atini
nin bir mikes yerine kaim olan o 

kainata şöyle bir iftiyakla bakar 
ki itte o haz bundan duyulur. 

Seven lı:endiaini sever, bir inaa 
nın birisini ve yahut bir teYi aev
meai demek, onun Üzerinde ken· 
di ruhunu \<endi benliğinden hiç 
olmazaa bir parçasını bulmaaı de 
mektir. 

-ır. 

müddet evvel ilk konserini Ga-
latasaray lisesi merasim salo
nunda vermiş ve büyük bir mu 

vaffakıyet göstermi,ti. İkinci 
konserinde de büyük bir muvaf 
fa kıy et ıös t~receğine ,üphe 

oktur. Konsere duhuliye se•. 

Burada efyadan makaat bütün 
efraı tabiiyedir. ''Hayvan, nebat 
İn&an ve bütün cemadat., dır. 

lnaanın ruhu Öyle vaai eararl ı 
na mütenahi bir Örtüdür ki, bu 
nunla bütün kainatı Ö'f'ter •e altın

da saklar. 
Gelecek makalem.izde (TabÜ· 

tikten çılı:maluıaın tabiab tahrif 
etınek) meseleaini izah edeceğiz. 

s 
- ™ 

Amerika da 
Yapamamışlar 

Burada tatbikını bize 
tavsiye ediyorlar 

Elyevm Darülacezede 813 
aceze vardır. Müeuese müstah 
den_ıini bu yekundan hariç, kret 
teki 120 çocuk bu mikdarda da 
bildir. ....... 

Ahiren Amerikadan gelen 
bir heyet, Darülacezeyi ziyaret 
etmiJtir. Heyete müessesenin 
her tarafı gezdirildikten sonra 
içlerinden biri acezenin ve ma. 
l&Uerin aaline çok acıyarak mü 
dür Cemil Beye 9öyle demit
tir: 

- "Zavallı beteriyet! Buka 
dar biçare, burada hayatlannıa 
sonunu bekliyorlar. Bu zavalh 
iasanlan bu elim hayattan ıztı 
rapaız Ye ini bir ölümle kurtar 
mak daha muvafık olmaz mı? 
Çünkü onlar beteriyete maddi 
bir yük olmaları bertaraf, ayni 
zamanda mineyi bir eza da ve
riyorlar ." 

Ayni Amerikalı Amerikada 
bu yolda bir cereyan mevcut o
lup gittikçe kuvvetleııdiiini de 
ili ve etmıi9tir. 

Darülaceze müdürü C-il 
Bey bize 30 senedir bulundutu 
bu müeHeaede 9imdiye kadar 
5000 kiti öldüğünü, bunlara 
hepsinin ıon nefese kadar haya 
ta merbut kaldıklarını, yalnız 
iki ağır hastanın ıztıraplar için. 
de kıvranırken candan ölümü iı 
tediklerine tahit oldujunu siy 
lemi9tir. 

Zeppelin tekrar 
Yola çıktı 
Cenubi Amerikaya dir
d&ncü ticari seyahati 

FERIDERICHSHAFEN, 2.A.A. 
Graf Zeppelin balonu, cenubi Ame
rilı:aya dofru dördüncü ticari seya
batini yapmak üzere saat 5,3 ':e 
ınensup bulunduiu limandan hare. 
ket etmiıtir. alon. Rhone vadiai ta
rikile Beoançon iıtikametinde ilerle
mektedir. Zeppelin'in saat 5,53'te 
ille üstiacle uçtuğu ıiiriilmiittir. 
a.ı-, -t 8,4rde M-te Bliard is
tik -tinde Audi-rt me...ı.ünden 
ııoçaaifllr. 
- Soat 10'da Bours ..,ı.rinin •arbin
ıleld hu.n..ı.. ve aaat 10,tS'te 
Lyon tayyare lı:ararslhının üıtünde 
lpnflftür. 

200 çıplakla müsademe 
Nf.LSON, ı. A .A. - "lqiliz im 

lomlıiya11ncla" Mutaauap lıir tarilaı
hn iı:uı olan ve Daokholoors ismi
ni lafl)'aD 200 çıplaktım minlduıp 
lılr alay lıir takım -ıı- --..... 
ederek louhınchıkları ,--. teAıre 
ıiclertıen polUin nftime-- -
ruz kalmıthr. 

Muntaaam IMr rnicatlel 0 

••• 80IR'a 

33 ü laadın olmak üzere 117 ~k 
bmpaedilmİftlr. 

h tarilaıtin lııatlıca ltoyetini tot
lı:il edft1 15,000 D1lolı:holoon hu mu
laaaaıp ekalliyetin hareketini tak
bihenKolombiyada bir talnm melıtep 
!eri dinamitle bert.ava etıniı ve ... 
mutaasaıplara iltibak eylemit olıuo 
ve çocuklarmın metkebe gitmelerine 
mumanaat etmekte bulunan qhu1n 
tevkifi esbabm1 t"!hil ederek olanla
ra verilmek üı:re 5000 dolar nakdi 
millı:ifat vadetmlttir. 

lnaan aıısı ile Voronof 
ameliyah 

ROMA 2 A.A. - Napoli iati
aaf mabk.:....,ııi it11an at••• ile V,,.. 
ronof a-li:ratı ya_.. olclulda
nndan dolayı muhakeme oclile
rok beraot ettirilnait olan Napolili 
3 cerrahm beraati aleyhiede mü• 
•eiumumiHk tarafınclan Yaka .. u
lan ..ıiracaab rocldetmittit-. 

Boraet karanm v-q ....... 
_...,_ mrrahlara ~tol,.... 
ı..-tm .... ciirim ~il e-
tllfini, çiielrii -1i:ratm .,.yı ....., 
N9 ,alualarna lllUYafakatile İcra 
etlilmit .W.tu netieoai- •U.I ol
_,illi. 

Marconi Londrada 
LONDRA, 2. A .A. - M. .._ 

eoni, lıuraya ıeı.m.tir 

Yunan vapuru oturdu 
MARSIL Y .A, 2 A. A. - Hacı 

Pateru iamiadeki YUDan ..... ....,_ 
h Yapar, Konika atlasmm _. 
bunda karaya ot11rn111ttur. 

Valentino Doca vapuru, ....... 
miye doğnı •itmektocllr. 

Emir Faysal Franaa1a 
fi diyor 

P ARiS, 2 A.A. - Hicaz kraho 
nm oflu Emir Fay-1 CeneYN'dem 
.. _ __,,_ Paria'e •ah nktir. Emir, • -- -....: 
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Fiatların 
Murakabesi 

Bir yanlışlık mı var? Tek göz canavar o değil midir? .Başvekil Nisan ayı zarfında memleketin 
ziraat vaziyeti 

(Başi ı inci sah: fede) 
izah etti. Kret müdürlüğünden i& 
tifa eden Dr. Ali Şükrü beyin bir 
tekil me•eleainden istifa ettiğini 
aöyledi. Sadi Bey ıöz alarak ÇO· 

cuklar Darü!Acezede bir aan'at &a• 
hibi olmuılardır, onları alıp ıaye· 
ıi belli olmiyan bir mektebe ver· 
menin doğru olmadığını oöyledi. 

Tevfik Salim Pı. da aöz aldı. 
Krqten ıikiyet etti, iyi ıüt temin 
edilemediğini ileri aürdü. Dedi ki: 

- Darülaceze için bir de tali-
-taamemiz vardı. Bu ne oldu! 
Bir de himaye heyeti teıeldriil et· 
m~ti. Bu heyetin ne fayduı oldu? 

Vali Beyin cev•br 
Vali 8. dedi ki: 
- ilk taı.ail mecburidir. Hayat 

adamı için lizımda. Tahaillerini 
bitinlikt- eoıara tekrar aan'at 1&• 

.... ına pebilirler. Darülacezede
ki aan'at yapıl...,..lan maddi bir 
.. ,. beı.ı.aiyorwı. Melül olanlar 
ufak tefek itlerle .... ıuı oluyor
lar. Buıılar dlf&r'da it bulamaz. 

Nakiye Hm. dedi ki 

Müteakiben Nakiye Hanrm aöz 
aldnre dedi ki: 

- Eğer mecliste kabul ediline 
Darülaceze haldmıda bir nizam • 
name yapılıyor. Bwıa nazaran 
doğduktan iki ,._a kadar olan 
çocuklar krette, ikiden dörde ka· 
dar buauai bir binada nezaret al
ımda, dört ile alb araımda yatı 
mekteplerinde aç.ılacak ana aını • 
lmda, albdan itibaren de ilk tah 
oili yapacaklardır. Bunlar tabii 
nomıal olan çocuklar içindir. A· 
normal çocuklar iae Darülacezede 
kalacaklardır. ilk tahaili yapan 
normal çocuklar için en iyi yer 
bence Dal'Üffafakadır. Oraya her 
oene 5 • 1 O çocuk ıönderebiliriz. 
DarÜtşafakaya yardım yapıyoruz. 

Yatı mektepleri çocuklarına 
harçlık vermek için bütçeye tah· 
siaat koyduk. Bir de bu çocuklara 
babalık vazifeoini yapabilecek 
bir makam bulmalıdır. 

Tevfik Amir B. in izahatı 

Bundan oonra Tevfik Amir B. 
himaye komiteoi hakkında izahat 
verdi. 

Neticede kat'i heaap raporu ka 
bul "dildi. Ali Şükrü Beye de mec 
liain tetekkür etmeai kararlaftırıl 
dı. 

R avaici zaruriye fiatleri 

Müteakiben Etem İzzet Beyin 
havayici zaruriyenin fiyatlarının 
,ükaelmesi hakkındaki takririne 
vali ve belediye reisi Muhittin B. 
cevap verdi. Dedi ki: 

- Hayat pahalılığı, hayat dar 
h!ı meoeleleri çok nazik bir me
seledir. Bunlar iltti&a• itidir. Bu
nu umumi maliiınatla halletmek 
ekoeriya insanı yanlıt yollara ıö
türüyor. lktıaat müdürü bu hueuı 
ta bana bir rapor verdi. Bu rapo
run muhteviyatını çok muvafık 
buldum. Raporda Etem lnet B. 
arkadaşımızı tatmin edecek bir
çok meoeleler vardır. Bu raporu 
tabettirelim. Sonra burada müza• 
kere edelim. Neticeye ıöre tedbir 
leri kararlatlrnnz. 

Etem lzzet B. in cevabı 
Etem izzet B. cevap vererek 

dedi ki: 
- Muhittin Beyefendi hayat 

pahalılığı meoeleUnin ihtioaa meae· 
leai olduğunu ifade ettiler. Tabii 
bendeniz de bu kıuıa.attayim. An· 
< • k ben takrirde havayici zaruri
ye meoeleoinde Belediye vazaifin
den baluett.im. 

Belediye, kanunun verdiji aa
lihiyetle havayici zaruriyeyi kon .. 
trol ebnelidir. Bıa murakabe •azi
feai layik olduiiu ehemmiyetle tat 
bik c-Jilmiyor. Belediye iktısat mü 
di.irlüğünün vazifeaini beklediği
miz tel<Hde yJOptıjına pek kani 
değilim. 

Havaici zaruriye meoeleai halk 
meoelesidir. Memlekette ikt11adi 
bir darlık vardır. Ve hüı.Umet uh 
deaine düten ıneoelelerde en ıyı 
addettiği tedbirleri mevkii file 
nz ediyOI'. Son zamanlarda haya
tin ucuzladıiı da .ip.ret edilmittir. 
Fakat maatteesüf belediyenin mu 
rakabaaıahğı bu ucu:ıluiu teba
rüz ettirmiyor. BiJ!uıoaa bn nevi 
tatbikatta belediyelerin mühim 
vazifeleri vardır. Meoeli son za• 
ınanlarda teker, kahve, et, limon 
fiyatları yükoelınittir. Bunları ta• 
kip etmek belediyenin vazifeoidir. 
Ticaret müdürlüğü iktisadı koru• 
ma kanununa istiıaaden fekere, 
kahveye aaami fiyat lıoymuttur. 
Halbuki Belediye bu husustaki 
murakabe Yazifesini yapmıyor. 
Şekere 57 kur.., fiyat kondu. 62 
kunışa satılıyor. Belediyenin ge
oit teşkilatı vardır. Belediye hü
tiın bu teşkilatını seferber etmeli
dir. !ktıaadı koruma kanununun 
ahkiımını yerine eetirm l.jdir. 

Müteakiben Muhittin B. cevap 
,.,rerek dedi ki: 

(Başi 1 ioci <ahiftdt) 
minin Julius Liblik olduğunu, bütün 
diınyayi ayakla dolattığını söyleyen 
bu genci mutbakta kendi • e yardım 
etmek üzere alıkoyuyor. 

Ahçıba ı anlatıyor 

Julius Lublikin, Turkuvazdaki ha 
yatını 'imdi Buna sokağında 9 No. 
JuRus lokantasında ahçılık eden Gri 
ıoryonun ağzından dinliyelim: 

- Juliuo Liblik, cayet iyi hatır
layorum. çok temiz bir kıyafetle ıe-
zerdi. Turkuvazda yirmi lira aylıkla 
bana yamaklık ettiği halde çifti iki 
liralık çorap, on liralık İpek ıöm
lek ıiyerdi. Biz, onun bu kadar az 
w para ile naoıl olup da böyle ıık 
pz.,bildiğin ba}'l'et ederdik. Mama
fih, bir taraftan da kendioinin bekr.r 
lıir adam olduğunu dü,ünür, aldığı 
parayi üstüne batına ııazf ediyor der 
elik. Lublik, pek nadir konuşurdu. 
konuttuiu zaman da insanla kavga 
eder gibi konu,ardu. Birçok defalar 
hiç ıebepıiz loana bile çalmqtı. Ta
biatını bildiğimiz için kendisini hO! 
ıörürdük Lublik Turkuvazda epey
ce kaldı. Nihayet bir gün yanıma 
gelerek: 
-Heaalı&mı gör... ben it buldum. 

Batka yenle çalı:ıacağım dedi. 
- Nerede it bulduğunu •ordum. 
- Holanda vaourunda kül -dökü-

~ülük yapacağun! dedi ve heıat,ını 
l'Örerdı: lokantadan aynldı. 

Uzun bir ıagayyüpten soııra 

Aradan epeyce zaman geçmitti
Lublik meydana ~adı. Bundan 
iki, iki buçuk ıene vvel bir (Ün bak 
tık ki tekrar gelmit. Bu seler, kıya
feti, bir kat daLa düzelmitti. Bana 
vapurclan çıktığını, tekra lokantada 
çalıtmak istediğini söyledi. Ben de 
teklifini kabul ettim. Ayni maaşla 
çahtmaia baflach.Hizınetinden mem 
nun d"ğildim. Fakat haline acıyor
dum. 

Marsilyada iken 

V npurdan ni~in aynldığı o k•dar 
ıırarla aorduğum halde anlatmak lo
tenıedi. Yalnız bir gün, vapur Mar
sil)'Aya oğradığı zaman karaya çık· 
mak i&tediğini, fakat pasaportunu 
muayenedn sonra Franıı;ı zabıtaıı· 
ilin karaya çılmıaama müoaad" et
mediğini naaıl&a laf araıında ağzın· 
dan kdctrdı. 

Lüblik, hemen kimsenin yüzü
ne bakmaz, başını çok defa iki el 
leri araaına alır ve dakikalarca 
dütüoürt sonra bir söz söylenince, 
&anki bir uykudan silkinir gibi 
sözlerini açarak, kar~ı&ındakinin 
yüzüne bakardı. Herhalde müva· 
zeneli bir adam değildi. Belki de 
deli idi.'' 

Esrarengiz bir adam .. 

Maamafih, Lublik'in tuurunda 
bozukluk olduğu pek zayıf bir ih 
timal ile ileri aürülebilir. Muharri 
rimizin yapbğı tahkikat, merku· 
mun hayatında çok esrarlı nokta
lar mevcut oldujunda fÜphe bı· 
rakmayacak mahiyettedir. Bu a
damın belli batlı bir ikamet(ahı 
olmamakla beraber, ekseriya 
Buna sokağında ıörünür, Ye bazı 
l'eceler bu ookaktaki otellerde ka 
IIT, hazan da sabaha kadar, dola 
9ırdı. Lüblik memleketi olan Eston 
yada zenıin bir adamın evladı 
değilmif. Fakir doğmuf, bayatını 
kazanmak ic;in ıenç yafta devria
lem oeyahatine çıkmıttır. Merku
mun Türkuazda çalıştığı ıiinlerde 
kendisini uzun boylu ıüzelee bir 
kadmm bazı akfBDılar ziyaret et 
tiğini ;rörenler vardır. 

Bu kadın, muayyen saatte ce 
lir, Lüblik'le bir ma .. da karşılık
lı oturur, batb&4'1 bir oaat kadar 
konutur, eonra ıidermit. Bu es
rarengiz kacLnm kim olduğu he
nüz anlqılamamışbr. Lüblik'in 
bazı Ermenilerle dii§üp kalktığı 
4a oöylenmelrtedir. 

/orj ve Herant 
Bu meyanda (Herant) isminde 

birile Lüblik çok sıkı bir temaota 
bulunmakta idi. 

Lüblik, bundan maada, Hollan 
da vapurunda kül döktüğü (Ün· 
!erde Jorj isminde birile de tanış 
mıttır. Jorj, Sovyet Ceneral kon· 
eoloı.haneoinde aıçıbatılık hizme
tini ifa ebnektedir. 

Lü::ılik vapurdan aynldıktan 
aonra da Jorjla münasebetini ka· 
tetmemittir. 

Merkumun, oon zamanlarda 
ne maksatla Romanyaya gitmek 
iatediii anlafılamamaktadır. 

Sultan ne diyor?" 
Türkua:ıda kahvecilik eden 

Sultan, Lüblik hakkında muharri 
rimize bazı maJUmat vermiştir. 

Sultan'ın anlattığına göre Lüb 
lik, 928 oenesinde Yapurlardaki 
hizmetini bırakıp ikinci defa lo
tanbula geldikten oonra, daha ea 
rarenııi zbir hayat ıeçirmeğe bat 
lamıttır. Hemen hemen kimse ile 
kon.uımaz, sorulan teYlere cevap 
vermez, mütemadiyen diifünür 
hızlıca bir &Öz söylenae, titreye .. - Her zaman bavayici zanıri

ye fiyatlarını indirmek lehe değil, rey ıözlerini ac;armıf. Merkumun 
aloyhedir. Bu meoele umumi hü- 1 hayatında çok mühim bir ıır oldu 
lıüm!.,rle halledilmez, ihtisas me-
aele•idir. Sonra &ayılan bu madde 
l~;ı ha~ayici zaruriyedea değildir. 

Umumi cevap verilm'dk JAzun 
gelirse ihtikar yoktur, hayat pa
halı değildir: belediye vazifesini 
yapıyor demek lazımdır. 

Esasen iktısnt müdürlüğünün 
ver · • · rda büt" 

tekrar söz İatedi fakat vakit geç 
olmuıtu, •"" tarafından da ehem
miyet atfedilen bu meselenin mü
zakeresine çartamba günü ruzna 
menin ilk madde-si. o larak devam 
edilmeoi teklif edildi ve bu teklif 

detle, 24 mart 1931 tarihine kadar Lenin2ratta i,u ve bu sırrın meyda~1!l çıkm sm 
dan derin bir end.lt e içinde ... Jdı 
ğı hareketlerile de anlafılmakta
dır. 

Lüblik'in hadiseden bir gün ev 
veline kadar sabahladığı Topha
nede Seyrisefain Merkez kıraat· 
hanesi, ıece garoonu lbrahim Ef., 
Lüblik'i naaıl gördüğünü §Öyle an 
!atıyor: 

temdit ettim; parası olmadığını söy 
ledi, kendiıine 15 lira verdim. Bana 
kendisinin gemi tayfası olduğunu 

IÖylcmiş iıede çehresinden hiç k 
Öyle bir adama benzemiyordu. ü 
zerinde hasıl olan üpheyi ıöyle

dim, o da bir Belçika vapurunda bu 
lunduğunu IÖyliyerek beni temin et 
mek istedi, lıen de defterimde ismi
nin hjzasına paı·anlez içinde olarak 
' 'tayfa" kaydını Ha ve etti. 1 yi gi
yinmi,, :teki bir adama benzeyen ve 
her halile tayfa olduğunda şüphe et 
tiğiın bu adam üzmnde iyi bir t• 
sir bırakmadı. O zaman Lubliğ'e bir 
•llpurda bir it bulmasini tavsiye et· 
İm. Filhakika lıiraz oonra bir vapur 
da it bulacak çdrilip gitti, bir daha 
da ıelmedi. Nereye gittiğini de bil 
mi yorum. 
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, . . .- ıraat e a etı eleoro o 1 nstitua ·· • 
n;ıirs~y Boudyeni ve ~oV>'.et F_i~ den aldığı.mız. malüma.ta ":azaran .bu sene~in n_isan ayi zar!ındı 
rı munaaebetler Cemlyetı Reısı memleketın zıraat vazıyetı 'u tekılde hulasa edılebilir : 

İbrahim Elendi anlatıyor .• 

- Gece oaat 9 vardı. Kurıuni 
renk elbiseli, sarışın, çukur gözlü 
bir adam, kahveye ıeldi. Kapının 
yanındaki iskemlelerden birine 
çökerek uyuklar gibi bir vaziyet 
aldı. EUerile kapadığı için yüzü
nü ıöremiyordum. Yanma yaklaı 
bğnn halde hiç iatifini bozmadı. 
Adeta oızmı~ ıibiydi. Kolundan 
hafifçe dürterek: 

- Mösyö .. Ne içeceksiniz? di
ye sordum. 

Hiç cevap vermedi. Ellerile 
kapadığı yüzünü görmek İçin çö 
melerek baktım. Yüzünü daha ., 
kı kapayarak, frenk şiveaile: 

- Bana bir kafe yap! dedi. 
Sonra, kahve para&ıru vererek 

bir kenara büzüldü, yattı. 
Sabah, saat beşte orta"da yok 

tu, gitmitti. 

Bursa sokağında geceler .. 

Erten akıa.m ve daha erteai 
akfamlar, ayni &aatte geldi ve ay 
ni aaatte çıktı. u 

Lüblik'in Seyriıefain kıraathll 
ne•inde dokuz gece üotü•te sabah 
ladığı teabit edilmiştir. Merku· 
mun Buna ooknğında bir otelde 
de birkaç gece kaldığı ve paraıı· 
nı vermeyerek çıktığı anl14ılmış
tır. 

Lüblik'in birkaç lioan bildiği 
hakkında yazılan haberler, doğ
ru değildir. Merkum, kendi lisanı 
olan Estonca'dan ba§ka dil bil
mezdi. Hatta Rusçadan bir tek ke 
lime konu.,.mazdr. Türkçeyi ls
tanbula ıeldikten oonra, bir par 
ça öğrenmiştir. Türkua2 lokanta· 
ıı gar~onlarından Garbia ve Ke· 
mal Efendiler, Lüblik'in cesedini 
ilk defa tcşhi• eden kimselerdir. 

Samimi arkadas /orj 
• 

Ruı Sovyet konooloahanesi •t· 
çıba•••ı Joı·jun, katil Lüblik'le 
Hollllnda vapurundl\ arl:adaşlık 
ettiğini, yukarıda yazmıştık. I::ir 
muharriri:miz, dün akşaın Jorjla 
gÖrüfmüstür. Jorj muharririmi2e 
Lüblik hakkında fU malümatı v .. r 
ıni~tir: 

- Kendiaile Vandezi Hollan
da kumpanyasmm Hıılke vapu
runda sekiz ay kadar beraber bu 
Jundum. Vapurumuz, ecnebi iıke 
lelerine her u fjrayqında Lüblik'i, 
bir endişe kaplardı. Şehre kat'i
yen çıkmaz, daima vapurda kal
mayı tercih ederdi. V npurda, ken 
disine verilen adi hizmetlere kar
•• daima isyankar bir til'Vlr takı-
nır, ve esasen biraz. becerikliliie 
ihtiyaç ıösteren itler-elinden gel· 
mezdi. Bu yüzden ikinci kapla
nm sık ıık hakaretine maruz ka· 
hrdı. Bir gün ikinci kaptan, gene 
böyle beceriluizce bir iti yüz;ln
den kendioine hiddetlenerek ağır 
bir hakaretle bulundu. 

Lüblik, bunu 
rek kaptana: 

- Sanki r.en 

hazmedemcye-

kaptan olmakla 
kendini büyük bir nıevki aahibi 
mi zannediyoraun? Belki lrar,ın· 
daki adam, oenden daha yüksek 
tir! diye bağırdı. Bunun Üzerine 
oofracıhk hizmetinden alınarak 

vapurda daha ağır itlere memur 
edildi. Maamafih Lüblik, 9rada 
da kendini tutamadı, yanındaki

lerle kavga ederek akıbet vapur 
daki itinden oldu. Ben, kendisini 
biraz eşrarengiz bir adftın olarak 
tanınm. 

Niçin yukarrya çıkmazdı? ... 

lokelelerc uğradığımız zaman 
daima aıağıdaki hizmetlerle meı 
ıul olur ve vapur hareket etme
dikçe yukarı çıkmazdı. Lüblik, 
bu esnada daima d~ünceli bir ta 
'VJrla dolqır ve vapur limandan 
uzaklaşıncaya kadar meçhul bir 
endiae kendisini rahataız "derdi." 

Konsolos ne diyor? 

Ben.İm tanıdığım Yulius Lubliğ 
Estonya zabıtası tarafmdan aranan 
sabıkalı biı· adam da değildir. Eıton 
ya'da her iki ayda 1'ir cürüm ika e· 
den kimoelerin isimlerini gösteren 
bir liıte tertip edilir. Şimdiye ka
dar hana tebliğ edilen liselerde Yu
liuı Lubliğ i•mine tesadüf etme--
eli .. m. 

Bu adam o değil mi' 

Türkuvaz ıazinosu aalıibi M. 
Puriç te dün bize tU sözleri söyle
di: 

- Yuliuo Lulıliı bq aene evvel 
bizde lıulatıkçılık ~den adamdir. 
Morııtaki ceoedini ıördüm Vf' tanı· 

clım. Bu adam ı.izd az bir zaman 
bulundu, batka it buldujiunu aöyli
yerek çılrtı. 

Teşhis kat'idir .. 

Vali muavini Fazlı Bey, dün 
bir mubarririmize katili bu ıeni 
cinayete oevkeden eababın tamik 
edilmekte olduihınu, te~hisin kat'i 
olduğunu oöylemi,tir. 

Polis müdürü Ali Rıza, poli• 
ikinei ıuhe müdürü Ata Beylerin 
"" Türkuaz lokantası müdürü M. 
Boriç'in huzurile evvelki ıün 
Morıı dairesinde Lüblik'in cesedi 
üzerinde tefhia yapılmış ve mer
kumun fotoğnfisi ile cesedinin 
mukayeoesi neticeoinde, maktulün 
Lüblik olduğu kat'i surette anla· 
ıılmıştır. Bu l\etice alındıktan 
oonra ceoedin Morgda daha fazla 
kalmaıına lüzum kaimamıt ve ,e 
rİ'rİn natı, dün öğleden aonra bir 
cenaze otomobnine yükletilerek 
Balıklı haricine götürülmüştür. 
Lüblik'in cesedi, Balıklı'da kimse 
aizlere mahsus Hrriatiyan mezarlı 
ğınd!l açılan bir çukuı·a gömül
müştür. 

Polis müdürünün beyanatı .. 

Polis müdürü Ali Rıza Bey 
dün Lüblik hakkında demittir ki: 

-Tethis kat';dir! Devam eden 
tahkikatı, merkunıun sabıkalı o
lup olmadığının meydana çıkarıl 
maama matuftur. Maamafih, tim 
diye kadar buna dair hiç bir kay 
dn t.,.,..düf edilmediğine nazaran 
pt>liıin eline dütmÜ• bir adam de 
ğildir. 

Şeririn bu cinayeti. n~ rnakaat 
ta yapbö-ı noktaıma gelınce: Bu. 
nun ak]i müvazc·~e"İ bozuk her 
hangi bi.r adam olına:sı ve itıiz ka 
lınca nihayet hır11;zlık yapmağa 
karar venneai ve bu ean.ada kendi 
ainden aüphelenildiğini anlayınca 
mecnunane bir tehevvüre kapıla .. 
rak atef etmia olmaaı da hatıra 
- • lebilen bir ihtimaldir. Maama. 
fih, tahkikata muhtelif l:~pheler
den devam ediyoruz.'' 

M. Petrov, Sovyet Eılebiyat ve 
Sanat alemi mümess illeri ve 
en kıdemli sefir M. Diroksen i. 
le beraber bütün sefirler heyeti 
isbatıvücut etmitlerdir. 

Moskova büyük tiyatro ve 
akademisi artistleri müntahip 
parçalar oynamı§lardır. 

MOSKOV A, 2. A. A.- Dün 

kü resmi geçitten sonra, Türk 

gazetecileri ile edipleri §erfleri

ne Tas Ajansı müdiri M. Do

letzky tarafından verilmit olan 

ziyafette Luunmutlardır • 

Bu ziyafette Türk misafirler. 

den bll§ka, Türkiye sefareti 

müstetarı Cevat Bey ile Sovyet 

matbuatı mümessilleri ve arala 

rmda lsvestia gazetesi bafmu. 

harriri M . Grno•kilurg bulunan 

gazet başmuharrirleri ve keza a 

ralarında M. Bdny bulunan Sov 

yet edebiyatı mümessilleri ve 

hariciye komiserliği matbuat İ

daresi murahhasları ve Tas A-

jansının mesul erkanı hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Ziyafet esnasında M. Doletz. 

ky, bütün Sovyet matbuatı na
mına Türk ed.pleri gazetecile
rine 'hoşamedi beyan eylemi~tir. 

Mumaileyh demiştir ki: 

" Falih Rıfkı, Mahmut, Hak 

kı Tarik, Yunus Nadi, Y akup 

Kadri ve Ruşen Eşref Beylerle 

diğer maruf Türk edip ve gaze

tecileri gibi Sovyet Rusyanm iç 

timai bünyesi hakkında hakika 

ten vukuf sahibi olan zevatın 

Sovyet Rusya , ziyaretleri 

Türk-Sovyet dostluğunu larşin 
edecektir. 

M. Doletzky, bundan sonra 

mü ekabil ziyaretlerin iki mil. 

!etin yekdiğerini tanımasını ve 

uzun senlerden beri mevcut o

lan dostluğu tevsi etmesini te

min edecek çarelerin en İyisi ol 
duğu kanaatini izhar etmi9tir. 

Mumaileyhi müteakip, Yu. 

nus Nadi Bey aöz alarak, Yeni 
Rusyanm bütün dünyaya mey. 

dan okuma kabilinden olan ha· 

reketile Türk milli hareket ve 
inkilibmın ayni tarihlere teaa. 
düf ettiğini hatırlatarak demi,. 
tir ki: 

Mumaileyhi müteakip, Yu
.nus Nadi Bey söz alarak, Ye
ni Rusyanın bütün dünya) a 
meydan okuma kabilinden olan 
hareketile Türk milli hareket 
ve inkilibmın ayni tarihlere te. 
sadüf ettiğini hatırlatarak de
miştir ki: 

" Komıu memleketin mu
vaftakiyetlerini kendi muvaffa. 
kiyetlerimiz gibi memnuniyetle 
telakki etmiştik. 

Kızıl meydanda muazzam 
nümayişçi kollarını gördüğü. 
müz zaınanRus milletinin tema 
yül ve vahdeti mesai noktai na
zarından her zamandan daha 

4700 lira.. ziyade birle,miş olduğunu anla. 

Polis müdürü Ali Rıza ve mü- dık. 
dür muavini Hüınü Beylerle poli& Yunua Nadi Bey netice ola. 
müdiriyeti erkin .. e memurini ara rak töyle demiıtir: 
Iarmda 2500 lira kadar bir para " Bu ziyaretler mümkün ol. 
toplamıtlardır. Bu para, merhum duğu kadar ark sık tekerrür et
Şakir •e Hakkı Beylerin aileleri melidir. 
ne tevzi edilecektir. Ayrıca Emni Müsaade ediniz de Sovyel· 
yeti umumiye müdiriyeti 2000 fi. Türk doatluğunu bütün kalbim 
ra ıöndermiştir. Bazı şeker tüccar le aelimlayayim. 
larJ da aralarında 200 lira kadar Müınaileybi müteakip aöz a
iane toplamı4lardır. Bu paradan lan M. Bedny, mütekabil tevec. 
şimdilik Şakir Beyin ail.,.ine 1000 cüh ve muhabbet te:ıahüratı aa
lamail Hakkı Beyin ailesine 500 li hasında Türk misafirlerle relr.a. 

Julias Lublik'in filhak"k.a Eotouya ra verilecektir. Poli• müdiriyeti, bete ııiriımeie amade bulun. 
tabiiyetinde bulunup bulurunadıit oerkomiser Şakir Beyle taharri duğunu söylemitlir, 
hakkında tahkikat icra ettik. Eston· memuru Hakki Beyin şehadetleri Ruşen Etref Bey, irat etmit 
ya'run lstanbul fahri koruolosu M. hatırası olmak üzere y enicami olduğu nutukta ezcümle ıunlan 
Veberm.ann dün bize bu huıa•t" de- lrar;ıamdaki parkın önünde tehit. aöylemitlir: 
mittir lıi: !erin birer büst'ünü rekzebnek " B kı I d d 

taoavvurundadır. ugün zı mey an a ııa-
- Zabıta tarafından cesedi te,hir -··----- yet muazzam bir ıevkuvecde 

edilen udamın Estonya tebcasından tahit olduk. 
olduiiu bence malüm değildi. Filha- Ce!al B. Ankarada Dostum Yakup Kadri, akıD 
kika ;ki sene evvel latanbul'da bu ANKARA 2 (Telefonla) - akın gelen nümayitçileri gördü 
isimde Estonya tebeasmdan biri var lt Bankası umum müdürü Ce. ğü zaman" "Volga aloyor" de. 
dı, fakat bu adam, ,imdi cesedi teı· lal Bey geldi. di. 
bir edilen ıahaa benzemiyor. lka. Muntazam kıtalar meydanı 
met tezkereainden alınarak neıredi· Sulama idaresi sarsarak geçiyordu. 

len foto~~· beni'.° tanı~ığım ad,..

1 

ANKARA 2 (Telefonla) _ ~ugün,.Sovy~t R~ya ve ~.ür-
mın reamıdır. Julıuı Lubl.k bundan Konya ovası ıulama idaresinin ı kiye geçıt reaımlennde mut•· 
iki ••11<" evvel takriben niıa.., 19JO 

1

. z· at veka'letı" t .._ kkı • hede etmekte olduğumuz şaya-. . ıra ne rap ı na n . . • . • 
da buraya celdı. Elınde Estonya"nrn d ki k 1• "h N f" nı ımtısal ınhzam geçmtt sene. 
P • ~- 1 -ı··· d .1 . b" a anun ayı ası a ıa en. I . k" "d" ans oı .... e çı ıgın en "·erı nuı ır .. . ~· 1 ere aıt ,ev ın s.emares1 .... 

enınd k · · ~ ·• ·· 

Snnbaharda ekilmi§ olan hububatın nisan ayi zarfındaki te. 
nebbüt vaziyeti heyeti umumiyesi itibariyle çok iyi nlaral< tavsif 
olunabilir. 

Hububatın büyümeleri kadeşlenme keyfiyeti müsait şerait tah

tında ilerlemektedir. Trakyada bilhassa hububatın büyüme fe

raiti bu safhada çok müsait bulunmaktadır. Nisan ayi zarfındaki 
hava vaziyeti kıtlık mezruata olduğu gibi yazlık mahsulatın zı. 
raatı için de müsait bir ıekildedir. Her türlü yazlık mahsulatın 
zıraatr yapılmaktadır. Kocaeli mıntakasında hububatın ve yaz. 

hk zer'iyatm vaziyetindeki seyir müsaittir. Bu sene gerek mart, 

gerekse nisan aylarında bu mmtaka için daimi ve bilhassa bağla.. 
ra zararı itibariyle bir tehlike teşkil eden donlardan belli başlı ve 

mühim addolunabilecek bir zaru olmamıştr. Ötedenberide don. 
!ardan biraz zarar görmüş olan afyonlar da yeniden zeredilmek 

suretiyle telifi edilmittir. Ba:ı:ı yerlerdeki dolu da ancak mah
dut bir sahaya münhasır olmak üzere biraz zarar vermiştir. 

Orta Anadolunun lotlık ve yazlık zer'iyat vaziyeti heyeti umu 
miyeaiyle müsait bir seyir takip etmektedir. 

Karadeniz sahili mmtakaıı da ayni vaziyettedir. Bu ay zar. 
fında yağmurların mezruatın teoebbüt şartlarının lazım olduğu • 
gibi temin edemediği saha cenubi Anadolunun Urfa, Diyaı·be
kir civarı sahasıdır. 

Cenubi Anadolunun bir kısmında ayın son günlerinde düterı 
yağmurlar vaziyeti bir dereceye kadar tashih etmiştir. Bu mm. 
takanın yazlık mahsulitıoın vazyeti mayıs içindeki hava seraiti. 
ne tabi bulunacaktır. ' 

Şarki Anadoluda gerek kışlık ve gerekse yazlık mezruat mm 
takanın iklim ve vaziyetinin icap ettirdiği tabii safhasındadır ve 
iyidir. 

Nisan ayı zarfında vuku bulmU§ olan soğuklardan meyva ağaç 
arı üzreind bellibaşlı zarar olmadığı cihetle meyva a~açlannın 
vaziyeti de memnuniyeti muciptir. 

Bütün dünyada lmayıs 
•••••• 1 

Bir çok yerlerde arbedeler oldu, 
nümayişçiler tevkif edildi 

PARIS, 2 A.A. - Dün Stok
holın, Brükoel, Bertin ve Viyanada 
vahim hiçbir badiıe olmanu,tır. 

M"drit'te bazı hadioeler obnuı ve 
100 lıişi tevkif edilmiıtir. lopanya· 
wn diğer aya!etlerinde ele bir takım 
nk'alAr zuhur etmit olduiiu haber 
veriliyor. Dahiliye nuın Bulbao a
yaletinde bir talum kar~ıkln 
zuhur elmit olduğunu beyan etmİ~· 
tir. Banlon'da insanca telefat vuku
lup bulmacliğı meçhuldur. Dün işler 
tamamile tevekkuf eylemi~ti. 

Macaristan' da 

BUDAPEŞTE, A. A.- Zabıta 
dün sahalı nümayi,lerin mürettibi 
olmakla ta.ıunmı, olan 76 kiıiyi Ya· 

ki bir tedbir olmak üzere tvkif et. 
mit ve umumi binalara kızıl bayrak 
çekmelı için vaki olan 3 te4eMıüae 
mani olmuıtur. 

Sotyaliotlerin niımayi•i sükun için 
de cereyan etın.iştir. 

Londra'da 

LONDRA, 2. A. A.- 1 maylO 
sabahı büyük bir •Ükün içinde ıeç· 
mit ilıindi vakti Marble-Arch ya• 
kinde bir badioe :mhur etınittir.Za· 
bıta. bir nüm.ıyitçi alayııu dağıtma
ia teıebbüs etmiş ve fakat bunların 
taarruzuna uğramııtır. Polis memur 
!arından biri atılan bir taıla yarillan 
mışlJr. 

Neticede biı- arbecle çıkmıttır. Za
bıta memurlan ıükUn Ye intizamı te 
sis için ooalarmı kullannu!Jarchr. 
Oğkden ıonra Blackfliare lııöprÜ· 

sü ile Hayd Park'ta mutat ı""it 
reımi 1apılm'1tır. Binlerce nümaJit
çi Hayd Park'ta topl&DIDlflardır.0-
rada nutuklar irat edilmiıtir. Sefer 
ber edilınit olan muazzam polis kov 
vetlerinin müdahelelerine lııacet kaJ. 
maksızn nümayitçiler dafılmıtlu
dır. 

Canada'da 

01TAVA, 2. A. A.- Dün Sad· 
bury'de 1 mayıs (Ünü münasebetile 
bazı karıaşı.lrklar olmu,tur Bu es 
nada vnkubulan arbedeler neticesin
de ""1rin belediye reİ&i bir taşla a· 
lrr •ıırett yaralanmı tır 17 omu· 
ııiat tevkif edilmiıtir. 

Quebes eyaletinde Rouyn ıehrin
de de bi...;ok tevkifat yapılmı~tır 

lspanya'da 

MADRIT, 2. A. A.- Bir Mayit 
ıünii mÜnaM betile bütün ticaretha
neler ~e tiyatrolar kapanmış, miina
lııılat tamamen dıımıuıtur. 

Yalnız zabıta arabaları dolasmak· 
tadır. Komünistler nüınftyq yapma· 
ita teııelıbüs ..tmitlene de zabıta lll• 
rafınclıın dağıtılmıtlardır. 

Japonya' da 

TOKIO, 2. AA~ Bir Mayıs gii 
nü münaıebetile yapılan nümayişler 
neticesinde 300 kiti kadar tevkif n· 
lunmllf ve ti kifi kadaı· da yaralan
mlfltr. 

Zabıta ~iddetli bır nezaret ve t • 
ra11ut tatbik etmiıtir. 

Maaınoıfib gan umumiyetle aal<iı 
ııeçmittir. 

Avusturalyt'da 

MELBOURNE, 2. A. A.- Ko· 
miinistle rhuıün, -i hb.aı men• 
sulannm bir Mayiı baynrı1lan m~ 
naaebetile Yarrabak'da ya 1•tılılarJ 
resmi niimayiti yarıda bıraUırmı§• 

!ardır. Bundan batka nutuk ~ •• t et• 
melıt olan ba~vekilet vekili M Tun 
necliffe ile diii"r hatİplett ıı.. ıruz 
n talı.ip etmiş!..rdir. MMma6h ,..,. 
lio miinwı1<'7himayi him11y eeylenr 
tir. 

• w 

ZEYTINDAGI 
F alib Rıfkı Beyin en çok beğenilen eser; 

ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyümüı ve aynca kitaba merhum 
Cemal Pata'nın papyekuıe üzerine basılmıt 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
Rıfkı Bey' e yazdığı bir mektubun kopyeıi 
ilave edilmiıtir. 

ZeytindaiJ MııaUim Ahmet Halit kitaphaneıinde satılmaktadır· 

fiab 125 kuruştur 
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aahuına seçmek zahmetini mi lnıiltere ııibi refah ve irfanın en ze ikame eylediği 260 liranın tahaili "e ANVERS, HAMBURG ve IS. 

Muhabir mektubu 

işret, kumar, fuhuş 
Çok ııörüyorlar? Arada aırada ya• yükMk derecesine vi.aıl olmut mil KANOINAVYA tt•••NLARI ·,. 

b b 1 1 · · y l ·ı· t talebi davasının cari mnhakkem-m" • MA .. .,. pılan bu eaaHız ve attan ata et ere aıltır. anız tunu ı ave • • - MA çfn enıtiai ticariye tahmı"I -~---Lıı·r 
batalı netriyatın bir taraftan Türk mek iıterim ki bizde tevellüdat de: ikametgihınızın meçhul bulun- ( .......... =~ 
vatanının manevi çehreıine ne iz · nisbeti bazı vilayetlerde bin nü· duğu anlatdmaarna bi.naen bu Mpta- ltı Tafallit için Galatada Frenkyan Ha-
braplı bir ııölre verdiğinden ha· fuıta 47 ye kadar va11I olmakta· lı:i teblijatın bir ay müddetle tarafı. Dr, Hakkı Şina•i 1 nında THEO REPPEN vapur a-

dir bilmiyen mes'ut k ·· y 
berdar mı değildirler, yokaa bu dır. Çocuk vefiyatının pek af"iı • ·li.n centaltftnlı müracaat. 

Hatta bu köyün kahveleri gündüz
leri kapalıdır, herkes çalışıyor 

kl.labı okuyacak olan dünyanın bu ya indirilmi• olduG-unu •ördiiğü· nıza ı • en yapılma11na karar veri· Yavrunuzun en aıhhl gıdasıdır. 
• • J k ha'- il L--'- Telefon BeyoG-lu 2274. 

itlerle metıul il~li .mu~itl~rin~e, müz memleketlerde iae bu niıbet ere mu •eme RALU"an 932 tarİ· /ıııım·~~----···••• .. 
Türkiyenin tahaıyetı ılmıyes1ne binde 16 • 20 araaındedır. hinde laal 10 talik kılınmak.la tarihi 
YUrduklan darbenin ne kadara· Son zamanlarda lotatistik Mü· meıkürda vakti muayyenedede mu - Göz Hekimi SEYRJSEF AIN 
iır olduğundan ve kendimize ııül· diriyeti Umumiyeai tarafından ıne hakkemede bilzat hazır bulunmanı~ ı 
durm·• ekten batka bir feye yaramı mur aileleri yani münevver taba· 1 D N F h ~rku -nta: Oıllata l:llprü 

. -L o amadığı takdirde vekil muaaddak r. urı· e mı· .... B 

Karıımur611 Jrn Halıdett k/Jyünde mualim Nuri B. ve talebeleri 

yacağmdan gafil ~i di~l~~? • . ka _ara!mda yapılmıt olan ~et • -91 • 2362. Şube A. Sirkeci 
Ben bunlann hıç bınaıne ıhtı· neticesınde çocuk vefiyatının .,uz· göndenneniz teblii makamına ka· MOlıUrdarude ilan :ı. 3740. 

mal vennek istemem. Bu olaa ol· , de 10,1 i geçmediği göriilmüttür· yim olmak Üzere keyfiyet ilan olu . Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 
aa, hepimizin ..,,,erek yardı_m et- ı Son netriyatı yapanlar bütün bu nur. No 7 .. at 3 • 6. Tel: 23212. TRABZON POST ASI 
mek iıtediğimi7 bir hayır mueıse~ hakikatleri göz önüne almadıktan ---------------
sesinin; yani Hmayei Etfal cemi- baıka pek yanlıt mukayeselerle (CUMHURiYET) 4 ma-
yetinin varidat hanesine bir _k_aç kendi fikirlerini de karıştınnıJ o!· l.tanbul dördüncü İcra m.•ınurlu . Dr. A. KUTiEL yıs çarıamba 18 de Galata 
lira daha fazla yazabilmek ıç.n, dukları cörüliiyor. Me•ala ecnebı ğL!·ndan: Yusuf efendiııia Kaınn e- rıhhmıodan kalkar. 
dünyanın üzerinde yürüdüğü ilim memleketlerin çocuk vefiyalı di: f Cilt ve zührevi haıtalıklar tedaviha-

f-ı d. ı· · ·· "ki · 1 endinin Yatuva Behar efendiden yollanndan teıa u e ıp ıe ıtı ıu- ye neşrettı erı ı·akam arı Y•?' . . ne.ai. Karaköy Börekçi hrmı ırrasın -
zel hayJr aeverlik hislerini tahrik 1 (0-1) yafına kadar vefiyat nu- ulıkraz eylediği ipotok Kaıımpaşa· da 34. 1 
etmek ve bu eınada aala okuma· betlerini alarak bizdeki 19 yatma da Gazi Hasan pa• hali . . 1 

d 1 • h ı • d 1 b' ·· b 1 • ı Ta ma esının rnak, bun an evve .1z ar o unmuş aa ar o an ır takım mu a ara ı 1 Kı la 1 1 . • 
teeni hakikatleri göz önünde bu.. ve sureti İ l$tihracı gayri fenni ve.. f _Y0 u e yevm Baharıye ceddeıın 
Jundunnamaktan ba,ka bir şey fiyat rakamlarıyle mukay•&e el· de alık 43.45,47,49,51,47 mükerrer 
değildir, kanaatindeyim. . mi, lerdir. Bu mukayese ',ok hatalı ve 47 miikt rrer 2,2,1,3,5,7 cedit 47 

Gelelim meselenin eaaıın~.~ Lut ve kıymet::.izd i r ve ayni zama~da. 49, 61, 55, 58, 60, 2, 4, 4 .1, 4-3, 4-5: 
fen bana da bir nüsba11nı gonder gayet hak11zdır. Esasen vefıyat 4-7 4.9 fk 2 .. ,_ 

D ·· nl · b 1 • .. . .. d. • a ı ve mu•errer ve mit oldukları avamu unva ı ve nıa et er1 yaş uzerıne mutema ı- b' 
Himayei Etfal cemiyetinin merke· yen ileri gotürüldükçe doğanlann ır ve Üç ve beş ve yedi ve kırk üç 
zi umumisi tarafından netredildi- yüzde yüzünün yani hevıinin mah ' 'e kırk beş ve kırk yedi ve iki defa 
ii üzerinde yazılı kitabı gördüm dut bir zaman aonunda ölmÜf ol- mükerrer kır yedi ve kırk dolruz ve 

lstanbul 5 inci icra dairesinden: 

MERSiN POST ASI 
(KONYA) 6 mayıs cuma 

10 da idare rıhtımından 
kalkar. 

HAUOERE: Deii .... endereye 

Celiiinı -•n akfama bir iki aa 
"!. •ar idi. Kimaeyi tanmıııyordum 

nrM cümhuriyetin nimetlerind
halkı hiaaeyap etmif olur. 

Gerçi köy kanunu mucibince 
köylülı.rin bunu yapma!~ li.z~ 
iıe de merkezi kazadan ~ır e~rr 
•e bir memun• mahauı rondenl• 
medikçe buna imk n y~tilr· .8~· 
raaı mühim bir ihracat 11ke~d_?"• 
Halkm bütüa itleri burada cörül• 

ve okudum. Sözüme başlarken aöy dukları görülecektir. Bu ki.inalın 
!ediğim gibi, du?'duğ_um i~t.irap ve tab~i bir ~aidesi~ir. Bin~.ena~eyh 
hayrete hudut çızemıyecegım. vefıyat nııbetlenni ya~ uzennde 

lztrrabım, bu hayır mü~aaeaeai- takip ederek 20 yatına kadar o· 
nin reami aayılacak netrıyatmm !anları çocuk vefiyatı addetm~k 
bu kadar ilimden uzak olmaaının ve bulunan niabet1er üzerine bma 
bu cemiyetin ~ahaiyeti m.~neviye-. yı mütalea etmek çok yanh1 ve 
sine vereceği zarar ve dunyadakı gülünç neticelf'!-r hiııl eder. 
mümasil cemiyetlere kartı kalaca Umumi vefiyata yani 1 yatın· 
jı dun mevki ve bunların hepai- dan yukarı olanlardaki ölüm nİa· 

cUi hir numaralarla murakkam de

ğinnen ve francolaci gedeklerinden 

Mahcuz ve p.tılmaıın:ı.. karar verilen 
avize, kanape, kolluk ve sair l!fJ'a 8 
Ma;yıs 932 tarihine müaadif pazar 
günü saat 10 dan itiharen Bakırkö
yünde Tatban caddesinde 21 No 
lu hane önünde ıatılacağından hı· 
lip olanla••n mahallinde hazır bulu
nan memurunu miiracaatlatı ilan 
olunur . 

Mukoddema Bcyoğlunda ~ıra ser
vilerde eski 41, 43 ve yeni 20 nu. 
marada mukim iken halen ikametra 
lıı meçhul bulunan Emanuel Karasu 
eiendiye: l.tanbul ikinici icra me
murluğundan: Ajanı Jeneral dö lib
reri e dö püplikaıyon ,irketinin aley 
hinize 1 slanbul mahkemei aaliye dör 
düncü hukuk dairesinden iıtilıaal 
ve berayi infas haciz yolule tahıi
li hakkında dairemize tavdi eyledi
ği 16-11·931 tarih ve 30-1091 numa 
raya mukayyet ve 1500 liranın maa 

faiz ve masarif ve yüzde 5 ücreti 
•eki.let ve tazminatla maan tahsili
ni mutuamırun hükmü ilim müci~ 
bince berayi tebliğ tarafmı.:a gönde
rilen ödeme emri ikametgiıhınızın 
meçhuliyeti haaebile tebliğ kılma
mıyarak tebliğatı muktazıyenin ila
nen İcra11 tekarrür ebniş olmakla ta 
rihi İliından itibaren bir ay zarfını!• 
932-668 doıya numaaile icranın 
durmasnı müstelzim filabi veya !ah 
riri bir İtirazı kanuni serdebnediği. 
niz ve müddeti mezkiirenin lıitamnu 
mÜt•kip ıekiz ıün zarfında iae mah 
kümiobih meblağı tesviye veya itfa 
Y• tekabül edecek emval irae eyle
mediğiniz takdirde berveçhi müra. 
caat ve talep muamelat icraiyenin 
lflJ'alıınızda info.zına teveaıiil kılına 
caiı malumunuz bulunmak ve olbap 
lalı:i ödeme emrinin tebliği makamı 
na kaim olmak Üzere ilanen tebliii 
keyfiyet olunur. 

d
eünlerd- de cmna idi. Sahiller 

e bir çoli aileler hiri.kmiı1-, kah 
~elerin önünde öteden beriden 
ıelınif bir çok halk oturmutfardı. 

munkalip dükkanından ~ncak kork 

yedi ve kır yedi müker....,r ve kırk 

dokuz ve elli bir numaralı bet bap 

dükki.ru dokaan altı hisae itibarile on 

ıekiz hissesi kırk bet ıün müddetle lirada :rabancı olduium için eY• 
~eli lllUhtar Mehmet Efendiyi bu 
arak keadimi prezante eyledim. 

Munaailorh gönniit ııeçinıııİt inaan 
lt~dri bilir bir zat oldufwıdan be 
nı bü)'iik bir nezaketle ve hürmet 
le kal"flladı. Ve orada kalmaklı· 
ğıın hakkındaki 11rarlarma rai• 
Rıen Hahdereye geçmek hmuaun 
daki arzuma binaen beni bir aan 
dal ile ot'aya ııöndet'diler. 

iskelede 
ffalıdere iakeleıi- yarım aa· 

atte geldim ve iskelenin üzerinde 
llıeadat bir kahvehanenin bahçe
•İnde oturmakta olan köyÜn ağala 
rından fbrabim aia ile sfimriik 
Rıemurlarmdan Avni ve Tevfik 
Efendilere mülakı oldum. Bunlar 
bana bir aaat meaafedeki köye ka 
dar çdmıaklıfımı ve bu ııeceyİ O· 

rada a'eçirmeklifimi rica eyledi
ler b«ı de kabul ederek bir hay· 
vanla ve Avni Efendinin refakati 
le Hahdereye gittim. Güzel ve a· 
iaçlıklı bir yoldan mutta11I yiikM 
lerek ak.tam ezanile köye rirdim 
ve muntazam bir kahvehaneye 
İndim. Beni istikbal eden muhte· 
tem ve seTiınli köylüler hep etra· 
fıını alarak hoş beı etliler ve müte 
•ddit kahve ve çaylar ikram ede· 
ro;k benimle konuıtular. Bunlann 
lııç biriıi koylüye benzeıniyordu. 
liepairllıı üıtü başı temiz caket 
Pantalon ve iakarpinlerile birer 
~alem efendisi kıyafetinde idiler. 
•YJektep muallimi Nuri, muhtar 
liayri ve etraftan Mustafa Efendi 
~e daha isimlerini hatırlayamadı· 
tırn bir kaç köylü ile yatacak ol· 
~~iuın yere kadar gittik ve orada 

mektedir. . 
Bet on kitinin adi menfa~.tle.!:' .'!• 
ya ihmalleri uiruna 500 koylunun 
bayatlan feda edilemez! s- biz 
zat köylere birer mazbata yaptır_a 
rak )(aramunal kaymakam vekı· 
Jine ıötüt'düm ve şu sıtma yuvau 
nın kaldmlmasım rica ederek va 
dini de aldan; bizzat kendisi zira 
at memurile oraya gidip hendek· 
leri .. hiplerine doldurtacaktı. Fa 
kat kaymakaın vekili Nusuhi B. 
oradan infikik eylemit oldufun· 
dan vali Beyefendinin bizzat ala 
kadar olmalanru gazetemiz namı 
na ben de rica eylerim. Kayma· 
kam Abdurrahman Byden batka 
hiç bir kaymakam timdiye kadar 
maaleıef bu köye uğramamıtbr! 

nin fevkınde olarak Türk vatanı betine gelince: bizde bu niabet 
hakkında hiad edeceği yanlıı ve binde 19 u tecavüz etmemektedir. 
eaaıtan ari fikirlerden münbeistir. Yani aenede bin beı·hayat inaan· 

Hayretim, na•ıl olup ta, tah· dan vaaati olarak 19 u" ölüyor 
aan tanımadığun ve fakat genç ve demektir. Şehir ve köylerimizdeki 
okumuf olduğuna ve hüsnü niye· levellüdatrn vasati binde otuz ol· 
tine zerre kadar şüphe etmediğim duğuna göre her aene binde on 
Himayei Etfal ceıniyeti neşriyat bir niıbetinde bir tezayüt olduğu 
tubeainia batındaki zatın, bu ka- pek atikar olarak görülmektedir. 
dar ilimden uzak ve yanlıt netice Bütün 11hhi istatistiklerimiz, Dev 
lere varan tetkikata imzasını koy- !etin sair teıkilitr tarafından elde 
muı ve kendisini nahak yere ten· ! edilen neticeler bunu müeyyiıtir. 
kide maruz bırakmış olmasıdır . itte görülüyor ki, (Davamız) ın 

lıte bunun için, dün ilk vazi· hakikat olarak gösterdiği ı..etice· 
fem yevmi gazete sahifelerine de ler bir takrm yanlıı yapılmıf he· 
tetkiksiz olarak heyecanlı bir ıe· aaplann indi ve hakikatten çok U• 

kilde geçen yekünlan ve bu kita· zak iddialarından ibarettir. 
bın vardığı yanlıı neticeleri der- Bir kere daha tekrar etmek 
hal kaaaca tekzip ebnek oldu. mecburiyetindeyim; çok nazik .,.. 

muzayedeye vazolunanlk 58,60 nu. 

maralı mahal 250 lira ve 51,SS nu

maralı mahal 200 lira ve bıoğçeai 50 

lira bedellerile talibi uhdesinde olup 

bu kerre bedeli muvazyede haddi ta 
yikinde görülemediğinden bir ay 

müddetle tecdide muzayedeye vaz
olumnuttur. Yalnız cedit elli &ekiz 
numaralı dükki.n ve altmış numaralı 
dükkan ve elli bet numaralı ~ 
berber dükkanı mevcut olup diğer 
numaralar muhlerik olmuı ve el . 
yemı araa halindedir &1,59 numara• 
lı dük.kin araaaı cephesi Bahriye 
caddeıi ile mahdut aai tarafı med· 
yune ayit salat ve 55 numaralı ı... 
her dükkanı aol tarah sutçu madaı 
Kaliyopi dükkinı yine 1'orcliya ayni 
bağçe mezkiir arsadan ahtç bir ka 
pı ile bağçeye a'eçilir batçede bir 
kuyu bir incir bir ar- ağaci var
dır bafçeden bir aama ağaç merdi
venle elli sekiz ve altmıt numa,.. 
lı dükki.nlarm üzerine mü~dif kı· 

lıtanbul yedinci icra memurlu
d:undan: Hafız. Nuı·i ~fendinin Hü

seyin B. zimmetindeki alacağından 

dolayi mahcuz Fındıklıda Molla Çe

lebi mahallesinde Dolmabahce cad
deıinde eıki 86, 88,90 ve cedit 92, 
9 ,1. müka<t-rer 96, mükerrer 96 nu .. 

maralarla mürakkam ve aşağıda evaa 
fı tnuharrer dükkanları muhtevi maa 
müştemilat çifte hamamın kırk ıe· 
kiz hiuede onyedi hisaesi ile keza 
)'İnui dört hi11c itibarile iki biasesi
nin on <1ltı hisse tertibile dört hİHesi 
254932 tarihinde yapılan ihalei ka
tiye muzayedeiinde 7200 lirada ta. 
lıbi iılıtesinde kalnuı ise de kıymeti 
muhammeneainin ü le ilôıine bııüf 
olmama11 haselıile eski icra kanunu· 
na tevfikan ihalei katiyenin icraaı 
İ~in yeniden bir ay müddetle müza. 
yedeye konulmuıtur. Maa müıt~ 
milat mezkiir hamamın umum meaa 
hası bin yedi yüz allmlf dort a11ın 
terbi indedir. Erlek tarafı: Çifte ca
meki.n ve demir kaıtııdan ııirildikte 
zemini me-t"tJ'M".r bir methaJ ve came
kanlı kapudan zemini mermer bıflı
ia C ilir. Bu taşlık u2erinde bir fıs 
kiyMi havuz ve kahve ocağı ve ıu 
depesu olup alt katta bir tarafta ke-

ırlikte yemek yedik. 

Tarihçesi 

l(öy çok eskidir. Evvelden 
~~.200) haneli iken zuhur eden 
ır koleradan halkın kırıldığı me :t• taılanndan anlaıılmaktadrr. ·f: mezar tatlarında ( 1,182) ta

"j leride okunmaktadır. Köyün b. t batlndaki ankazdan ve cesim bu ~abı:i•tandan bu köyiin pek 
b Yiik bır kaaaba olduğuna fÜphe 
ıralmte=•ktad1T. 

Manzara ve nüfusu 
Köyün mevkii tepeler Te dai· 

Jar ara.amdadır. Hazin ve nı 1 ... 1 
kalpleri ~yalayacak bir vuıfy..';; 
vardır. Bır tarafında derin. ve uçu 
>"Um bir vadi ve bunun İçinde ace 
le acele lıqrldayıp ııiden ırümii§ 
a-ibi bir au. karı• tarafında .-ha 
kalk.mı§ dik meyilli ve yamaçla. 
•ı.n~a bağlık ve bahçeli.kli bir dağ, 
lHrı tarafında göklere kadar çık
IDı§ yqil tepeler ve bunlann etek 
lerinde köyün esmer evleri inaa
IUn rnbunda bir batkalık yarat
lnaktadarl 

. Köyiin 470 nüfutu. 100 haneai, 
bır mektebi, ( S) kabvehaDe1i, mi 
llareJi bir camii ve birde hamam• 
"ardrr. 

Su ve hava ve hastalık 

b. ICö)'iin enfes bir suyu ve latif 
b tr havau olmasına ve etrafında 
atakı.ı. bulunmasına rağmen 

",haliai aıtmadan pek muztarip 
lıler. Bunun da aebebi bir saat me 
j'~e~eki aahil k11mında bet on tar 
~ •çınde ufak tefek su birikintile· 
~~nin mevcut olmaaıdır. Abali bü· 
un Yaz buralarda çahtbklan ve 

&eceleri dahi kaldık.lan cihetle 
~Ya tutulup köylerine gel-

e,.fedirler. 

Köyün mühim bir derdi 
1 Sıtma mücadelcai ve köy kanwı 
.,o.rrna tevfikan sıcaklar haamadan 
.. ~el mevcut hendeklerin aahiple 
~e. doldurtulmaaı vili.yetin hİm· 
Et linden beklenmektedir. Vali 
• ref_ B. _bu köyün haline acıyarak 
u lnuthı, afetten köylüleri kurla· 

Mahsulat 
Halıderenin mahsulab meyva 

crlığa munhaarrdır. Çok mıktarda 
kiraz, kestane ve üzüm ihraç olun 
maktadır. Üzümler filokseradan 
harap olmutlaroa da timdi yeni· 
den ihya olunmaktadır. Bu mal· 
far fatanbul'da kabzımalların İn· 

Kitabı okudum ve bir taraftan lan bu ııibi ilıni ve içtimai tetkik· 
da aenelerden beri üzerinde oldu. ler yapılırken; eaaslann çok aaf· 
ğwnuz ve vazifemizin en mühiın· lam olmaıma ve n•ticelerin hiaae 
mini te9kil eden ıüt çocuğu ve ale ve hayale değil, çok müsbet bir 
IUınum çocuk vefiyatı hakkında bilriye dayanmaa.ına dikkat et· 
vardığımız netic"'l"ri çıkarttıiun mek lazmı olduiu ltad.ar; efkirı 
aibi umum iatatiatik müdürünü de umumiyeyi teeuüre aıe.iı:edecek 
bu kitabın istatiıtik ilmi noktai ve dahile ve harice kartı ,ülünç 
nazarından kıymetini tetkike me· olacak iddialar yapmaktan aaknt
mur ettim. Aldığrm neticeler §un.. mak ve bilhassa ilme hürmet gÖa-
lardrr: tennek hepimizin vazifeaidir. ::J üncü kolorau 

lllnlerı 
saf ve adalet mizanlarına sevk ve 
tevdi olunmaktadır! Bundan baş· 
ka da umum köylüler odun yapa 
rak para kazanmaktadırlar. 

Ahlak 

Köylülerimiz pek nezihtirler. lt
ret, kumar ve fuhtiyat ne dir bil· 

mezler. Halli kahveler giindüz 
kapalıdır. Herkes yaz ve kı ın ça 
lııırlar. Kavga ve döğüı yapmaz
lar. Küçüklerine büyüklerine itaat 
ederler. Yeni yetişen gençlerin 
'i( 80 ni okumak yazmak uğren
mişlerdir. Dedikodu ve taassuptan 
eıer yoktur. Hükiimete ver ileri· 
ni tamamile vermektedirler. BOrç 
için kimae mahpus olmaz ve mah 
keme kapısını tanımazlar. Köyün 
muallimi Nuri Efendi ile hatip ve 
imam Ahmet Efendi köy için birer 
varlıktırlar. Her ikiıinin irf"dm· 
dan köylüler çok müstefit olmak 
ladalar. 

Vah~i hayvanat 
Bu köyde külliyetli domuz ve 

ayı vardrr ve çok tahribat yapmak 
tadırlar. Bunlar kestane, kiraz, 
Ü:&Üm ve armuda ortaktırlar. 

Bu aene patateıleride çıkanp 
Yemeıini öğrenmitlerdir! Ayıla~ 
keatane ağaçlarına çıkıp dallan 
kırıyorlar ve yavrularına atıyor
lar, kendileri de ağacın üstünde 
karınlarını doyuruyorlannıf ! Bun 
!arın. i!lifı her neye mutevakkıf 
ıae vılayet ve ziraat müdirile bay· 
tar rnüdürii çaresine bakmalıdır
lar • 

Kara günlerde 
. Yunıın &Üriileri bu köyede gel 

~"~.er ve. !~rahim ağa ile iki köy 
lunun enıu Kuvayi milliyeye 
m~n~ptur diyerek yakmışlardır. 
~oyun qraf~dan lbrahim ajanın 
ıdare eyledıgı 3~ kifilik bir çeteyi 
Yunanlılar tevkıf ederek 26 s 
.d l . 1 ını 
ı am ay enuı er ve cliğerlerini de 
Bunıaya aevkeylemişlersede lbra
him ağa. üç kişi ile firara muvaf. 
fak olmuıtur. Köy ahalisi Kuva. 
yi milliyeye iltihak elmitler ve 
kadmlan da cephane taşımıtlar 
drr. 

Ragıp KEMAL 

DOKTOR 

r .~ 1 N Ş 0 K R O 
t ..ııili hutalıldar mütehassıs 

Her ıün öğleden sonra İıtanbu 
Türbe Babıali Caddeıi No. ıc 

Biliyorsunuz ki bütün memleket 
lerde umumi vefiyat iıtatiıtikleri 
tanzim olunurken küçük çocuk 
vefiyatı ayrdır ve ayrı bir noktai 
nazardan mütalea edilir. Çocuk 
vefiyatı (Mortalite lnfantile) na• 
mı altında yadedilen bu ayn kı
ımı ilk aenei hayata aittir. Yani 
doğumdan itibaren birinci Y&f nİ· 
hayetine kadar olan zamana f"• 
mil olur. Bunu ayırmanın bir la· 
loın mühim aebepleri vardrr. Çün
kü yeni doğan çocuk, doğuı zafi. 
yeti, doğumdan tevellüt eden an
zalar ve mevaime göre tagaddi te
ıevviitleri, teneffüs yolu haıtahk 
lan ve umumiyet itibarile her tür
lü fedaide ve avllfıza kar•• uzvi 
mukavemehizliği aebebile ölüme 
ziyade maruzdur. Bir yatmdan 
aonra bu hal değİfİr, ve yaf ilerle 
dikçe mukavemeti bünyeviye ve 
uzviyeıi arlarek ölüm ihHmalleri 
de tabii nisbet dahiline girer. lıte 
bu aebeple çocuk vefiyatıru ayrı 
olarak tetkik ve mütalea etmek 
ietatistik ilmi noktai nazanndan 
zaruridir. Çocuk vefiyab namı al
tında mütalea edilen bu vefiyabn 
Türkiyede bazı diğer memleket
lerden fazla olduğu muhakl..akbr. 
Bunun en büyük ıebebi, köylünün 
fakirliği; bilgiıizliği ve bir takım 
batıl itikatlere, itiyatlara tabi olu· 
şu ve bilhaaaa memleketin hemen 
her tarafında müstevli bir hald., 
bulunan ve çocuk vefiyalı nok:lai 
nazarından çok meş'um bir imi] 
olan sıtmanın mevcudiyetidir, ve 

Oaküdar 2 inci S. H. HAkiınliğin
den: Oıküdarda Selman ağa mahallr> 
sinin Şeh cami arka sokağında 16 
No. lu hanede sakin iken 26-1-931 
tarihinde bili velet •efat eden ve ta 
lep üzerine terekesine mahkememiz 
ce vazıyet edilen lıımaU Hakkı bey. 

den alacak ve borç iddca edenlerin 
bir mah ve veraset ve ıaire iddiasın 
da bulunanlarında üç mah zarfında 
•e&ailc: ve ıenedatı kanuniye ile bir· 
ilkte Üsküdar ikinci sulh hukuk hi.
kimliğine müracaat eylemeleri ve ak 
si t.ıktirde kanunu medeninin IReYa
dı ınabıuaaaı ahki.mı tatbik olunaca 
i• lüzumu ilin olunur. 

sımla bir sofa üzerinde dört oda bir 
çıkma bir hali. bir ocak mahali olup 
üç oda derununde Ali ağa sakindir 
borçluya aylt bir sakindir bağçenin 

hududu Madam Kaliyopinin dükki.n 
ve bafçesi bir tarafı famayil Ağa ba 
neai bir tarafı Y ordan menzili meiıl
yuna ayit 58,60 dükkanlar ve elli 
bet numaralı aal•• berber dükkanı 
cephesi Bahriye caddesi sai tarafı 
Spiro dükkanı borçlunun maluen ar. 
salor arkası borçluya ayİt muhterik 
araa den.ınunda Y ordan o.kindir 58 
numaralı dükkanın ah,ap demir ke
penkli olup hududu bir tarafı ahara 
ayit elli altı numaralı dükkan biıo ta
rafı altaut numaralı yine borçluy,... 
ayit dükki.n cephesi alra berberler --------------! sokağı arkalı borçluya ayit bafçe 

ZA YI - lıtanbul Vili.yetin.ıe. a1. 
dığım 16-10-931 tarihli razeteme ait 
ilmühaberi ve veaikalanmı zayettim. 
Yenilerini alacağmıdan hükmü yok. 
tur. ''KAzanç Gazeteıi" aa.hibi "e 
umumi yazı itleri müdürü Himit 
Nuri. 

del'ununda terzi Lİ!'or efendi muate
cirdir altmıı numaralı tuzcu Ahmet 
tiendi muotecirdir altınıt numaralı 
hududu bir tarafı elli sekiz numa
ralı dükün bir tarafı Y ordaıı eı-di 
menzili cephesi ıira beoiıerler · M'ka-
11 borçluya ayİt bağçe ile mahdut 
muhterik araalarda bit' miktar tut-
ladan dı•ar meYCultur elli bir numa

ZA YI - 1073 numerolu Moris mar ralı araa tamami cıemen yüz yirmi 
kalı otomobilimin arka feneri ile la· dokuz metrodur beher metrosu ta
bela11 ziyaa uğradıfı.ndan ve yenile- mamı yedi liradan dolruz yüz li.radir 
~ ~caiından ~ü~lerj _kalmadr elli bet numaralı mahal tamami yüz 
ıı ılin olunur. Muhendıa Nıhat Ve- on liradır baiçeai yüz kırk üç metro 

dat. dur beher metro mu,.bba üç liradan 

••••••••••• .... [ dört yüz yirmi dokuz liradır ss,60 
ı n maralı iki dükki.n ve üıtline mu-

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklil caddeıi Bü 

yük Parmak kapu, Afrika hanı

,a bitiıik Aparlnnan No. 21.

T<I. Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

adif dört odadan ibaret mahallar me 
':'hası cemen albnıt metrodur. Ta
hp olanlarm kıymeti muhameneainin 
2 dukki.n ma odalar lamanu ;ı.· b" 
1>es ·· rd ıın 

_Yuz ıra ır, talip olanlann kıy. 
metı muhammeneıinin blsaeye mu. 

r vet iki od• 'Ve kerevetin önü cam
la mealurdur. Üst katla kısmen cam 
lı iki taraflı ıırvan vardır_ Hama
mın içinde göbek tatlı ıofa üzerin

ct.. dokuz kuma .-e İkİfer kurnalı 
dort halvet vardır ve odunluk ve 
külhanı muhtevidir. Kadınlar kıınun 
da ıofada it katta iki ıa....nı k:e..... 
\ ' Ct '\'f' ızrvanda. keza iki kerevet ve 

lıir aralık üzerinde bir ı.ata •e bir 
snfa uzeri.nde dört kurna ve Uç kur
nalı iki haJyet -.:uttur. 88 numa
ralı dükkirun zemini ı;imento ve ar .. 
kac!a lıir aralık üzerinde bir hali ve 
cephesi camelrin ve kepenkleri d-ir 
lidir, 92 numaralı dükki.nın zemini 
tahta ve k...-lderi .ı..urlidir. 94 
numa,..lı dükki.nın •-İni tahta "" 
arkada müstecir tanlından yapılmıt 
bir mahal nrdır we kepenkleri de. 
mirlidir. Halen 98 numaralı dii• 
düillnın zemini ıa, ve kepenkl.-1 
d<mirlidir. C.mi meydanı caddesin
de kalen iki numaralı cliikkanın ze
mini çimento .-e kep...lderi kı-. 
demir n kı11<t1en iıl...-dur. Hududu: 

bittabi yüzlerce aenelerden beri 
bu hallerin islahına çalı~ılmaması 
bunda en büyük müeaair olmuf
lur. Bununla beraber bu fazlalık 
bir takım yanlıf ve eaaaaız muka
yeseler neticesinde iddia edilmek 
iatenildiği dereceye asla vi.ııl ol· 
mamıştrr. Bizim Adana, Buraa ve 
Aydın gibi sıtmalı mınlakalat'da 1 
çok iyi eaaslara istinat ederek yap 
tığımız u1Eun ihaai tetkikler netice 
sinde (O • 1) ynt arasındaki ÇO· 1 

cuklarda vefiyatın 1927 seneıinde il.••••••••••••• 
yüzde 15,4 ol<lu ğunu gördük. 930 
senesinde ayni mıntakalarda ve D O k t O r 

Bir tarafı ahara iit dük.kin, Cafer a 
ğa ve •aİrenin odun ve kömür depo
su diğer tarafı Fındıklı hamam aoka 
iı , .e umumi hala ve salat kah • 

diikki.nı ve arkft11 Sadullah ef::. 
ve sairenin odun •e kömür depoau 
ve kısmı cüziıinde ahara ait mahal 
•·e ceph.,ıi tramvay caddeaile mah
duttur. Son ve kat'i ihalesi s..e.932 
tarihinde aaat on altıda d~irede icra 
olunacalctır. Talip olanların tamamı· 
nın kıymeti muhammenui olan o
tuz bir bin bet yüz altmq liradan 
hlııeye muıip miktarınrn yüzde onu 
niıpetinde pey alcçeai yabrmalan la 
zımdır. Fazla izahat almak iıteyenle 
rin 627-4505 numaralı doıyayı gör
mek üzere daireye müracaatları ve 
talip olanların yevmü mezkürda ha. 
zır bulunmalRrı ilin olunur. Hafız Cemal 

K. O. ve müesseıatı ile ı inci 
hrlc~ ve Çatalca Mıt Mv krt'a
ları ıçin un ayn ayn t•rtname. 
lerle ve kapalı zarfla alınacak
tır. l~ale ~a~h ~e saatleri qağı 
da goıterılmıttır. Taliplerin 
artnameleri almak üaere her 

alin ve münakaaaaına ittirak e
deceklerin de vakti muayyenin. 
de tem~at ve teklif mektuplari 
le komısyonumuza müracaatla. 
rı (250) 0774) 
25-5-932 çartamba günü saat 
15,5 le K. O. merkezinde. 
25-5-932 çar,amba ıünü nal 
16,5 te Birinci fırkada 
25-S..932 çartamba günü saat 
17 de Çatalca Mat. Mv. 

(t "' * 
• Çatalca müstahkem mevki 
ıhtiyacı için mutfak ve çamatır 
odunu ve hamam odunu aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihale 
ti 23-5.932 pazartesi günü ••
at .15 te komisyonumuzda yapı 
lacaktır. Taliplerin Jartnamesi. 
ni almak üzere her gün ve mü. 
nakaaaya ittirak edeceklerin dt 
vakti muayyende komisyonumu 
za müracaatlan. (246) 0770) 

* * * K. O. ve birinci fırka ihtiya 
cı için 59953 kilo bulgu.- kapalı 
zarf uaulile münakasaya kon. 
routtur. ihalesi 23-5-932 pazar 
tesi günü saat 16 da komi.yonu 
muzda ya~ıl~caktır. Taliplerin 
ıartnamesını almak üzere her 
sün v~ münakasaya İ§tİrak ede 
ceklerın de teminat ve teklif 
mek!uplarile vakti muayyend6 
komıayonumuza müracaatları. 

(248) (1772) 

• * "' K.. O. emrinde bulunan has. 

Dahiliye haıtahkları 
mütehass111 

ayni eaaslara göre yaptığımız tet
kiklerde bu niabet yÜzde 13, 7 ye 
tenezzül etmiştir. Yani doğan ço-
cuklardan ilk yat içinde yüzde 
13,7 si vefat .etmektedir. Bize ya
kın vey ı. uzak bazı A vnıpa mem
leketlerındeki bu nisbetler ıudur 
[ (Cemiyeti Akvam) ne~riyatma I Cunıadan maada herrün öğleden 
nazaran.] (2 •n d 5 ) '-

svıçre , t , ng1 tere 6, <'(, . 
' 

. 5 1 ,. t .1 ' sonra aaat ,.,., an e ... dar Is . 
Frann 7,9 c~, Letonya 9 r~, Yu. tanbulda Oıvanyolunda 1J8 numa • 

I sip yüzde onu nispetinde akçesini 
mustahsiben 6-6-932 tarihinde aut 
ondiirtten onyediye kadar bibnuza• 
yede ve bilvekale müracaat olunma
•• 926-6686 numaralı doayeıiııden 
fazla malümal ita edilecefi ili.n .,.. 
lunur. 

1------
1 LAN 

• • -> -: 

.. Çi K·Ç>:LAT 
. ,· . C E .. M .. J .:L -
. . , ~ $ .EKE:. ·R c'i ~-:. . 

tabaneler ihtiyacı ıçın süt ve 
yoğurt kapalr zarf usulile müna 
kasaya konınu§tur. İhalesi 21-
5-932 cumartesi günü saat 11 
de komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnamesini al. 

nan!stan 11.9 ',<, fıpanya 11,7 'ı, ralı huıusi dairesinde dahili hası... 
Lehiıtan 12,4 /,, Çekoslovakya ki 

J mak üzere her gün ve münaka. :· J:< \ ~ .. ' - .., -• ., ,• . - . ... -

· HAFIZ . MUSTAFA · • . . ..:· . · .. •. . ··-:.....-. . . :._. ·.-
Telefon 2,2622 13 6 r: •1 · t 15 3 r< t• lı arı muayene ve tedavi eder. Te. 

1 
, ~rı, •• acarıı an , ıo, ıt· 

vanya 15,4 ",, M..,r 23,2 ",. lefon: lstanbul 1239' 

Doktorların tavıiyetİ ü:ıerine bir 
buçuk ay daha İstirahati mutlakaya 
mühtaç olduğumdan ziyaret kabul 
edemeyeceğimi ve it İçin kemafiua 
bık büroya müracaat olmaımı maa. 
litizar ricıı ederim. 

Heııbeliada; Haaan Riza 

- VE MAHTUMU , · 
·.. . \ . ·~-- .-- -

Bahçek ;ı p • Hamidiye caddt'i 90 
ı 
aaya ittirak edec~klerin ı mi. 
nat ve teklifnamelcrile vakti 

, muayyende komisyenumuza 
1 müracaatları. (222) ( 1610) 



u 

Kan ızhk, Rom tizma, S ra, Kemik, Sinir, Damar, 
Verem haıtahldarma, yürümeyen, dit çıkaramı

yan çocukla ... aent ve ihtiyarlara 

.Türkiye Cümburiyet Merkez Bankası 
28 Nisan 1932 vaziyeti 

AKTI F 

KaH 

1 

KO!çe ılfl kllusram (llbet• ıeda-
\I vü le çıkanlan Mnkoııotlaı brfılılı) 
· ıın Külçe ufl kllogrun 

M<akOk Ttirlı: ıltmı 1111 lıllop .. 

Banknot 
l'fıklı\; 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Mubablrlen 

0.1711,!J J 
864,HO 

1.116,185 

Lira 
• 
• 
• 
• 

8.688.589,99 
788.763,17 

S.099.758,81 

8.304.429,
'.104.9;38,70 

Altın ;\1e>cudu f llAvettn ıednllle pkmluı 1 
Kü lçe <afi Kllogr b L. ti L---L ı Lira 

;51,440 IDAJıO 11 ,.....,.IJ ~ 
1.OM.960,89 

{ 
llheıen ıedıvtıl tı 

kobil 1 11otlaı kar,ıbtı a 1.983.780,74 
A ltmı ııh• ili J OOviz me. vcudıı cıkınlan buk- ı Ur 

: Serbest dovizlır _" _ _ _ 082. _ _ 59_7_,50_
1 

Ha:ı.ine Tahvilleri: 
J)eruhtc edilen e.rıkı nıktiyc k~ılılJ 
Kı nunıın 6 ,. 8 inci mıddclcri.H tcvflku 
, .• ~i ıcdıı ıı 

Ciizdan 
c-ıcdat 

l·'.•hım 'c J Ueruhte ediltn evrılıl nakliye 
TahvilAt \ karşıhJı ( idblrlkıymctle ) 

Altın il:ı:erine avanı 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım He .. plart 

J.:nnu nun 6 ıncıl 
ma<ldc;ine tev-{ .. 
fikAn trvdi cdi-{ 500,000 Tork ılbm 
len kıymc ıl cr ı 
~l u hte ll f Oopo lle11plan 

1 
Llrı 158.748.56.'l, 

-" - '.1.048.563,- . 

Lira 0,-
1 !17.125.825,-

f .62S.000,-

4.937,07 

Yekun 

Lira 

ll.086.474,tı7 

668.S95,S4 

4.028Jl30,I 3 

1&6.ô00.000,-

!7.125.825, 

626,80 

7.369.608,97 

1.307 .486,24 

4.629.937,07 

2'.12.906.893.22 

PAS 1 F 

Sermaye 
Tedavllldeki Banknotlar 

Deruhte edilen evrakı nakdye ı L,lr, a 158.748.563,-
Kınunun 6. ve 8 inci maddelerine tnftkaa 
vaki tedlyat -2.048.563.-

·~~---~---tı 

Deruhte odlltn evratı nıkdyt bıklyosi 156. 700.000, -
Ku,ılığı t1mımen altın olarak ıodoltlle vız edilon 1 Lira 9.745.550,88 
Kuftlıl;ı llmımen altını tıb..ıJI kabı döviz olarak 
tedıvüle vuedllen ~ l .983.780.74 

Vadeab Tevdiat
Hu!ne hesabı cı>isi 
D!P;er mevduat 

D6vb mevdaab 
Muhtelif 
Na.sun He-plar 

899.4!iö,51 
4.52~788,91 

Yek6a 

bkonto haddi ?·o8 - Altm üzerine avıuıa % 6 3/4 

Lira 
15.000.000,-

168.429.831,6! 

l .42'.'.115,42 

737.448,-

28.683.Ml,ll 

4.üi.917,0i 

2'.12. 906.893,22 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: KLARiÇ OTELi 
EıyaaıDID em-Jalz .. tııı 

sureti kat'iyede 6 Mayı• cuma gOntl batlayacakhr. 
•) Mayıs perşembe nüshamııdaki taf•ilitı okuyunuz 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. c6 kepM 11 IDA)'la 1952 dedir. 

~üJüt i~ramiJe 40000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükifat vardır. 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden 

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

2 - lıtekliJeriu 're 7,15 teminat akçelerile •e fenni tartname
ıini tetkikle 4 Mayıs çarıamba ıünü saat 11 de mücliriyette bu
lunmaları. (1717) 

Istanbul P.T.T.B. müdiriyetinden: 

Mahalle ve Mevkii 

ı Beyoğlu, Kuloğlv 

Şiıli 
Babıili Nallımescit 

1 
,, " 

Akaaray Çakırağa 
Beyazıt Y ahnikapan 

l Oaküdar Durbali 
Saraçane Mimarayaa 

1 

Oaküdar Atikvalde 

Anadoluhisan Y enima
halle. 
Kuımpata Büyükpiya. 
lepaıa 
Eyüp vezirtekkeai 

Bakırköy 

Kınalıada 
L&lell Mimarkemaled. 
din 
Galata Şahkulu 
Oaküdar Ümraniye kar 
yeai. 

" 
" 

Çarıı Bedeatan 
Şehremini lbrahimça-

V eaaiti nakliyede kulanılmak üzere 11000 ili 14000 kilo ben- VUf. 
sinle 200 kilo makine yağı aleni olarak münakasaya •azolunmuş " 
tur. Münakasa Mayısın on sekizinci ça11amba günü saat 15 te " 
icra kılınacağından taliplerin o/o 7,5 nisbetinde teminatı muvak. Eminönü Şeyhmehmet 
katelerini hamilen Batmüdiriyette mütetekkil komisyona müra. 1 geylini. 
caat eylemeleri. • (1662) Beyoğlu Kuloğlu 

Hobyar 

Devi t ·e mıryolları idaresi ilanları Ed' k D • ı · 
ırne apı ervısa ı 

......, 1 • 

Devlet Demiryollannın Haydarpata'daki ailolannda teraküm i Galata Mehmetalipafa 
eden tahminen iki ton miktannda arpa ile kanıık buğday bilmü- 1 Sebremini Ereyli 
sayede satılacaktır. Talip olanların 7. V. 932 tarihine müsadif Eyüp Camiikebir 
cumarteai günü aaat 14 de Haydarpafa mağazasına müracaat el-

i Davutpa~a Beyazı\ 
me eri ilin olunur. (1732) 

Istanbul Evkaf müdirliğinden: 
Beykozda Hünkar iakeleainde dabağhane ittisalinde vaki ça. 

yır otile kır kahveciliği üç sene müddetle icara verileceğinden 
müzayedeye vazedilmiı ve 25/ 5/ 1932 çarıamba günü ihaleai ic
ra kılınacağından talip olanların latanbul E•kaf Müdiri7etinde 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (1764) 

Istanbul Evkaf müdirliğinden: 

Kadıköy Osmanağa 

Sütlüce 

Galata Arapcamil 
Galata 

Mahmutpaşa 

Hasköy Turşucu 

Atikalipaıa 

Nuru 

Sokağı 

Ağahamamı 3 neU va·. 
kıf han. 
Büyükdere C. •İ 
Cağaloğlu 

" 
Namrkkemal C ıi. 
Cami ~ 
Şairruhi 
Haydarhane 
o 
Göksu 

Zincirlikuyu 

o 

1 • tanbul C. al 

Çın.re. ıi 
Tramvay C. si. 

Kulekapıaı 
o 

o 
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12 
Alemdağında Sultan çiftliğ,inde bir kıt'a çayırın kiyabi ile 

T epeçe ören yanık ormanda 200 bin kilo kömür müzayedeye va· 
zolU1lmuttur. 25/ 5/ 1932 çarşamba günü ihaleai icra kılınaca
ğmdan talip olanların Evkaf Müdiriyetinde orman ve arazi ka. 
lemine müracaat eylemeleri.. (1763) 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarındaki müddetlerle kiraya veril
mek üzere m~zay~eye konmuttur. l~alele~ mayısın 23 üncü pazarteai günü aaat 15 te yapı. 
lacaktır. Taltplerm yevm ve aaatı mezkura kadar Çenıberlitat'ta Evkaf MüdiriJetinde Ak t 
kalemine müracaatlan. (17~';) 

Sıhhatini Düşünenler 

o 
SUYU eGAZOZU 

İÇERLER 
Damacanaların kurşun mühürlerine ve 

tırblh tellerine dikkat ediniz. 
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HIZ M E 
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Binlere.. ınafıı-lar - btaJotumuzu iıteylnis.. 

.. -----· Galata'da Vo)'Yocla Han No. 3. 41-----1 

Paris'in en kibar 
sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

ve san' at eseri 

Modanın en ince isteklerini 
cami enfes bir ipekli -

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

.Bu ~ te Ipek{ş {ndl~ 
lstanbul ve Ankara satış şubelerı 

2 ayıs'ta Açıl yo 
Krepton krepinin en güzel ve 
canalıcı renkleri Ankara ser

gisinde teşhir ediliyor. 

ŞEHİTLİKLERİ iMAR CEMiYETiNDEN: 
Edimekapt ıehitlifindeki otlar satılacaktır. Taliplerin 12 Mayıt f 

şembe ııünü ııaat on altıda şehitlikte hazır bulunmaları. 


