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Şeker 
Pahalılığı .. 

Yeni tedbir ne 
olacak? 

iktisat Vekilinin 
beyanah 

. ANKARA, 4 (Telefon
la) - Şekerin bahalı/anma 
sına kar:şı hükumet tedbir 
almaktadır. Bu hususta lk
tısat Vekili Mustafa Şeref 
Bey bana dedi ki: 
«-Mayıs ve haziran için 

üç buçuk milyon Jet/oluk ka 
dar yeniden şeker konten
janı veriyoruz. Şeker ve 
kahveyi memlekette bol 
bol sa i:abilmek ve mukabi
linde memleketten döviz çı 

.karmamak için tütün ve bu 
nun benzerleri ile mübade-
le esasına müstenit bizim-

Ismet Paşa ile Sovyet başvekili M. Molotof ~ö:aşiirken .. Arkadaki üniformalı zat sııvari kumandanı le anlaşmaya hazır fabrika 
'd' T•vfı'k Rü•tü B. de rki başvekil arasında arkada görünmektedir. ve müesseseler vardır. Böy Budyenı rr. • • 

Başvekı•J ve heyetimiz ziyRret}eri ~~i!ir ~::~~~~ e~:pı~:::~!. 
Başvekil Paşanın avdetin-

b i tirere k Leningrad' a haraket etti \ ... :_frn ks_a~:r_/v~-~il~-~:z_:::_»cez ... rı 

Ruslar Moskova'da bir yarışta ismet Pş. mükafatını 
kazanan bir atı Başvekilimize hediye ettiler 

Heyet bütün müesseseleri gezdi 
MOSKOV A, 4 A A. - Başvekil 

lamet Pat11 Hazretleri ile Tevfik 
Rüıtü Beyef,,ndi ve refakat ve mai
yetlerindeki zevat diiıı ıece saat 
bire çeyrek ka1:i\ hu •İ trenle Le-
ningrada hareke\" " .r. 

Bat IPI Hıur<. • .._, • ur ki ye-
nin Moıkova Büyük Elçi•i Hüseyin 
Raııp Bey, Sovyet ittihadı cümhu· 
riyetlerinin Ankara Biiyük Elçiai 
Soılritz yoldaı ile, harp ibtiliil mec
liıi aza•ından Baıveki Hazretlerinin 
ıahıi mihmandarları M. F okine, Ha
riciye halk koıniserliği birinci tark 
dairesi müdiri M. Paıtoukov ve Sov 
yetlerin Türkiye ataıemiliteri M. 
Gecker ile Hariciye halle komiser
liğinin yüksek erkanı refakat etmek 
tedirler. 

lamet PBta Hazretleri, iıtaıyonda 
M. Litvinof, Karahan, Kreıtinski i
le Türkiye sefaret erkanı ve Hari
ciye halk komiserliği yüksek me
murları, Sovyet harp ihtilal meclisi 
az&lan ve Sovyet matbuat müme11il 
!eri tarafından teıyi edt1miılerdir. 

Başvekil at yarışlarmda 
MOSKOV A, 4. A. A.- ismet 

PBfa Hazretleri dün at yanıları 
ismet Paşa ,,e hariciye komiseri Litvinof (Devamı 6 rncr sahifede) 

·······~~Jj~~··~~;if~·~···22· ... j·MB ... Üb;ldii···· ··l·d··_ .... 

kanun layihası 
ono arı ge ı 

T evziata bugünden 
itibaren başlanıyor 

Yukarıda: Romanya Kraliçesi Haz
retleri, aşağıda Yugoslavya Krali

çası Hazretleri istasyonda 
karşrlanrrlarken ... 

Kraliçeler 
Geldi 

Romen ve Yugoslav 
kraliçeleri 

bir hafta kalacaklar 

Mütenekkiren seyahat 
eden kraliçeler 

abidatımızı da gezec~kler 

u meselenin içinden 
nasıl çıkılacak? 

Otelci de Lublik'in gözü cam 
d ""ld" d0 

' egı ı.. ıyor .. 

Her halde ortada iyice aydınlanmayan 
bir vaziyet ve karanlık noktalar var! 

Tek sözlü caninin hüviyet ve malı:
.. dı ırlzli bir p ... de arkasında kal
makta devam ediyor. Dün de bu me 
•eleye dair tahkikatımıza devam et
tik. 

Elde ettlillniz bazı malGmat cmn 
ııözlü haydudun hüviyeti etrafında 
uyanan filpbeleri takviye etmekte
dir. Ortada inkAn kabil olmayan 
mühim bir nokta var: 

- Morgla teıhlı- edilen adam cam 
Jözlildür! 

Halbuki Juliuı Lüblik i•mindeki 
E•tonyalı iddea edildiğine göre ne 
kördür, ne de gÖZÜ camdandır. 

Otelci ne diyor'? 
Juliuı Lüblik:in birkaç ıece kalch

iı Galatadaki Bur .. otelinin müdü
rü ile dün ıörüttük. Buna oteli mö 
dürü diyor iri: 

- Juliuı Lublik isminde bir adam 
2 ttıtrinieYVel 929 tarihinde oteliıni
ze geldi ve ı3 ıece kalarak ıs teı
rinievvel 929 da aynldı. Bu adamın 
kıyafeti oldukça muntazamdı. 

Biz otelde kalan yerli yabancı her 
kesin hüviyet evrakını tetkik ederiz 
Juliu, Lublikin de evrakını tetkik 
ve deftere kaydettik. Bu adam,Eı
tonya tabiyetinde olduğunu göıte
ren bir pasaportla Galata polis mer
kezmden alınmış bir ikamet tezke
resini himildi. ilk ıeceler, otelin 
kırk kuruıluk yataklanndan birinde 
kaldığı halde birkaç gün sonra bu 
parayı veremiyecek vaziyette olduğu 
nu ileri ıürdü . Biz de bir i ı bulun
caya kadar otelin geceliğini 30 kuru
fB iııdirdik. 

Buradan ııiderken bize 4-6 lira 
borcu vardı. Parayı vermeden gitti. 
Bizde e,ya11 filan kalmıı dejpldir .. 

Ben, Juliua Lubliki iki gözü de 
sağlam bir adam olarak gördüm. 
Talana göz kullansaydı 13 gün zar
fında bir defa olıun nazarı dikkati
mi celp edecekti. Morgta teşhir edi-

- -

Poli& madarO All Rıu B. 

len ceaet, bana pterilmemiıtlr. 
Görıem b ... halde o olup olmadığını 
tamrdun." 

Şüphe çoğalıyor 

Bur .. oteli müdürünün bu ıözleri, 
mevcut fÜpbelere bak verdirecek, ve 
cam ııözlü herifin kat'i ıurette l"f
hia edildiline dair olan teminab zaa 
fa uğratacak bir mahiyettedir. 

E1111en Juliuı Lublikin ancak iki 
buçuk üç oene evvelki hayatına alt 
bazı izler bulunabilmit ...e son za
manlarda merkumun _...ıercle kim
lerle beraber yaf8dıiı anlaıılam•mıt 
tır. 

Rıhtım kahvelerinde ıeceleyen il· 

damın cam gözlü hayclutun kendiai 
olmaıı, bu adamın mutlika Lublik 
olduğuna delilet ebnez. 

Acaba Bursa otelinde ıeceleyeıı 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

• • 
lzmir mi, Istanbul mu? 
Hangi taraf~n daha kuvvetli oldu
ğunu yarın sahada göreceğiz .. 

fzmirliler kendilerinin daha kuvvetli olduğunu 
ve behemehal lfalip l!Cleceklerini iddia ediyorlar 

lzmiı oylıncıtsiı lhsan 

la iki temaa yapblar. Bu, üçüncü 
temas oluyor. ilk defa lstanbulda 
karıılaımıılar, eksik bir kadro ile 
çıkan lstanhul muhtelitini mağlup 
etmiılerdi. Ve geçen ıene lıtanbul 
muhtelitini lzmire davet ettiler. 
lıtanbul muhtel iti lzmirde iki maç 
yapb ve İzmir muhtelitini iki de· 
faımd .. da mağlup etti. Fakat ııol 
farkları pek az da lzmirliler gene 
ayni iddiayı ileri ıürdüler. Bu de 
fa hem Milli takıma oyuncu seç
mek, hem de bu iddialann ne de
receye kadar doğru olduğunu ••· 
hada görmek üzere, lıtanbul vt 
lzmir muhtelitlerinin üçüncü defa 
olarak latanbulda karıılaşmalan· 
na federa•yon del&let etti. lzmir. 
tiler latanbulun bütün ıeraitini ka 
bul ederek ve bir çok fedakarlrl 

Maçta hlkemlik edecek oları 

Kamil B . 



Askeri Liselerden 
Harbiye' ye 

iltihak eden gençler 

Dün Gülbane' de askeri merasim 
yapıldı; bugün de yeni zabit

lerimizin diplomaları verilecek,. 

Kuleli ve Maltepe aakeri li
seleri son sınıf talebeainin Har
biye mektebine iltihakı münue 
betile dün aktam aaat 17 de 
Gülhane bahçesinde askeri me
rasim yapılmıtbr. 

Harbiye ve tehrimizdeki u. 
keri liseler muallim ve talebeai 
Gülhane parkında nizam kolu 
halinde toplanımılardı. Saat 17 
ye doinı boru ile hazır ol ku. 
mandası verildi. Cumhuriyetin 
genç Ye kahraman orduıunun 
kumanduım yarın ıerefli omuz 
larında ta9ıyacak olan gençler, 
çelik söğüılerini gererek bir de 
kika içinde yerlerine ıeçtiler. 

Harbiye ikinci ımıf talebesin 
den İhaan Bey, askeri liıe tale. 
besine hitaben: 

- Sizi ıerefli ve sıcak yuva
nıza götürmek için iıtikbal et. 
tik. Hot geldiniz! cümlesile bat 
!ayan çok heyecanlı bir nutuk 

söyledi. 
Buna Kuleli lisesinden Kira

mi Bey, arkadaşlan namına ce
vap verdi. Her iki nutku da ta. 
lebe ve merasimi iftiharla sey. 
reden halk tiddetle alkııladı. 
Ve müteakiben Maltepe lisesi 
muzikası tarafından çalınan is
tiklal martile merasime nihayet 
verildi. Harbiyeliler, genç ıil&h 
arkada,larını aralarına aldılar 
ye beraberce mekteplerine dön
düler. 

Harbiye ımrflarına geçen as
keri liselerin güzide gençlerine 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

Harbiyede merasim 
Bu ıene Harbiye mektebin. 

den zabit Yekili olarak çıkan e
fendilerin diplomalan bugün öğ 
leden sonsa Harbiye mektebin
de merasimle tevzi edilecektir. 

Mac Donald'e Baldwin Amerika'da inhilal ha-
vekalet edecek linde bulunan bankalar 

LONDRA, 4. A. A. - Kral ve 
Kraliçe bugün Vindaordan Bukins· 
ham sar&JID& dönmü,lenlir. 

M. Mac Donald kabinen.in buıün 
yapbğı içtimaa riyaset etmi9tir. M. 
Mac Donald saat 17,30 da Kralı :d
yaret edecektir. 

M. Mac Donald'ııı iıtiralıate ~ 
kileceği miiddet zsfında Bat•elıilliıı 
vazifeoini M. Baldvin ifa edecektir. 

M. Mac Donald'ın sinceii l«İr· 
yatta on ı..,. ıün kadar kal-11 muh 
temeldir. B11ndan sonra M. Mac Do 
nald dinlenmek lizre 1-•i-th'a 
ıidecelrtir. 

M. Mac Donald'm l.ozu'a .. ~ 
den nY&l ılii• loülıft t aul,.le 
mü.-vereye iftiralı ....... üzre 13 
Huiran'da Londraya döıaecefi ııöy
lenmektedir. 

BOSTON, 4. A.A.- Boıtonda.ki 
Firat National Bank, Atlantic Natio 
nal Bank'ııı bütün heaabatını mev
duatı zimıneti ile üzerine alm19tır. 

Bu mevduat, 65 milyona baliğ bu
lunmaktadır. 

Atlantic National Bankta mevdua 
tı bulunan kimselerin ıon aylarda 
paralarım çelonİf oldukları söylen
mektedir. 

Şayanı dikkat bir keıif 
NEV-HAVEN, 4. A A. - lasi

liz-Aınerikan heyeti Filistinde At
houet yakınında 3 iıkelet meyolana 
çık.anıutbr • 

Müteha,.,.U uıtnıpoloji llimlerin
den M. N....terthal bu btfi tarihin 
en aUilıim U,iReri ...... addetm..kte 
ve bu iskeletlerin ı..,. bin ... e &YYe

line ait olduiunu aöylemelırtedir. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Dil meıeleıi 

Dostum Peyami Safa Bey, a· 
ıabi ve hiddetli bir zattır. Fakat 
çok iyi bir adamdır. iyiliğinin ba• 
lıca delili kalemini hakkm, hak 
bildiği teYin demiyorum., mutlak 
olan hakkın, hatta o nevi imla
dan hoşlanırsaruz majüsküllü 
Hakkın müdafaa11na hasretmiş 
olmaındır. 

Peyami Safa Bey bilir, fÜphe 
etmeden bilir, bildiğinden ıayrı
amın batıl olduğuna imanla bilir. 
V alua herkeain fikrine hürmeti 
vardır; fakat kendi fikrinde ol
mıyanlann samimiliğine İnan· 
ma:z. Onları ya birer mutaaallif 
veya akıllarına her ıeleni tetkike 
falan lüzum ıönneden oöyleyive 
ren birer bedbaht addeder. On
larla çazetc aütunlarmda veya 
dost mecli5lerinde münakaşalar 
açar; ~onra bu münaka,alardan 
bahaederken muarızlarını hemen 
susturuverdiğini, hatti. yere seri· 
verdiğini söyler. 

Zaten Peyami Safa Beyin ya
:zılannm çoğu, bir dalalete kartı 

yini andıran bir eda vardır; fa
kat o, incil yazan resul ıibi sade 
ce kükremek le kalmaz; ara11ra 
sözlerine, ilim ve fen aaırlannı 
ıönnü, adamlara yakı,acak istih 
zayı, mülayemeti de kanttırır. 

Cumhuriyet ıazeteainin 24 ıÜ· 
san ve 1 mayıs tarihli nüshaların 
da netrettiği iki makalede, türkçe 
yi beğenmiyen münevverlerimizi 
de yere seriverdi.Hatta bu cihat • 
tan Avrupa dilleri de paylarını 
aldılar: tiiri<çemizin ıüzellilderi, 
:ıenıinlikleri, kudreti karJıamda 
hiç birinin: !'Ben de vanm,, diye 
miyeceği isbat edildi. 
Kullandıfı dili aevmiyen muhar 

rir, kullandıiı aletleri se'llDİyen 
İKİ kadar garip bir teY olur. Ben 
de türkçeyi sevdiği, beğendiii 
için bir Türk muharririne siteme 
kalkıtacak deiillm. Fakat elinde 
ki aletleri ıslah etmek, onlara 
yenilerini de katmak, veya baıka 
meleketlerde ıördüklerini de al· 
mak istiyen amele gibi dilini iter 
letmek arzuı11nu gösteren muhar 
riler de, Peyami Safa Beyin ıös
terdiii iıtihkara, zannederim, 
pek tayan değildir • 

" 

HARö<Cl HA~IERIL~R 'liirtJll _ 1 
Al ş k" ç· s d - DAK•IC .. _ man ar ı ın onuncu per e 
Kabinesinde Demiryolları Açılıyor Devlet Demiryolları masraf 

bütçesinde tenkihat gapıldı 
Bir nazırın istifası 
etrafında tefsirler 

Japonlar vaz'1yet etme
ğe mi karar verdiler? 

Fransada ikinci intihap 
günü arefesinde .. 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Bütçe Encünıeni De'\llet Demir· 
yolları bütçesi üzerinde tetkikatını ikmal etmit ve idarenin ma•· 
raf bütçesinde esaslı tenlrihat yapmıtbr. Darülfünun bütçesiniıı 
de encümende müzakeresine batlamıt ise de muayyen noksanla
rın ikmali zımnmda tetkikat yapılmak üzere bu müzakere bir haf 
ta sonraya talik olunmuıtur. 

Bl::RLIN, 4. A. A. - Umumi ik
tisadiyat nazırı M. Herman V arm
bold'un istifası bugün resmiyet kes
bedecektir. M. Brüning M. Varm
bold ile görü1tükten ~nra bu iıti
fanamcyi kabul etmi,tir. Müıtafi 
nazırın halefi henüz malüm değil
dir. Sabık Almanya fiyatlar komise. 
ri ve halen Leipzig belediye reiıi 
M. Coerdeler ile umumi iktisat ne· 
zareti müstetan M. T rendelenburg' 
un isimleri ileri sürülmektedir. Ma
mafih, M. BrüninJ'in M. Varmbold' 
un yerine birini getirmekten vaz 
geçmesi ve M . Trandelenburg'u 
münhal nezaret umumrunu tenııiye
te memur etmeıi. de muhtemeldir. 

MOSKOVA, 4. A. A. - Tas A- PARIS, 4 .A. A.- Namzetlikler-
jansı bildiriyor: Khabarovık' dan bil den feracat için verilmİ! olan müh
dirildiğine göre Harbinde vaziyet let bu ıece yansı hitam bulmakta· 
ırerıin olmakta berdevamdır. Şarki dır. 

Gençlik Hilaliahmer teşkilatı Çin demiryollan mıntakasında Sov- ilk intihap devresinde hükUmet 
yet vatandaşlarının tevkiii devam e- J fırkalarile muhalefet fırkaları adet 
diyor. itibarile yekdiğerine müsavidir. Ma-

ANKARA, 4 A.A. - Hililiabmer cemiyeti tarafından ha· 
zırlanan gençlik Hilaliahmer tetkilltı talimatnamesi Maarif Ve
kaletince tetkik ve tasvip edilmiftir. 

Beyaz Ruslar, vasi mikyasta tahri mafih radikal-sosyalistler hesabına 
kit yapmak için hazırhlılarda bulun- hafif bir terakki görütmü,tür. 
maktadırlar. Bu istihzarat Sungari Sai cenah fırkalan bu sabah inti
köprüıü ile trenleri berhava etmek ••r eden ıazetelerinde "Cümhuriyet 
için yapılan suikas'le alakadardır. çiler Birliği" ismi altında bir cephe 
Bu tahrikatı ilham edenler, Sovyet te9ekkülü lehinde son bir müracaat 
Rusya ile Mançuri ve Japon bükü- ve davette bulunmaktadır. 

Mektep talebesine beteri tesanüt, felaketzedelere yardım ye 
umumi hifzıasıhha kavaidine riayeti telkin eden talimatnameye 
nazaran her mektebin bir gençlik Hili.liahmer tubesi olacak Ye 

Hili.liabmer umumt merkezince mürakabe edilecektir. Bu malt.. 
satla yapılan masraflara yardım olmak üzere Amerikan saliblah 
mer cemiyeti tarafındn Hililiahmere 2500 dolar gönderilmiştir. 

metleri arasındaki münasebeti büsbü Bununla beraber bütün ırazetele
tün fenaJattrrmağı istihdaf eden bir rİn aol cenaha doğru hafif bir tema· 
takım erkandır yül eseri görüldüklerini kaydettikle-

Müşkilat var .. Kütle halinde icra edilen tevkif- ri nazara almak lazım gelir. 
!ere ve mevlı:ullara yapılan itkenu- M. Tardieo bu alqam telsizle ııeı-

BERLI N, 4. A. A.- KabinMıin 1ere raimen tahrikitçılar, herhangi redilecek bir nutkunda intihap mii-
• parlimento huzurunda bulunmakta bir Sovyet müessese veya Ajansı- cadeleainio ikinci ve aonuııcu perde

<>lduiu vaziyet ve 24 nisan intilıabı- ı nın infilak itine ittirak ettiiini sös- sini açacaktır. 
nm hisd etmi' olduiu sanıntıdan terebilecek hiçbir !"Y icadına mu- M , Herriot da yartn alqam ıu,. 
sonra tolı. bir nazınn kabineden çe- vaffak olamamqtır. tık sirkte lıir nutuk söyliyecelrtir. 
lıilmeai bııtvelıili ciddi bir mü,külit 
kar!ıll1'da bulunduracaktır. 

Mamafih, M. Brüninc, Profesör 
Vannbold'a halef bulmakta müıkü
lit çekmiyecektir. Daha şimdiden 
ilrtisat nezareti müsteşarı olup uzun 
müddet na.zırlık vazifesini ifa etmİf 
olan M. Trendelenburs'un ve milli 
Alman fırkası aza11ndan sabık Al
manya fiyat komisyonu reisi ve Leip 
ziı belediye reiıi M. Goerdeler'in 
iıiınleri zikredilecetinden bu mahi
yette munkkat bir tedbir, sağ cena· 
hın i9ine yaramıyacaktır. 

Binaenaleyh sai cenah, bütün dar 
bel erini M. Groener' e tevcih edecek
tir. Sağ cenah, M. Groener'in Hit
ler hücum kıtaatının ilgası hususu
na muvaffakatini bir türlü afede
memektedir. 

Hindenburg'un intihabı 
tasdik olundu .. 

Bu tabrikittan maluat, So•yet 
müessesatı zimamdarlarının tevkifi Komünistlerin 
ve tarki Çin demiryollanna nziyet mağlubiyetleri 
etmektir. Salahiyettar menabideo te PARIS, 4. A .A. _ Eıı:celıior ıa· 
renüh eden malümata söre daha 
şimdiden bütün Sovyet möeoaeaatı- zetesi bir Mayu gününün selimet 
nın taharriıi n bu mileaıeaat zi. ve emniyeti lehine olarak komünist
mamdarlannın tevkifine ait bir plan lerin faaliyet ve hareketlerindeki te· 
me.cuttur. Daha timdiden birçok nakus ve tedenniye ait bir iıtatiıtik 
vesikalar tasni edilmiı olduğu ve ' derceylemektedir. Buna nazaran kcr 
bunlann So~yet m~eH,esatında ya- müniıtler 1928 senesindeki rey •· 
pJan taharrıyat nebcesınde elde o-
lunmuı veıaik olarak göıterileceği detlerine kıyasen Fransada umurni
zannolunuyor , yet itibarile kaybetmektedirler. Ka

Şanghay'da bir hadise 
yip adedi 257.035 rey yani yiizde 
24,64 tür. 

Avusturya 
Meclisinde 

ŞANGHAY, 4 .A. A.- Kendile· 
rine tatlar atan Çinlileri tevkif m.ak 
sadile imtiyaz mıntakaıının Amerİ· 
ka efradı tarafından muhafaza edi
len kısmına Japon askerlerinin gir
mesi haıebile zuhura gelen arbede 
neticesinde Çinlilerden üçü hastane
ye kaldınlmış olarak 10 ki,i yara· 

BERLIN, 4. A. A.- intihap mua lanmııtır. 
melitmın tetkikine memur komis-
yon, bir celıe aktederek Hinden· Amerikalı efrat vak'a mahalline 
bours'un intihabıru tasvip etmi,tir. gitmiıler ve Çinlilerin bir daha tat 
Bu celsede bir hadise olmuıtur. atmıyacakları teminatını vererek 

Feshi ıçın bir takrir 
hazırlanıyor 

Reichıtaır azasından Te Hitlerciler- hem bir ihtilafı hal hem de Japonla- ViYANA, 4. A. A.- Milli mecli
den M. Frank, telıiz telefonun an- rrn mıntakadan çekimelerini temin sin hukuki encümeninin i9bu mecli-
cak Hindenbourı tarafından kulla- etmitlerdfr. sin infisahı kararın< vereceii ıünün 
nılmauna müsaade eclilmiı olduğu- C · · Ak h · arifesinde ıiyasi vaziyet çok kan,ık 
nu söyleyerek intihalKna itiraz et- emıyetı vam eyetı bulunmaktadır. Buıün M. Boures· 
mi,tir. rıez' /tında ehe ile soıyaldemokrat ve büyük 

· k' 1 CENE\ A C · ti' Almanya hrkalan arasında cerey_an Komisyon reisı, M. Fran ın aöz . . : · .- .~mıy~ 
söylemesini men'etmi9tir. , akvam meclisındekı Çın mumeuiU etmiş olan müzakere •aziyeti hiç te 

Asekri mahiyeti haiz 
te~kilat 

BERLIN. 4. A .A.- Reiıicüm

hur Hindenbours hücum taburları
nın dağıtılmasını ve askeri mahiyeti 
haiz her türlü siyasi teşkilitm Al
man dahiliye nazırının kontrolu al
tına konınuım natık bulunan 13 
mart tarihli emirnameye zeyil olmak 
üzre akeleme alınan kararnameyi bu 
sabah imza ebni9tir. 

Alman hükUmeti bu t .. kilit üze
rinde bundan böyle nezaret hakkını 
haiz olacak ve bu t,..kilatı buıiln 
netredilen kara.mıune mucibince nİ· 
zamnameelrini tadile mecbur edebi
lecektir. 
Reiıicümhur tarafından imza edi

len diier bir emirnamede bazı ıu.. 
müniıt tqkilittıun dağıtılması .,.... 
rolunmaktadır. 

Tayfundan ölenler 
MANILA, 4. A. A. - Filipin a

dalannda ıeçen cumarteai ıünü zu
hur eden tayfur eınasında ölenlerin 
65 kiıiyi bulduiu alınan son haber
lerden anl-.ılmıttır. 

65 bin ki!i yeniz ve yurtıuz kal
mııhr. 

rulduiu zaman: "Hangi memla. 
ketin hangi devri için?" diye yi .. 
ne bir sualle cevap verirmi,. Pe· 
yami Safa Bey, "En güzel dil han 
eiıidir?" ıualine, uHaqi devirde 
ve neyi ifade ebnek için?. diye 
cevap vermeği zannederim ka
bul etmiyecek . 

Her dilin, başka dillere tf!rcÜ· 
me edilmiyecek tabirleri vardır. 
Franıızlar, dillerinin vüzuhu ile, 
çok itlenınit olması ile iftihar e· 
derler. Hakikaten de fransı:ıca Ü· 
zerinde çok c;alı,ılmıt bir dildir. 
Ona yalnız Fransızlar deiil, tari 
hin uzuıı bir devrinde bütün Av
rupa hizmet etınittir. Birçok &a• 

raylarda kullaruldıiından ilmin, 
felaefenin, ıan'atin de reami dili 
haline ırelmittir. Almanca, İngi
lizce kitapların çoğunda bazı ta
birlerin, terkiplerin franaızca ola 
rak kullanıldığını ıörüyonız. Fa
kat buna rağmen fransızcaya ter
cüme edilen kitapların hemen he· 
men hepsinde (hem cinaslan he· 
aaba katmak hiç aklıma gelmi
yor) bazı cümlelerin, tabirlerin 
fransızca ile ifade edilemiyeceği 
ne dair kayıtlar görüyoruz. 

Almanca bilmem; fakat milli
yet asabiyetine kapılmadıkları za 
man franıızcanın vüzuhuna hay .. 
ran olduklarını aöyliyen Almanla 
nn dilinin şiire franoızcadan çok 
daha müsait olduğunu bizzat 
Fransızlar da itiraf eder • 

· M. Yen, Cemiyeti akvam katibi u· tebdil etmemi,tir. 
mumiliğine hali hazırda Moukden' • Soıyal demokratlar yann f .. ih le
de bulunan tahkik komisyonu hak- hinde kat'i bir takrir vermeğe mil
kında almıt olduğu bir telcrafname- temayil bulunmaktadırlar. Bu takri
yi tevdi etmi,tir. rin kabulü kabinenin istifaımı intaç 

Moukdenden ırelen bir zatın be- edecektir. 
yanıtına göre komisyonun Çinli a- Bu esnada harbiye nazırı M. Vau 
zası, gazetecilere ancak bir defa be- goin, Haimvehren1er mebuslarını 
yanatta bulunabilmi9lerdir. feshe ait olan takrirlerini geri alma-

Çin murabhaılann1n etrafında 6,7 ğa ikna etmek ve bu suretle sosyal 
poliı hafiyesi vardır. Bunlar, mu- demokratlar büyük Almanya fırkası 
rahhaslarrn hatta kendi apartıman- ı taraftarlarına kar,ı bir ekseriyet vü
lsrı dahilindeki hareketlerini taras- cudc getirmek mecburiyetinde kal. 
sut ebnekte ve nezaret altında bulun mı~tır. 
dunnaktadırlar . 

Çin murahhaslarının maiyetlerin
deki kimıeler bile ırayet sılu bir ta
rauuda tabi tutulmaktadırlar. 

Hatta polis hafiyeleri, bunlann ya 
tak odalarına ıinnekte ve müt.ile
melerine karı,maktadrrlar. Bizzat 
komisyon azası bile bu tarauuttan 
kurtulamamaktadırlar. 

Graf Zeppelin yolda 
LAS PALNAS, 4 .A .A.- Graf 

Zeppelin, dün saat 9 da tehir Üze
rinden uçınu,tur. Balon, yolcuların 
fehrİ temaıa edebilmeleri için pek a
'8fıdan uçmak suretile birkaç tU1' 
yapmıttır. 

tiği bir dilden, batlı:a hir hususta 
üıtündür. Peyami Safa Bey, türk 
çenin Avrupa dillerinde olmıya~ 
zenginliklerini sayarken, hancı 
hususlarda fakir kaldığını oöyle
miyor. Meseliı bizde sigaralann 
onlardakinden faLla olduğunu 
kaydediyor; fakat (öbür dilleri 
bilmiyo--um) franaızcada zaman. 
tarın bizdekinden çok oldugunu 
söylemiyor. Halbuki biz, zaman
lar arasındaki "nuance" 1ara o de 
ro>ce lakayt kalmı••z ki, "condi
tioı,nel pa...e" nin iki tekli araaın 
daki farklar söyle dursun, "in
dicatif" in«paase defini» ai, "paaıe 
endefini» ai ve tcpaa&e antt!rieur»: 
Ü arasındakileri iyice sezemiyo .. 
ruz. Bu iki dil, ayrı ayrı huıuıla· 
ra ehemmiyet vermiş. 

Jean Paulhan'ın bir makale
sinde ıörmüştüm: Bir lngiliz r&· 

bibi, franaızcada "Allah'ı seve
rim" derken de, «patatesi seve
rim• derken de hep "aimer" fii
linin kullarulmasına fevkalade 
kızmış ve: 4 'Böyle insanların için 
de yaıanmaz!" diye kalkıp mem 
leketine gitmiş. ( lnıilizcenin to 
like, to love, to be fond, to be in 
love with, v. s. gibi muhabbet ifa 
de eden sözlerini Fransızlar gibi 
biz de, daba birçok milletler de 
hep bir kelime ile tercüme ediyo· 
ruz). Peyami Safa Beyin, ıigai 
vücubiyeleri yoktur diye Avnıpa 

· • · tan ittihnm etmesi bun 

Al Capone 11 sene 
yatacak 

CHIKAGO, 4. A.A.- Amerika a· 
yan mecliıi Al Capone tarafından 
davasının yeniden rüyeti hakkında 
vaki olan talebi reddetınit olduğun
dan merkum kuvvetli bir muhafaza 
altında Leavetherth çilehanesine 
sevkedilmi,tir. 

Halbuki kendisi avvelce bu.lundu
iu hapiıhanede nisbi bir serbesti. 
den müstefit olmakta idi. Şimdiki 
çilehanede hazineye kartı hilekarlık 
yapını, olmak töhmetile 11 sene 
mahpus kalacakhr. 

Peyami Safa Bey diyor ki: 
"Türkçe ne çince gibi tek he· 

celi, tecridi dillerdendir (lanırues 
iaolantes), ne de Hint-Avrupa li
sanları ıribi kırılan, bükülen dil 
lerdendir (langue i fleJCİon). 
Türkçe ilhaki bir dildir. (languu 
aırırlutinative). Türkçenin üatün
lüğünün bir çok sebepleri bundan 
ılır." 

"itte türkçenin hiç bir Avru
pa diline naaip olmıyan ba1lıca 
meziyetinden bir kaçı: Sö:ı ltök
leri sabittir, bundcın dolayı kıyo· 
.. bir dildir ( reırulier); kaidelerin 
müıle.ınalorı pek a:z:dır, Krameri 
mazbuttur ve lahikaları boldur, 
zenıindir ( richeue dea mfliıı:<ıa )" 

Bilmem boyuna ıotılahların 
fransızcalannı da yazmağa ne
den lüzum gönnüt ve bunların bi 
rer üstünlük te§kil ettiğine cid
den kani mi? ggz köklerinin de
ğişmemesi, luyasilik olsa olsa bir 
kolaylık temin eder. Zaten türk~ 
çede, yani bugün Peyami Safa Be 
yin ve benim kullandığımız dilde, 
söz köklerinin deiitmediğini aöy .. 
temek doğru değildir: kanaat, ka 
ni, ikna .. bunlan arapçadır diye 
atıyor muyuz? Hele Peyami Safa 
Bey alıyor mu? Bunlarda söz kö
kü ne hale gelmi,? 

Peyami Safa Bey şunu da 
söylüyor: "Hafif hecelerle ba1lı
yan k~limelerin hafif hecelerle 
bitme3i ve a "'ır hecelerle baılı.yan 

Mersin civarında bir Alman 
tayyaresi parçalandı 

MERSİN, 4 A.A. - Halepten latanbula gitmekte olan biı 
Alman tayyaresi Mersin cİYarında yere inmeğe mecbur kalımttll\ 
Tayyare parçalanmıt rakiplerinden fabrikatör M. Hanı Ye ma. 
harrir Madam Margi yaralanmıtlardır. 

Almanya' da siyasi cemiyetler 
mürakabe altına girdi 

BERLİN, 4 A.A. - HükUmetin hüküm Ye nüfuzunu hima. 
ye maksadile Reisicumhurun bir emirnameıile teşlrili.t ve faali· 
yetleri hemen hemen askeri mahiyette olan bütün ıiyaal cemiyeti 
ler dahiliye nazırının teftit ve mürakabeaine tabi kılmmaktadır. 

Reiıicümhurun diğer bir emirnamesi Atm.nyada mevcut 
bilcümle komünist ve mümasil teşekkülleri hemen ilga etmekte. 

1 dir 

1 Sovyet heyetinin tahdidi tesli
hat kon/ eransına muhtırası 

MOSKOVA, 4. A. A.- Tau A· ı ketler araaındaki aıkeri ittifaklar ve 
jansı bildiriyor: Sovyetler birliği diğer memleketler beynindeki kaf!ı· 
murabbaı heyeti tahdidi teslihat kon lıldı siyasi münaıebetler, cihan har· 
feransına bir muhbra venni,tir. bının nihayetindenberi emniyet ve 

Bu muhtırada silah kuvvetlerinin ıelimet itibariyle vaziyet. 
azaltılma11 hakkında umumi komia- Mevzuubahs memleketin bu dev· 
yon taraf!nda~ ~bul .edi~en ve .her re eanasında müdahale, arazisinden 
memleketın mıllı eınnıyetine, cogn.- den bir kısmının elinden alınmuı 
fi vaziyeti~ .ve husuıi ·~r:U~ine uı;- ıayeleriyle veya diğer maksatlarla 
gun aaıan bır had tayınını derpıf milsellah ecnebi kuvveti.,. tarafın· 
eden karar sureti dolayiıiyle a"'iı· dan kalıp kalmadığını da nazara a· 
da zikrolunan mülibazalann bilbaa- hnması icapeder 
~ nazara alınnwaı teklif edilmekte- 4 _ Sulbü koruma maksadına 
dır: müıtenit beynelmilel itiWları ihlal 

1 - Arazinin eb'adı ve vüı'atı, eden, harp ilin etmekıizin bazı ha· 
hudutların uzunluğu, nüfus kesafe- reket ve teşebbüslere giriten, vatan 
ti, demiryollan ,ebekesinin ft'llZİye, da!lannm veya milli menfaatlerinin 
diier yollann uzunluğuna ve vazi- mGdafaaıı bahanesiyle ecnebi bir 
yetine olan nisbeti; memleket toprakların• müaellü ku• 

2 - Hudutlar civarındaki demir- vetler ıönderen ve binaenaleyh tek· 
yollar ,ebekesinin vüs'at ve imtida- lif edilen tahdit ve tenkisi teolihat 
dı. denize olan mahreclerin ablokaaı muka•eleaine riayet huıusunda kili 
hususunun nisbi kolaylığı; 

3 _ Mevzuubahs memleketlerle teminat arzetmeyen bititik ve ya· 
diğer devletler araıındaki iti!Aflar ve kın memleketler bulunup bulunma
askeri ittifaklar. mücavir memle- dığı. 

Feci bir heyelan 
DU DELANGE, ''Lükıenburg" 4. 

A. A.- Kanalizasyon itlerile me•
gu) bulunan ameleler nagihani bir 
surette uku bulan bir heyeli.n üze
rine bir hendeğe gömülmü9lerdir. 3 
kişi ölmüş, 2 kiti ağır yaralanmıştır. 

Şakuli uçma tayyaresi 
ile Londra·Cap seferi 

LE BAURGET, 4. A. A.- Bir 
sakuli uçma tayyareoi ile Londra
Cap seferini icraya tetcbbiis etmit o 
lan lııgiliz tayyarecilerinden Y ounı, 
dün Marsilyaya müteveccihen aaat 
12,3 da. Le Bourıetden hareket et
mi,tir. Tayyare, ıoo beüiir kuvve
tinde bir motorla mücehhezdir. 

türkrenin Avrupa'ldarı teshir •· 
den ahengini yapar.'' 

Bir kere bunun ıüze1 bir f"Y 
addedilmesini pek anlamıyorum; 
çirkindir de demiyorum. Sonra 
bugünkü türkçede bu va11f ne de 
receye kadar mevcut? Peyami Sa 
fa Bey, ismindeki "safa" kelimeai 
ni vakıa sefa diye yazmıyor am
ma <epeyarni• kelimeıini peyemi 
şeklinde söyleyip yazabiliyor 
mu? 

Birinci makalesinde, kendiaine 
verilen üç franaızca metinden ilri 
sini aılındaıı daha iyi olarak ter
cüme ettiğini IÖylüyor. Bu iddiayı 
isbat edecek veaikaları gösterme
diğine bir şey demiyorum; za
ten, aıhndan iyi tercümenin ne 
demek olduğunu anlamamakla 
beraber inamakta bir mahzur 
ıönnüyorum. Fakat ikinci maka
leainde, l'Al'P dillerine tercüme e
dilemez diye ıösterdiği iki parça 
run, meseli franaızcaya pek ili. 
çevrilebileceğini zannediyorum. 
Hele ikincisi! Peyami Safa Bey 
onları, dilini iyi bilen bir Franaıza 
ıöstenni' mi? Yalnız Türklere 
göıtertnİJ&e, miiaaadeleri ile, is
batr pek yarım kalır. 

Zaten Peyami Safa Beyin o 
iki misali de manzumdur; na:ı;
mı tercümeye kalkmak, ancak 
büyük ~airlerin elinde bir kiiatah 
lık sayılmaz. Bilhaaaa bu manzu· 

Son asır san'atları 
kongresi · 

VENEDIK., 4. A .A. - Muasır 
san'atlar Kongresi Ceneve clokası İ• 
le 1 ngiltere, Fransa, Belçika, Al
manya, lıviçre, Avusturya, Lehis
tan, Macaristan murahhaslan ve bir 
çok ecnebi artistler hazır olduklan 
halde açılmıttır. 

Nazırlardan M. Rocco ile Akad• 
mi a:ı:asmdan M. Ajetti birer nutuk 
aöylenmi9lerdir. Bu nutuklar pek zi. 
yade alkı,lanınıfbr. 

lngiliz kral ve kraliçesi 
LONDRA, 4 .A. A. - Kn1 .,.. 

Kraliçe Vindıur ıatoaundan B
ıw..1uını Palace sarayına clönmiit'
dlr. 

dikleri sibi lirik parçalar olur· 
sa. 

-;: . . 
Türkçenin birçok incelikleri 

bulunduğunu inkar etmiyoruz. 
Hat ti ıunu itiraf edebiliriz: Türk 
çe eserlerin, bilhassa Tanzimat· 
tan evvelkilerin Avrupa dillerine 
tercümeai ıayetle zordur, belki 
imkinaızdır. Fakat bunun aksi de 
doğrudur: Avrupa dillerinin eser 
!erini, gerek dünkü, gerek bugüıı 
kü türkçeye tercüme etmek te • 
derece zordur. 

Niçin? Çünkü buırünlrii türkç• 
Avrupa medeniyetinin değil, ıarlıı 
medeniyetinin eseridir. Türk ede· 
biyatındaki hayalleri, hisleri ifa
de için Avrupa dillerinde kalıplar 
yoktur; fakat Anupa edebiyatla 
rmdaki hayalleri, hisleri ve /iltir· 
leri ifade için de bizde kalıp yok· 
tur. Türkçeyi beienmiyenler onla 
n ifadeye çalı,anlardır • 

AYrupalılanıı bizim yazıları 
mızı tercüme edip edememeleri .. 
ni dütünmek bize düşmez; onla• 
rm p.rk medeniyetine girmeia 
kalktıkları yok. Fakat biz Avni• 
pa medeniyetine girmek istiyo
ruz . 

Peyami Safa Bey bu me.ele 
hakkında bir kaç makale daha 
yazacağını vadediyor. Elbette bu 
noktayı da itaret ed-ktir. Fik• 
rini öirenmeği aabmnzl1kla arzu 
ediyorum. 



5 Numaralı 
Ekono,,,i 

Anadoludan bir çok 
şeker tüccarı geldi 

••••••• 1 

MlLLIYl::T PERŞEMBE s MAYlS lllJZ 

kararname ile ne 
Oda meclisi 
Kararını verdi 

ı Yirmiden fazla yatalı 
ı olan hastan~ler 
/ kaydiye verecekler 

Hangi memleketlere 
döviz verilebilecek? .•..... ' 
5 numaralı kararnamenin 1 inci 

Maarifte 

Elli sene 
Jimnastik 

Mahkemelerde 

On senelik 
Likörler 

Bunlar ilk kontenjandan çıkacak 
şekerlerden mühim bir 

mikdarını alıp götürmek istiyorlar 

Ticaret odası meclioi bir içtima 
yapmış ve bazı mühi.n kararlar ver 
mİştir. 

Şark tütünleri meselesini tetkik et 
mek üzere lstanbulda toplanacak o
lan Balkan konferanaına Nemli zade 
Mitat, Hüseyin Sabri Kavalalı Hü
•eyİn ve Hakin N ezibi Beylerin iı· 
tirakine karar verilmiştir. Bundan 
sonra Zahire borsasının bir teklifi O· 

kunrnuıtur. Borsa §İmdiye . kadar 
alınan binde iki resmin bazen aza ... 
lıp, bazen çoğaldığını, bunun önüne 
geçmek için, Odalarda olduğu gibi, 
muayyen bi.- ücı·eti maktua alınma
sını teklif ediyordu. Bor.anın bu tek 
lifi esas itibarile muvafık görülmek
le beraber, bir defa lktiaat vekaleti
ne yazılmasma karar verilmiıtiı·. 

ve 2 inci maddeleri 
tamamen tatbik edilemiyor .. 

Türk Pa_rasının kıymetini ko~ ı eden memleketlere karşı takyidat 
hakkındaki 5 numaralı kararnaınenın vazetmektedir, 
bi .. inci maddesinde vazedilen döviz Kararnamenin ikinci maddeoi el
takyidalı ile Türk ihracat eşyaıının yevm Ticaret mukavelesi aktetmedi
ııatnnını İ§kal ebnekte bulunan mem ğimi• memleketlerden yapılacak it
leketlere karıı yapılaw muame- halat hakkında tatbik olunacak mua
lede~ ~ahsedilmektedir. meleden bahsetmektedir. Şimdiye ka 
. Dovız hakkında takyidat vazeden dar aramızda ticaret muahedesi mev 
ıhı·acatta bulunduğumuz baılıca cut olan memleketler ıunlardır: 
memlck~t~erin hangileri oldufunu ih Almanya, Amerika , Avusturya, 
racat ofmnden sorduk Bu memle- Avıııturalya, Belçika, Berezilya, in. 
ketle.- şunlardrr: giltere ,Çekoslavakya, Danimarka, 

Selim Sırrı Bey için 
müıamere veriliyor 
Maarif vekaleti başmüfettit 

!erinden terbiyei bedeniye mü
tehasısı Selim Sırrı Beyin jim
nastiğe başladığının ellinci ve 
memuriyet hayatının kırkıncı 
senesi münasebetile yann saat 
iki buçukta Erkek Muallim mek 
tebinde bir merasim yapılacak 
ve müsamere verilecektir. Selim 
Sırn B. laveç jimnastiğini meın 
leketimizde tanıtmıştır. Mumai 
leyh, muallim mektebinin bilfiil 
on yedi sene jimnastik hocahğı 
nı ve üç sene de müdürlüğünü 
yap~9tır. 

lhtasas mahkemesin 
· yeni bir da va 

Dün doku:ı.uncu ihtisas m.a 
me&.inde şayanı dikkat bir ka 
çılık davası rüyet edilmiştir. 

Davanın maznunu Çekme 
Kadri efendi isminde bir za 
Kadri efendi birçok av mera 
ecnebileri, bilhassa Amerika! 
Çekmece gölünde avlandırır 
Kadri efendinin evinde bir 
likör, Vermut, Viski ve saire 
içkiler bulunmuş ve bunlann 
çak olduğu anlaşılarak Kadri 
fendi mahkemeye ""vkedilmi 
Kadri efendi mahkemed• Iik' 
rin l O sene evelin" ait olduğ 
bun!an on sene evvel Flory 
gazınoculuk yaparken müba 
ettiğini, o zamandan kaldı 
Vermut, Viski gibi içkilerin d 
len ecnebilere ait olduğunu 

Mayı• kontenjanının baılaması eıyanın yeni bir listesini ne§ret· 
iizerine Anadoludan bir çok şe· mittir. Liste Ofiste mevcuttnr. 
ker taciri tehrimize gelmiıtir. Bun 
lar latanbul gümrüklerinden çı· 
kan tekerden almak üzere lstan
bul piyaaasile temasa 1riritmi,ler· 

Almanyada üzüm 
incirlerimiz 

ve 

dir. Bunun üzerine yep yeni bir . .. .. 
va:ziJ'et hadiı olmuııur: j ;\l~an~a !'ı!a~arında wı:um 

Evvelki gün bir ıeker taciri Ti- ve ıncırler~.ızın dığer meml~ket· 
caret müdürlüğüne müracaatla ler mahıulatıle rekabet edebılme
Anadoluy• ııeker sevkedilip edile- si için ittihazı li.zımgelen t..dbir
ıniyecefini sormU§tnr. Bu suale ler hakkında l;lamburg. ko1;1•olo~
henüz böyle bir teY olmadıiı ce- luğumu:zdan Zıraat vekaletıne bır 
v11bı verilmiftir. rapor gönderilmiıtir. 

Almanya, Avusturya ,Bulgariıt11n, Eslonya, Felemenk, Fmlandiy•,Fran 
Çekoslovakya, Danimarka, ispanya, ııa, Hindiıtan, İran, lıpanya, laveç, 
Y ogoslarya ve Yunanistan. laviçre, İtalya, Japonya, Kanada,Le-

Meclis bundan sonra günün mü- Bu memkketlcrin döviz ticareti tonya, Macaristan, Mısır, Norv~ 
hiın meselelerinden ol&n ve dedi ko- hakkında neşrettikleri er> son ka- Romanya, İrlanda, Rusya, Yeni 7.e
dusu devam eden ııhhat yurtlan nunlarla ittihaz ettikleri en son ka- lant, Yunanistan . 

inkılap Lisesinde 
müsamere . ' meyıp artanlardan ibaret bu 

Dün krrk, elli Anadolu ıelıer . Bu raporda tavsiye edilen ted-
taciri Ticaret müdürü Muhıin Be- bırler şunlardır: 
:re müracaatla lıtanbuldan Ana· 1 - Yeni tesia edilecek bağ
doluya teker sevkine niçin müsa• l~r}a incelik~~rin fenni şerai~. da
ade edilmediğini aormutlardır. hılınde ve mukemmelen teessusle-

meselesinin müzakeresine baıladı. rarlar Ofiste mevcuttur. Döviz hak- Aldığımız ma!Uınata göre, kam-
u müzakereler içinde bilhaasa !onda elyevrn takyidat vazetmeyen biyo murakaba heyeti §İmdilik mah

Hal'~uSazai ve Kerim Beylerin bu ı ılıracatta bulunduğumuz memleket- reç tefrik edilmeksizin döviz ver
fikr: muarız oldukları görülmekte i- ler ise Fransa. ftalya, Belçika ve Ho mekte V" karaı'11alllenİn birinci ve i
di. Bir çok münakaşalardan sonra ! landa~'.."; l~!ltere hükünıeti ~velce kinci maddelerinin. tam lı•!biki yapı: 
kavanini mahsuaa mucibince 20 ı vazettıgı dövız takyidatını ilga et- lamanaktadır. Maliye vekaleti hangı 

İnkılap liıeııi bugün saat 16 
buçukta bir müsamere verecek
tir. Müsamereyi onuncu sıiııf 
talebesi tertip etmittir. 

duğunıı 8Öy lemiftir. 
Mahkeme şahitlerin celbi 

ba,ka güne bırakılmıttır. 

Müracaat edenlerin kalabalıiı· rinin temini. 
nka bakarak Muhıin Bey latanbul 2 - Mevcut bağ ve incirlikler-
ontenjanından mühim bir kısmı de mahsulün keyfiyet ve kemnıi

Dln Anadoluya gideceğini hesap yetine tesir edecek bakım u&ulle· 
ederek ıimdilik böyle bir ıey ol • rine çok itina olunması. 

~kt f z1 tağı lan aıhbat mi§tİr, ftalya, yalnız ltalya muvare- memleketler için döviz verilip ve-
ya 

1 
an a a yta 1 ° tı' eta datına kartı döviz takyidatı tatbik rilmiyeceğini aynca bildirecektir. 

ilk tedrisat müfettişleri 
içtimaı 

Burhan Cahit Beyi 
açtığı dava 

Köroğlu gazetesi sahibi Bür 
Cahit Beyin muharrir Peyami 
fa ve Son Posta gazetesi ne~r 
"!üdü_rü Selim Ragıp Beyler a 
hıne ıkame ettiği hakareta 
Defriyat davası dün üçüncü 
mahkemesinde intaç edilmi 
Peyami Safa ve Selim Ragıp 
ler wçlan sabit olduğu için 6 
ay hapae ve yüzer lira ağır 
cezaama mahkılnı edilmitlerd 

yurt aı·ı ve sana oryom ann car ~ 

ne addedilmesi lazım geldiğine ka
rar verildi. Halil Sezai ve Kerim 
Beyler bu reye iştirak etmemiıler
dir. 

llı~dığını, fakat lktısat vekaletine 3-Toprağın gübre ihtiyacının 
nıu t ak b · t' · muntazaman temini. 
lı , racaat a aorm mec unye mı 

1&aettiğini ııöy)emİ§tİr. 4 - Hasadın tanzimi, kuru Ü· 
l . t' "ü b · · züm ve incirin talebe muvafık bir I ıcaret müdür üg unun ıçın 

t.tısat vekaletinden lstanbuldan ..,kilde ihzarı. 
Aııadoluya §eker uvkedilip sev· istihsal masraflarının azaltılma 
kedifemiyeceğini aormuftur. sı için de şu tedbirler tavsiye edil

mektedir: 

Avusturyada tahdidat 1 - Yeni tesis edilen bağ ve 
incirliklerden asgari bir zaman 
:r.arfında mahsul alınmağa başlan 
ması. 

MI. Diplaraku 
Sergisini açtı 

Gene otomobil facı ası 
Köprü Üzerinde bir hadise oldu, 

üç yaralı var! 

ilk tedrisat müfettitleri dün 
bir içtima yaparak ilk mekteple 
rin umumi vaziyeti ve ders ae.. 
nesi sonu dolayısile imtihanlar 
hakkında bazı mukarrerat itti
haz etmitlerdir. 

Darülfünun emını 
Ankaraya gitti 

Avusturya miltt mecliai ithala
tın tahdidine ait kararnamenin 
derhal tatbiki hakkındaki hüku
ınetin teklifini kabul etmiştir. 

2- Yukarıda zikredilen ve 
mahsulün kemmiyet ve keyfiyeti
ne icray; tesir eden tesis, balam 
ve &aire gibi i~lerin en ucuz ve ~e
mereli §ekillerinin tesbiti ve bun
lann tamamen tatbiki. 

Yunan sanatı hakkın
da da izahat verdi 

Dün alqam saat 6,30 da köp lanmıılardır. Fakat bunlardan 
rü üzerinde ehemmiyetli bir o- lemil ve Hikmet Beylerin ya. 
tomobil kazası, olmuş, 3 ki,i ba raları pansumana bile ihtiyaç 
tmdan ağır surette yaralanmıt- göstenniyecek kadar hafiftir. 
tır. Kaza bir can kurtarmak en· Bu iki zat hastaneye bile sevke 
ditesile olmuştur. dilmemitlerdir •• Nuri Beyin ya-

Darülfünun emini Muammer 
Rll§it B. Ankaraya gitmi,tir. 
Mumaileyh Ankarada Darülfü
nun bütçesi hakkında alakadar 
vekaletlerle temas edecektir. 

Ancak Bürhan Cahit Beyin 
seleyi tahrik etıniş bulunması 
zan dikkata almmıf, gerek S 
Rag~ Beyin, gerek Peyami 
Beyın cezalarının iskatma hü 
lunmuştur. 

Tahdide tabi tutulan mevat a· 
,.asında bizi alakadar eden porta• 
kal, diri hayvan, konaerveler, ye• 
IDİtler ve halı bulunmaktadır. Amerikada buğday 

fiah düşüyor Vitrincilik için kura 
açılacak 

Dün Ticaret odaımda Milli İk· 
llsat ve tıuarruf cemiyetinin t•· 
"•uutife oürümde en mühim rolü 
,Ynayan vitrincilik ıanati etrafın 
da göriitülmek üzere bir komis
Jon loplanmııtrr. 
. Bu toplantıda, memleketimizde 

vıtrinciliğin pek geri olduğu zik
~ilmiıtir. Memleketimizde mü
t.>ha .. ıa vitrinciler yetiıtirilmeai i
çin bir kurs açılması kararlattırıl· 
'Dq gibidir. Bu kursta Avrupadan 
<:efbedilecek bir müteha••İ• mual
Jiın dera verecektir. 

Bundan maada Ameli Hayat ve 
licaret mekteplerine de vitrinci
lik için birer ders konulması dü
'iinülmektedir • 

Çekoslovakyada döviz 
Çekoslovakya hükümeti ithafa 

lt döviz müsaadesine tabi tutulan 

r BORSA ı. ___ _ 

4 Mayı• 1932 
lı.kfllm Fiatları 

fatikraı:lar 
ltı. dtbilt %,~(J 
Şark d. yollan 8,25 
D.111uvıbltlde 4~,15 

Güm rükltr t ,şo 
~ıydl mıhi 5,l!S 
llaıdaı s,-
T. uktrh·e 5,511 

Tah'Pfl•t 

Eltktrll ~. -
'fr.anıYay <t,92 
Tün ti 5, 
Rıhuın ıt>, 
Anadnlu ı ts.~5 

.. m 21.

.. Müıı:"CssH !1 1 ~0 lnnır ııeicdis• 
,c;ti&rıır IJ4 

Eıham 

lı Ranla<ı 9,20 Terl.os 25,7.i 

Anadolu 15,15 \'.Joıento Ar. 1, -
l\tji •,!O ünyondey. 20,.51) 
Slr. hı)'ıİJ< ı 8, .. 
·rıann·"y '47,25 

Şort dey. 2,50 

Balya ı,:-o 

Unıunı l sigorta 10,JO 
'Btımontj 22,~0 

Ş.ark uı. cc:ıı 2,45 
Ttkfoa .s. 

Prıf 16,Q.1 
V!y4ll.l 4,02 

M•drıı 6,05 
Btrlin 1/)9,76 

Var~\· •.ııs 
Pe~tc ~.79 

llük:reş J9,71' 
llelgrat t7/t6 
~fosio~• ıos:,so 

Nukut (ıatıf) 

Kuru~J 
• n t l· ran~ıı J"7(ü/ ı ~ilin , Av. 

•~ l t;ı lııı 1 .4,St ı ı ı ptztt<' 

J dolar :.n 1 :, : ı ıuarL: 
... ~ li re, 21 0 _ t l ıolt i 

Ticaret odasına gelen malümata 
nazaran, Amerikada buğday fiatlc•i 
oüratle tenezzül etmektedir. Şikago 
borsasında buğday fiyatleri 35 senc
denberi görülmemiı bir hadde düş· 
mü,tür. Buğday fiyatının sİıkUtu pa 
muk ve diğer mahouliit fiyatlerine 
de mebfi teair yapmıttır. 

Paris borsası 
P ARiS, 4 A.A. - Dün piyaııa 

kendine gelmittir. ilk tescilat, bir 
,-ün evvelkine nazaran hemen, 
hemen umupıi ve takdire çok şa· 
yan bir kalkınma göstermekte İ· 
di. Maamafih, kaydedilen bu te• 
rakkiler, nihayete kadar tama
men muhafaza edilememi§lerdir. 

Kapanı§, pazarteıi günkü tes
cil seviyesinden sarahaten yüksek 
fiatlarla vuku bulmuıtur. Franoız 
rantlan gayri muntazamdır. Ba· 
kit zaiftir. 

Londra borsaıı 
LONDRA, 4 A.A. - fngiliz li

rasının frank itibarile hu sabahkf 
fiatı 93 olarak tesbit edilmiıtir. 
Buna mukabil dolar fiatı İngiliz 
lirasına niabetle 3,66, 75 olarak 
kaydedilmittir. 

Dolar düşüyo..-
NEVYORK, 4 A.A. - Dolar 

fiatı, dün birçok ecnebi dövizleri 
ne kıyasen harice kambiyo ıatı11· 
nın hatlarnaaı neticesinde tenez• 
zijl etmittir . 

Bu hareket, meb'usan mecli•İ 
~r~fın~an evrakı nakliye tedavii 
!unun zıyadele!mesini ihtiva eden 
~_letch~,, kanun projesinin kabu • 
lune a.ıt endife)erden mütevellit 
bulunmaktadır. Maamafih M. Ho 
over•in böyle bir tedbirin alınma• 
sına ınühal~fet göstereceği mu
hakkaktır. 

.. N_EV\'.~RK, 4 A. A. - Ecnebi 
dovıderının büyük bir kısmına 
kıyaa~n doların 2:aifliği yeni bir 
e~nebı ~it~ dalgasının yükselme· 
amden ılerı geldiği aöylenmise de 
b~ hal kapanı.!• doğru pek znif 
hır ~addeye duşmüştür. 

Bılfanı, Felemenk üzerine d .. 
kü Nevyork fiatleri 40, 52 ye ka~~ 
ıı 40 60 ile ve Paria üzerine olan 
yine dünkü Nevyork fiatleri 3 94 
e mukabil 3,94. 11 / 16 da kap~n
mı,tır. 

Hüınü B. Ankaraya 
gidiyor 

Yunan resıı;amtarından Mel 
Talia Diplaraku '-rafından Gala 
tasaray liıeıinde kendi eıer]erin
den mürekkep olarak teois edil
miş olan sergi dün 4,30 da Vali 
Muhittin B. tarafından açılmı§tır. 
Davetliler arasında Yunan konso
losu M. Triyandafilakos, Pertev 
Pf. Güzel San'atlar akademisi 
müdürü Namık lamail, B. ferle 
ressamlarımızdan bir çokları ha
zır bulunmutlardır. Davetliler 
Galatasaray liaeıinin konferans 
salonunda toplanmı§lardır. Mel 
Diplaraku'nun dün "Asrrlar ara
sında Yun.an aa.nati" mevzulu bir 
de konferanı vermeai mukarrer
di. Galatasaray liaeainde hazır 
bulunan, Mel Diplaraku boi~zın
dan rahatsız bıılunduğu için kon
feransını bizzat irat edememittir. 
L' Akcham gazeteai tahrir heyeti 
müdürü M. Primi kürsüye gele
rek Mel Diplaraku'nun ıııni ouret
te hasta.landığını ve konferansı 
-.eremiyeceiini ve hazrrladığı 
müsveddeyi kendisi okuyacağını 
ııöylemiştir. M. Primi bundan son
ra konferansı okumu§tur, Bunda 
bazıruna davete icabet ettiklerin
den dolayı tetekkür ettikten son
ra Yunanı kadim devrinden ba§lı 
yarak Bizans, Kurunu Vuıta, ve 
Yunan bükUmeti zamanında geçir 
diği tehavvülleri izah etınittir. 
Konferanstan sonra ayrı bir &a• 

londa bulunan sergi Vali Muhit
tin B. tarafından açılarak gezil
miıtir. Sergide 45 tablo teıhir e
dilmi§tir. Bu sergi, her gün saat 
10 dan akıam 6 ya kadar ziyaret 
edilebilir. 

Limon 
Kaçakçılliı 

232 aandık kaçak limon 
daha satıldı 

:..<.t f Belçıla ı 1 ~ + l peıır,o 
1t1 d1ı11 mı :_-'() h:y 
'! f -4!. ~ti dinar 
.. 
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Gümrük ve 1nhiaarlar Vekale
tince vaki olan davet Üzerine Tü
tün lnhiaarı umum müdür Vekili 
Hüanü B. bugün Ankara'ya ride
cektir. idarece hazirandan itiba
ren tatbik edilecek kadrolar ha-

Gümrükler heyeti tefti,iyesin
den bir grup limon sui istimali me 
selesile ehemmiyetle me§gul ol
maktadır. 

1 Mtı.:IJi;·e 
.. :· B. bunlar hak Sarayhurnu antrepolarında ye-

Betiktaş Maliye şubesi bina rası başındandır. Fakat endi§e 
vergileri tahakkuk memuru Nu verecek halde değildir. Yalnız 
ri Beyle arkadaşları Hikmet ve Nuri Bey kazadan çok korktu. 
Cemil Beyler İsta • la geçmek ğu için ,iddetli bir çarpıntıya 
üz~re Galatadan tJ. r wluıtafa duçar olmuş, bu helecamn iza
Ef. nin 1336 numaralı taksi oto lesi için dün ak9am Alemdar ınh 
mobiline binmitlerdir. hat yurdunda alıkonulmuftur. 

Şoför Mustafa efendi yanına 

Masonluk 
Meselesi 

Yeni mahfil evelki 
akşam içtima etti 

Bir yankesici mahk 
oldu 

Beyoğlunda Hüseyin efen 
minde bir zalın saatini ve pa 
nı çarpan sabıkalılardan 
oğlu Ali dün üç\incü ceza m 
mesinde cereyan eden muhak 
•İ ne:tice.ainde 7 ay hap~e, 7 a 
emnryetı umumiye nezareti a 
da bulundurulmıya mahkum 
mu9tur. Emin iımıindeki arkadafını da Şoför Mustafa efendi ile arka 

almış, ve Jstanbula hareket el· datı Emin efendinin biraz ehem Beynelmilel Mason cemiyet 
miştir. miyetlice olan yaralan Alem. ]erinin senelik kongresinin ma • 

Otomobil tam köprü ortasına dar sıhhat yurdunda pansuman yıa nihayetinde tehrimizde top 
ıeldiği zaman nasılsa otomobi- edildikten sonra serbest bırakıl !anacağı bir refikimiz tarafm. 
Jin önüne bir çocuk çıkını .. , •o- mışlardır. Kaza nüfusça daha dan yazılmııtır. lleri gelen ma 

Hilmi Ef. mahkum 0 

f b • • • • mu"esıı·f zayiata sebep olmadan ·onlardan b" t ) t 'h ör u çocuğu çıgnememek için • ır za yazı an arı • 
diı·eksiyonunu sağa kırını§, fa. bu şekilde atlatılmıtbr. te beynelmilel kongrenin top-

Büyükderede lsmail ismi 
bir ırenci öldürmekten maz 
polia Hilmi efendinin muhake 
Iİ dün ağırceza mahkeme.ind 
taç edilmi§tİr. Polis Hilmi ef 
bir ,..,.,e üç ay hapıe ve makt 
vere,..,.ine 50-0 lira tazminat · 
na mahkum olmuıtur. 

kat otomObil sür'atle gittiği i. Polis ve Adliye bir taraftan, lanması mevzuubahıolmadığını 
çin birdenbire tevkifi kabil ola. ıeyrisefer idaresi diğer taraftan ıöylemi9tir. Bu huıuıta beynel 
mamış ve olanca sür'atile elek- kazanın tahkikatına devam et- milel merkezle Türkiye Maıri-
tirik direğine çarpmıthr. mektedir. ki izamı arasında muhaberat 

Müsademenin şiddeti ile hem J<.aza yüzünden tramvay mü- cereyan ettiği anlaşılm.ktadır. 
şoförle arkadaşı, hem de yolcu nakalatı 5 dakika kadar tevek- Yeni tqekkül eden (Müıta· 
lar muhtelif yerlerinden yara- kuf etmittir. kil Türk maıonluğu yüksek a. 

Poli•fe 

Maslak 
Cinayeti 

!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!i!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-• j ziın) mahfeli, evvelki alqam iç 
tima etmit ve riyasete müeasiı 

Belediyede 

Havayici 
Zaruriye 
Meselesi 

Müzakere cumartesiye 
kaldı, elektrik ücretleri 
için de bir takrir verildi 

lıtanbul umumi mecliai dün sa
at 14 de rei• vekili S•dettin F e .. it 
Beyin riyasetinde toplandı. Zaptı 
aahık okunduktan sonra AYDi B. 
oöz aldı ve zabıtlarm çok uzun 
tutuldufunu, telau' okununca va· 
kit kayboldutunn ııö!J~j ve. zap. 
ta verilen karar ve ~u~erın ya 
zılmaaı ile iktifa edilmesmı beyan 
etti. Reia mümkün olduğu kadar 
kıııa tutulacağını oöyledi. Mütea• 
kiben nıznaıne mucibince müza • 
kerata geçildi. Jlk madde olan ha 
vayiei aaruriye pahalılığı hakkın 
daki Etem izzet Beyin takririnin 
devamı ınüzakereaİ, Vali B. meclİ•· 
te hazır bulunamadığı için gele
cek içtima• bırakıldı. Bundan ıon 
ra bazı mazbatalar ait olduklan 
ihtiıaı encümenlerine aevkedildi. 

Müteaddit imzala,.la elektrik 
ve tramva1 ücretlerinin indirilnıe 
ıi hakkında verilen bir takrir ma
kama havale edildi. 

Galip Bahtiyar B. ve kırk arka 
da,mm Bakırköyde açılacak ort• 
mektebe bina teduiki hakkında 
verilen takrir de makama havale 
edildi. 

Haliç ~irketinin vaziyetini tet
kik eden komisyon raporunun ta· 
bedilerek bilahare müzakeresi ka 
rarlattınlılı. 

• Müruru 
Zaman yok! 

Şurayı devletin nakzı 
tebliğin ıekline aittir 

Eoki barut inhisaı·ını te§kil e

den Lutfi Bey ve rüfekası hakkın 
daki irtifa davaıına ait evrakın 
Ankara adliyeıinde olduğu ma
lumdur. 

Bu ıirketi temıil eden zevata 
929 aenesinde kazanç borcu ola· 
rak maa ceza 400,000 lira tarhe· 
dilerek tebliırat yapılmııtı. Bu 
•erıri 927 aeneaine ait bulunuyor
du. 

Bunlar o zaman buna itiraz et
.:ııiıler, fakat Ankara'daki ınerkez 
kazanç komi$yonu verıriyi tudik 
etmifti. Bunun ÜJ:erine bir kHIJll 
verıri tabaili emval kanunu aıuei
bince tahıil edilnıitti. Ancak bun 
lar o zaman iflaa halinde bulunu
yorlardı. Bununla beraber ıirket 
Şurayı Devlete müracaat etınİf· 
tir. 

Şurayı Devlet uaule ait §ekil
den dolayı tebligatın vukuunu 
muvafık görmemİ§tİr. Bu cihet 
defterdarlığa tebliğ edilmİ§tİr. 

Tebligatın mahkeme taafiye 
memurluğu vaaıtaaile yapılmaaı 
icap etmektedir . 

Bir gazete .ortada müruru za .. 
man olduğundan verginin ıukut 
edeceğini yazmııtır. Meseleyi dün 
defterdarlıktan sorduk. Verginin 
tahsilinde müruru zaman olamıya. 
cağını, anc:r-k yeni tebligatın Şu • 

lerden Ahmet Nehri Beyi müt 
tefikan intihap eylemiştir. 

Nehri B. in bir mektubu 
Ahmet Nehri Bey dün bize 

bir mektup ıöncl«mqtir. Bu 
mektubunda ezcümle diyor ki: 

"Oımalı imperatorluğu za. 
manından beri kulağımı doldu. 
ran Avrupa nekaratı teaiı ve tet 
kil ettiğimiz "Müstakil Türk 
Maıonluiu" münasebetile yük
aeltme cemiyetine mensup ze
vat tarafından gazeteler ile tek 
rar edilmeğe baılanıldı. Onla
rın meıaul oldukları itin biç tu 
tar bir tarafı olmadığını biliriz. 
~iyetten çıkarıldığmıua ae-
1~ ıene tekrar ediyorum ki, 
bız, çıkarılmadık, kendi arzu ve 
irademizle çıktık, bizi a& söyle 
meğe ve bütün vesaiki netre 
mecbur etmesinler. Müstakil 
Türk Muonluiu azim mahfili 
iliai bet arkadqla değil, bir 
çok aza ile dün alqam içtima 
etmiş ve intihabatmı yapmıı
tır." 

Elektriğin çarpbjı 
iki hayvan 

Adanada Yeni Adana oteli ö
nünde kopan elektrik teli müthi§ 
,erareler aaçarak orada yolcu bek 
lemekte olan birinin araba.mın 
hayvanlanna çarparak her ikiai
ni de canaız olarak yere ,..,nnittir • 

Halkevinde 
Halkevi umumi idare heyeti 

dün alqam içtima etmiş ve mu. 
vakkat bütçe ile har& tubeleri 

--. -
Eırarengizliğini ha 

muhafaza ediyor 
• Maslakta dört bet riin e 

hır ceaet bulunmuttu. Cesedin 
~nde 33 yara bulunuyordu T 
lıikata devam ediliyor. Ces 
hüviyeti dün akşama kadar a 
tılmamııtır. 

Cinayet eararengizliğini m 
faza etmektedir. 

Araba çarpması 
Kiiçükpazarda arabacı M 

fa dün araba ile zeyrek cadd 
den aüratle geçerken 70 yaıl 
da Melek Hanım İsminde bir 
dma çarparak ağır aurette ya 
mııtır. 

Takdirname alan 
kazanç memurları 

Tahakkukatı vaktinden e 
ikmal ettiği ve halka te1h 
ıı«»terdiği için şehrimiıı:d • 
zı kazanç menıurlan birer 
dirname ile taltif edilmitl 
Bu çahtka.n memurlarm iı • 
ri ve yeni tayin edildikleri 
liye tubeleri tunlardır: K 
memuru Suat B. Kadıköye, 
mil B. Ereınköye, İzzet B. H 
darpafaya, muaakkafat m 
lanndan İımail B. Hayda 
ya, Avni B. Kadıköye, Fazı 
Erenköye tayin edilmitlerdi 

Kadıköy mal müdüı-ü S 
hattin B. de bir kıta takdir 
me ile taltif edilmittir. Bu 
murun ,imdiye kadar aldığı 

· erin mecmuu sekize 
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ES talibi? •• H9F ıidi tııfkan umumi 
ye heyi.. 'OHBITİ Hl kiye 

Sonunu 
Düşünmeli 

G L.O R YA' da 
Aarın ıımdesi "MILLIY~r' tir. 

Kaça doldururıunuz? Bu akıam saat 9 1/2 ta 

5 MAYIS 1932 
Dostlanmdıuı M. Bey vardır. 

Tuhafça bir adam.. Geçen gün 
Beyoilundan yukan çıkarken 
rastladım.. 

Ne yazalım, -ne uyduralım! 
Münir Nurettin 

lda!Ww: Anb• _,,,_., 
100 No. 

- Fransızcadan modern hikiye - Bey va arkadaılan tarahndan mevsimin son 

Telgraf mdre.i: l.t. MUUyet 
Telefoa Numaraları: 

-Nereye? •• 
- Şurada bir Ermeni diıçi 

Eski Romalıların vahti bir 
zevkleri vardı. 

baıkaaının banaklanru boıalt
mak ihtiyacile kıvranıyor. 

Gençler türlü türlü şeyler 
düıünürler. Bunlardan bir tane 
si de zihnine §U meseleyi sok
muştu: Hayat yapılabilir mi? 

KONSERi 
varınıf .• Pek methettiler .• Ona 
gidiyorum .• 

Arasıra Amphttheitre'da e
sirleri, idam mahkfunlarını top 
lar. Ya biribirlerile boğuıturur, 
yahut vahıi hayvanlarla çarpı§ 
tınr. Tatlı tatlı seyrederlerdi. 

Çocukluğumda hatırlarım. 
Bir turıucu, Leman Hanım is
minde sevdiği bir kadını neden 
se öldürmiiıtü. 

Çok güzel ve yeni bir program 
Bal"'uharr!r ft Küdilr 24318 
Yan itleri M-ödtlrlütll 24S19 

idare -.e Matbu 24310 • 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içi• 

LX. 
4-
7 50 

3 ayliilf 
e • 

- Güle güle! 
- Rica ederim benimle bera 

ber gel!. 
- Bmim ne itim var, senin 

ditçinde? •• 

- Ben diıçiye giderken dai-
ma en<lite ile giderim. Küçük 

Gladiateur böyle canını diıi
ne takıp ölüm.e koşan bedbahtla 
ra derler. 

Bu sual kafasında yer edince, 
hayli şeyler okumuş, hayli şey. 
ler tetkik etmiş ve şu neticeye 
varmııtı ki, canlı bir mablak 
yapmak mümkündür. 

Bugün iki buçuk matinesinden 
itibaren 

MAJIK'te 
HiCRAN 

(La Flamme Sacree) 
DITA PARLO 

ve GUSTAV FROEHLICH 
tarafından 

l j __ RA_D_~_o_,ı 
Bugünkü program 
lSTANBUL - (1200 metre) 

18 gramofon, 19,5: alaturka ıa:ı 
ve Hayriye Hanım. 20,5 konf.,. 
rana, 21 Belklı Hanım ve aaz, 22 12 • 14 -

flariç için 
L K. 
a-

14 -
28 -

Gelen evrak ııeri verilmez -
'.'.iüddeti geç.ı nllahalar 10 ku· 
ruıtur. GMete "" matbaaya ait 
>ler itin mildlriye-ff müracaat 

edilir. Gaıoetemiz ilAnlarm mcı'u· 
iy•tini kabul etmez. 

ı iken bir kere dişimi çektirmiş
tim de hep onun yılgınlığı ... Al 
lah aşkına gel gidelim .. Şuracık 
ta yahu! Beş dakika .. 

Cesar'lar böyle bayram gün
lerinde on binlerce insanı biribi 
rine hücum ettirir. Kan deryası 
na dönen meydandaki boğuşma 
yı seyreder. Hatta yemeğini bi
le bu kanlı manzara karşısında 
yer, halk tarafından da alkııla. 

Bu cinayet bütün lstanbulu 
allak bullak etti. Gazeteler ay. 
larca bu cinayetin tafsilatını 
yazdı. Mahkemeler uzun celse
lerde bu vak'anın teferrüatını 
tetkik ettiler. Her aile köşesin
de Leman Hanım faciası çal
kandı. Beş yaşındaki çocuklar
dan doksanlık ihtiyarlara kadar 
herkes bu ismi öğrendi. Hatta 
~yi hatırlıyorum: 

Çalıştı, çabaladı ve en niha
yet te muvaffak oldu. Evvela 
demirden bir insan yaptı. Sonra 
bu ağır ve madeni insanı hare
kete getirdi. Artık ona her iste 
diğini emrediyor, her istediğini 
yaptırıyordu. Bu madeni insanı 
gören hiç kimse, onun demir
den yapılmış, sonra can nefhe
dilmit bir mahluk olduğuna ına 
namazdı. 

!l•••••••••••lllll ı orkestra . 
Bu akşamdan itibaren BOKREŞ - (394 metre) 20,10 

- Çattık... Haydi bakalım .. 
Gittik. .. Mükellef bir kabine .. nırdı. Leman gidiyor vuslatımız 

mahşere kaldı! 

A S R İ SİNEMADA konser, 21,40 gramofon, 22 Ma· 
Görülmemi' muazzam ıüperfilm dam Vertel tarafından muhtelif 

S A H T E P R E N S 
ıarkilar, 22,20 senfoni, 23 konfe• 
rans, 23, 15 konser. İriyarı matruş ve iri burunlu bir 

diıçi. Uzatmayalım... Arkada. 
şın ditlerini muayene etti .. 

Boğuşanlar ilk defa esirlerle 
idam mahkumları idi. Fakat 
sonraları bu i ş adeta meslek ha 
line geldi. Doğrudan doğruya 
halk arasından Gladiateur yetiş 
meğe başladı. Hatta T raian za
manında böyle fedai yetiştire. 
cek mektepler bile açıldı. Bun. 
lar sıkı bir İnzibat altında yetiş 
tirilir, dayak yemıeğe, kızgın de 
mirlerle dağlanmağa, yaralanıp 
iyi olmağa alıştırılırdı. Hatta 
bunlar icabında mektep müdürü 
tarafından öldürülmeye de razı 
olurlardı. Oyun günleri ahali 
toplanır, imperator locasına ge 
lir, muzikalar çalar ve küçük ka 
pıdan Gladiateur'ler fırlayıp sa
ha ortasına koşar. Cesar'ı selam 

Diye şarkı yapıldı. Yani ta
dile, tuzu ile mühim bir vak'a 
oldu. Şimdi cinayetsiz gün geç 
miyor. Hem öyle cinayetler ki 
gayet vahşiyane, zalimane! Öy 
le cinayetler ki sebebi bile sıfır
dan aşağı. 

Demir adam da herkes gibi 
giyiniyor, yiyor, içiyordu. Fa
kat bu garip insanı görenler o. 
na hayı-et ve merakla bakmak. 
tan da kendilerini alamıyorlar. 
dı. Onu ilk gören kadınlar kor
kudan çığlığı bastılar, çocuklar 
korkudan bir köşeye sinerek ağ 
ladılar. Böyle bir adam nere
den, nasıl gelir? Hangi memle
ketin insanı? Asıl şaşılacak 
şey bu garip ve ağır mahliikun 
kendisini İmal eden adamın ar
zusuna göre, sanki bir tüy par
çası imiş gibi, arkasından yetişi 
lemeyecek bir hızla koşması i
di. 

CLEN TRYON ve BELGRAT - (429 metre) 201 
MARION NIXON Fransız muhavere, 20,30 konser, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy ruat merkezinden ve

rilen malUınata nazaran buglln 
bava kmnen bulutlu olacalr, rib
gar cenubu iıtikametlerden -
cektir. 

Diln tuyild nesimt 757 milimet 
tre azami hararet 19, aıgari 6 de
rece idi. 

IFm m:ilit 
Neler işittim?. 

- Beş tane plombaj var ... 
- O nedir? .. 

- Yaniya! Dolduracağım! 
- Peki.la!... Kaça .. 
- Bir tekini yirmi liraya ... 

- Ya! .. Demek dolduracak. 
smız? ... 

- Evet!. Hem mükemmel o 
lur .. 

- Anlayorum .. Lakin doktor 
Bey! Sizin niyetiniz benim disi 
mi doldurmak değil. Kendi cebi 
nizi doldurmak... Yirmi liraya 
bir dolgu! .. Aşkolsun yahu!. 

Çıktık ... Ermeni dişçi de ar
kamızdan ağzı açık bakıyordu. 

Bazı tabirler 
Dün tramvayda çift kanepe

lerin ardındaki botlukta ayak· 
ta duruyordum önümdeki iki 
yolcudan birisi elinde bir gaze
te tutuyor ve yanındaki dostu 
ile de göriitüyordu. 

Türkçede kah nüvazit, kah 
takdir, kib tetci için kullanılan 
bir takım tabirle'.r vardır ki; ha 

İster istemez gazeteye göz kiki mi.nası kasdolunmaz ve me 
misafiri ve konuştuklarınada cazi ifadesi asıl olarak kabul e
kulak misafiri oldum. dilir., W.esela: Kuzum tabiri gi 

Açıkça spordan babı ediyor bi .. Bunu söylediğiniz adam hiç 
lardı. Milli takımın Macarlara b" · · k •

1
• . . . . ır zaman sızın onu oyun yav 

?'~g ub~yet~den ~~ım takımın rusu telakki ettiğinizi zannet
ıyı. tertı~ edılmedıgınden falan 

1 
mez ... Bir iki gün evvelki yazı

fıI1an:· El~de gazet~ tuta~ gıı:z~ !arımdan birinde edip gazeteci. 
te enn bu husustaki _tenkıtlenn~ Jerimizden birine kartı yazdı
h~klı buluyordu .. Nıhayet dedı ğım satırlarda (tosunum) tabi
kı: rini kullanmıştım. Bu zat gali-

- Yahu! Bu spor itlerinin ba tosun kelimesini hakiki mi
başındaki adamlara bu kadar nasında kullandığımı zannet
para veriyorlar .. Bari Bunlann mi§.. Verdiği cevapta alıngan 
yerine ecnebi mütehassıslar ge bir tavır almış ... Halbuki tosun 
tirelim.. hatta erkek ismi olarak bile kul 

Arkadaıı sorduı 
- Ne parası? .. 
- Ne parası olacak aylık ... 

Bedava mı çalışıyorlar? .. 
- Ne sandın ya! .. Kim me

telik verir böyle itlere? .. 

- E bu adamlar budala mı, 
bu kadar hücuma, küfüre, baka 
rete bedava tahammül ediyor. 
yorlar? .• 

- Orasını bilmem! 
- Şaıılacak şey! .. Bu itin be 

dava olduğuna benim aklım er-
mez .. 

Bu muhavereyi dinlerken 
kendimi nasıl tuttum, nasıl !ifa 
karışmadım; hih ıaııyorum. 
Biz bir taraftan edip, gayri edip 
bir münekkit zümresinin önün
,' ,• püryan olurken alem de bu 
işlerde aylık aldığımıza kail olu 
yormut··· 

Yüzde elli noksanına satıyo
rum, var mı spor idareciliğinin 

Milliyet'in Romanı: 1 

!anılan bir kelimedir. Ve bun
dan hiç bir zaman (genç boğa) 
manası çıkmaz. Dilimizde, ars
lanım, tosunum, kuzum, yav
rum, ciğerim gibi bir sürü tabir 
vardır ki; daha ziyade iyi, hisle. 
rin ifadesi için kullanılır. Eğer 
ediplerimiz bile bu tabirleri an
lamazlarsa her defasında mese 
la (arslanun) dediğimiz zaman 
bir yıldızla aıağıya inip (dört 
ayaklı ve kuyruklu vahti hay
van manasına değil) diye met· 
ruhat vennek lazım gelir ..• 

FELEK 

Yeni n•triyat 
Muhit 

Bu nefis aile mecmuası yeni ve 
fevkalade bir nüıha llC§retti. Muhi
tin Amerikaya tabıiı edilen bu 43 
üncü aayıaı enfes kapağı, üç renkli 
tabloları, zengin reaimleri ile bir ne
faiı albumu halindedir. 

Eve Düşen Yıldırım! 
Her zamandakinden ağır adım 

tarla Ahmet Şükrü Efendi. bah 
çe kapısından içeri girince, iki 
oğlunu avluda buldu. Geldiğini 
Anlar anlamaz ayağa kalkmıt, 
kendisini bekliyorlarlardı. Yat 
lı adam biraz kısık, adeta sürük 
!enen bir sesle: 

"-Merhaba çocuklar! treni 
kaçırdım da otobüsle geldim." 
dedi. Katları çatık, gözleri dü. 
,ünceli, renai biraz soluktu. Yü 
zü belki on Yat ihtiyarlamııtı. 

Gelini Şay.,.te, büyük oğlu 
Namığın karı11, kota koşa ev
den geldi. Elinden bastonunu, 
batından kasketini aldı; ceke
tini çıkarıp içeriden getirdi 
ği hırkayı giymesine yardım 
etti. Üstünde yemek örtüsü ve 

Nahit Sırn 

tümııek üzere giderken, Şay09. 
te kapının etiğinden sordu: 

- Efendi baba, yemeği geti 
reyim mi?· 

- Getir bakalım· 
Ahmet Şükrü Efendi sofra. 

mn batındaki yerine otur
duktan sonra cevap verınit· 
ti. Ve bu cevabı o kadar heves
siz ve net' es izdi ki, bir ıeye 
pek fazla ııkılchğmı anlıyarak 
ötekiler merak ettiler. Esa
sen bir kaç ıündür de halinde 
bi:r acaiplik sezmiılerdi. So. 
!unda oturan küçük oğlu Sa
İt -uzun boylu, gür siyah saç 
lı ve keetane rengi gözlü, yir
mi yirmi bir yaşlannda bir 
ıerıç- aiabeyiıi Namığa göz
lerile: 

. ~ - ..... 1 1 •• 1 

!arlar. 
- Adiyo Cesar! Ölüme gi

den bu insanlar seni selamla. 
makla bahtiyardırlar!" 

Ve ondan sonra boğuşma 
başlar. 

Yaralananları bacakların

dan İp bağlayıp sürüye sürüye 
çekerler. Eğer ağırsa çok çek. 
mesinler diye başlarına birer 
topuz indirilerek hesapları te
mizlenir, bayılanların ölüp öl
mediklerini aıılamk için de vü
cutlarına kızgın demir sapla-
nır. 

Biz bu devre vahşet ve ceha 
let devri diyoruz. 

Yalnız bu devrin bir de ya. 
şayış tarzına bakalım. 

Eski Romada spor kemalini 
bulmuştur. Çocuklar, kadınlar, 
erkekler hepsi atlettir. 

Gayet temiz yemek yerler. 
Kayserden en fakire kadar her 
Romalının sofrası bir zevk ve 
neşe membaıdır. Ekseriya açık 
havada yaşarlar. Eski Roma ev 
leri de zevk ve san' at yuvasıdır. 
Sıhhat hayatın temelidir. 

Şimdi bir mükayese yapa
lım. 

Bugün esirleri, idam mah. 
kilmlarını boğuıturmuyoruz. 
Çünkü bizzat kendimiz boğuıu 
yoruz. 

Gladiateur yetiıtiren mekte
bimiz yok. Fakat kendimiz öyle 
yetişiyoruz, meşak ve ıztıraba 
öyle alışıyoruz ki böyle bir mek 
tep açmağa lüzum yok. 

Bir günlük hayatımıza, yedi 
ğimize ve içtiğimize şöyle ya
bancı gözile bakın. 1 ğrenirsiniz. 

Bu ne didişmedir. Bu ne çar
pışmadır. 

Herkes biribirini aldatmak, 
parasını, pulunu çalıp çırpmak, 
kendi karnını doyurmak için 

duğu halde, N amsk ta baba
sının karşısında kardeşi ka
dar sessiz, çekingendi. Sualine 
ayni ihtiraz içinde: "- Ne bi
leyim? Nasıl sorayıın?" mana 
sını ifade eden bir itaretle 
mukabele etti. Şayeste mutfak 
kapısından çorba kasesi ile gö
rününce, Şükrü Efendi havlu
yu boynuna sard'I. 

Çorbayı hiç konuşmadan, ve 
kaııktan ağızlarına çekerken 
galiba dördü de biraz gürültü 
ederek içtiler. Sonra Şayeste 
masanın ucunda ve kaynatası
nın karşısm<laki yerinden kalk
tı, büyük kase ile tabaklan gö
türdü. Bir dakika sonra, bol 
etli patlıcan doldurulmuş bir 
sabanla mutfaktan geldi. 

Ahmet Şükrü Efendi taba
ğını sahanın önüne sürüp çata
lını uzatmışken, birden bire vaz 
geçti· Cebinden bir mektup 
çıkararak büyük oğluna uzattı: 

- Bwıu hızlı oku· Şayeste 
ile Sait te duysunlar. 

a.T ı • • •• -1..J_ D-L 

İzmirde bir genç kad'lnı öl. 
dürdükten sonra vücudünü pas 
tırma kıyar gibi parça parça et
mişler. Kasabada bir delikanlı 
nm sokakta barsaklarını dök. 
müşler. Adanada iki delikanlı 
bir arkadaşlarının elinden kadın 
almak için yolunu kesmişler, 
vuruımuşlar, biri ölmüş, biri da 
ğa Çıkmış. 

Bizdeki vak'alaı· bunlar, Av 
rupada daha vahşiyane cinayet 
ler oluyor. Dört beş yüz frangı 
nı almak için Viyanada bir İ!Çİ 
kızı boğuyor. Azasını kırk se
kiz parçaya ayırıyorlar. 

Almanyada bir adam on iki 
kadını kesip yakıyor. Küllerini 
1avuruyor. 

Amerikada bombalı çeteler 
bankaya hücum ediyor. Zehirli 
gaz saçıyor, bir çok kişiyi bo
ğup kaçıyorlar. 

Velhasıl ne tarafa baksanız 
ayni şey. Kan, kan, kan ve kan. 

932 senesi insanları kablel
milat esir idam mahkumu 
döğüş türen ı nlarilan daha 
mı az vah9i aıılamiyorum. 

Eskiden insanlar böyle cinai 
heyecan arzularını teskin edebil 
mek için uydurmır. vak'alar, ro
manlar, hikayelerle oyalanırlar 
dı. On dokuzuncu asır sonların 
da Fransız lisanını dolduran ci 
nai hikaye ve romanlar ' bu ih 
tiyacın mahsulüdür. 

Meşhur (Morg sokağı cina
yeti), (Omnibüs cinayeti) gibi 
romanlar, hikayeler hala hatırı 
mızdadır. 

Avrupada Pardiyanlar, 
Tunçtan kızlar gibi cinayet ve 
macera dolu romanlar, bizde 
Ahmet Mithat Efendi merhu. 
mun Hasan Fellah, Hüseyin 
Mellah gibi kahramanlık dolu, 
kan kokulu eserler hep ayni se. 
ridendir. 

Şimdi böyle cinai roman ihti 
yacı kalmamııtır. Çünkü hadise 
ler, vak'alar, günün haberleri 
bunu tatmin ediyor. 

Hatta bir zamanlar hırsla 
takip edilen aşk maceraları da 
tavsamıttır. Aşk o kadar ınüpte, 
zel olmuş, o kadar ayağa düı
müştür ki bunlardan daha oriji-

katli ve renksiz bir okuyuşla o
kudu. Kağıtta şöyle deniyor. 
du: 

"Muhterem ağabeyim Şük. 
rü Bey, 

Bu mektup size lstanbulda 
bir hastane köşesinden, Cerrah. 
paşanın bir koğutundan gönde
riliyor. Yazan adam bir deri bir 
kemik kalmış ellerinin son kuv
vetini sarfederek yazmıttır. U. 
manm ki bu vaziyette mazide. 
ki bütün nizalan, bütün dar. 
gınlıklan unutur, sade can üs
tünde bulunan adamın karde
şiniz olduğunu düşünürsünüz. 
Evet ağabey, pek yakında öle. 
ceğim. Bunu çok güzel hissedi. 
yorum. Zaten etmesem bile et
rafımdakiler istemiye istemiye 
anlatıyorlar. Her gün saatlarca 
adeta ölü gibi yatıyorum· U
yumadığım halde göz kapakla
rımı: kaldıramıyor, bir hareket 
edemiyorum. O zaman beni 
kendimden geçmiş zannederek 
ıerbe&tce konusuyorlar. Yersiz 

Bir zamanlar böyle geçti. De 
likanlı yaptığı demir adamdan, 
demir adam da efendisinden 
memnun idi. Bu delikanlı kaina 
tın en büyük sırrını bulmuş ve 
istediği gibi demirden bir insan 
halketmişti. 

Etten, kemikten ve sinirden 
yapılı bir adam böyle bir şey 
halkederse gurur duymaz mı? 

Delikanlı bulduğu sırrı kim 
seye söylem;yordu. Böyle gu
rur ve iftihar içinde günler ge
çerken, bir akşam demir adam 
efendisine dedi ki: 

- Ben bu hayattan bir şey 
anlamıyornm. Buna artık bir 
nihayet vermek lazım. 

Delikanlı hayret etti. Demir 
adamdan böyle bir serzeniti hiç 
beklemiyordu: 

- Ölmek mi istiyorsun? di
ye sordu. 

- Hayır, ölmek değil, kendi 
me bir eş istiyorum. 

Efendisi bu suale hemen bir 
cevap bulup veremedi. Fakat 
demir adam ısrarında devam e 

·············-···························-········-
nal bir aşk macerası yaşanmağa 
ne lüzum var, ne de imkan! 

Milyonlarca insanın bozuk 
ve türlü his ' ve ahlak mirasla
rile karışık ruhlarında öyle a§k 
fırtınaları kopuyor ki masası ba 
tında çalııan hiç bir romancı
nın muhayyelesi bu kadar nur. 
lu ve tabii bir macera ya§ata. 
maz. 

Baksanıza sinemalardaki atk 
maceraları bile tavsadı. 

insanların hisleri törpüleni
yor, aşınıyor. Heyecan ihtiyacı 
nı teskin etmek kolay değil. 
Kan, atk, ihtiras sıfıra indi. 

Ne bulalım, ne yazalım, ne 
uyduralım acaba? 

Burhan CAHlT 

mm kaç güne kadar serbest ka
lacağına dair tahminler yürü
tüyorlar. Zaten doktorlar da 
zannederim ki artık rne yapılsa 
beyhude olduğu fikrindeler. Es 
kisi gibi meğgul olmuyor, bir 
kaç beylik likırchdan, üstün kö 
rii bir muayeneden sonra baı
ka hastalara geçmeği tercih e. 
diyorlar. 

"Çok yorgun ve çok mahzun 
ölüyorum, ağabey. Senelerce 
didindim. Girişmediğim İ§ kal. 
madı. Zengin olmak için neler 
düşünmedim, neler yapmadım, 
Daima felek önüme engeller çı 
kardı. "Artık her şey yoluna 
girdi.'' diye kendi kendime dü
tündüğüm arule, her sefer her 
şeyin mahvolduğunu gördüm. 
En fazla ümitlerle girittiğim 
son büyük İ§ te tam bir muvaf
fakıyetaizlikle neticelendi. işte 
bunun kahrile yatağa düttüm. 
Kanm da dört sene evvel tıpkı 
böyle bir vaziyet kartısında ke. 
derinden ölmüttü.Fakat ben on 
dan da bedbahtmışım ki zavallı 

tarafından 23 cazbant. 
Perde aralarında: VARYETE 

ROMA-. (441 metre) 21,45 
Yaz fiatlan: Dübuliye 20 kr. Akıam konaeri, Roaaini ile Verdi· 

Hazın irtihal 
Mubarrirlerden Mekki Sait 

Beyin İzmirde bulunan valdeai le
li! Sait Hanımın vefat ettiği teea 
sürle haber almmııtır. Arkadaıı
rnız bir ay evvel de pederi kay
makam Sait Beyi kaybetmiıti. Kı
şa zamanda bu iki felaket kartı· 
arnda kalan Mekki Sait Beyin te
easiirlerine İftİrak ve taziyet ede .. 
riz. 

SİGORTA 

den muhtelif parçalar. 

PRA<'.i - ( 488 metre) 20 Sakal 
fon, 20,30 operada bir balo iamin 
deki opera. 

VİYANA- (517metre) 20,35 
Toska operası, 22,50 cazbant. 

PEŞTE - (550 metre) 20,30 
Rigoletto operası. 

BERLlN - (1635 metre) 20 
Kolonyadan naklen konser. 

ŞİRKETİ 
Tl':şkilatı tamamen Türktilr Müessisi İ§ Bankasıdır 

Telgl'af: ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Va.krf Han 20531 İmtiyaz 

diyordu: 
- Ben hayatta bana ortak o

lacak dişi bir eş istiyorum. Öy
le bana layik, benim gibi bir ka 
dm ... 

Efendisi gene bir fey söyle 
medi. Fakat demir adam çeki
lip gittikten sonra düşünmeğe 
vardı: 

- Eş istiyor, dedi. İtte bu o
lamaz. Bunu yaparsam, bir ha. 
ta itlemit olurum. Sonra bu çif 
tin çocukları olacak, hafitleri o
lacak, artacaklar, artacaklar. 
Dünyayı istila edecekler. Sonra 
zavallı isanların hali nise olur: 
Olmaz, olmaz. Kendi yaptığım 
bu çirkin mahluka çirkin bir e§ 
daha yapamam. 

Aradan bir iki gün geçince 
demirden adam tekrar efendisi 
ne geldi. Bu defa tavrında bir 
tehdit seziliyordu: 

- Bir eş istiyorum, demiı
tim, bana hala bir eş vermeye. 
cek misin? 

- Hayır dostum, buna im
kan göremiyorum. 

- Öyleyse beni niçin yarat
tın? 

- Canım öyle istedi, öyle 
yaptım. 

- Peki .. Fakat ben artık se 
nin esirin değilim. İntikamım. 
dan da kork .. 

Demirden adam batka bir 
ıey söylemeden hiddetle çıkıp 
gitti ve bir daha gelmedi. 

Muazzez'im timdi Oll' sekizini 
sürüyor. Babası olduğum için 
söylemiyorum. Fakat miıli en
der bir güzelliktedir. Onu yanı 
na al ve namuslu bir adama ve
rinceye kadar muhafaza et, 
ağabey. Hem merak etme, size 
uzun zaman yük olmaz. Tanrı
nm günü gelip kendisini ben
den isterlerdi. Hatta biri hasta
neye gelip i.ateıdi. Fakat ben 
yavruma kimseleri layık bula. 
madım ki! "- Yakında mutla
ka zengin olacağım. Giriştiğim 
itlerin birinden biri beni elbette 
zengin edecektir. Kızıma o za
man daha İyi, daha kibar, daha 
mükemmel bir koca bulurum. 
Biraz daha bekliyelim.'' diyor
dum. Halbuki yavrucağı timdi 
eller elinde sığıntı bırakıp göz
lerimi kapayacağım. Y alvarı
nm sana ağabey, geçmiti unut. 
Bu mektubu alır alnııaz lstan
bula gel. Zannetmiyorum ki, 
bir iki günden fazla ömrüm kal 
mış olsun. Seni bir kerecik 
dünya gözile göreyim. Şayet . . .. 

Delikanlı senelerce emek ve. 
rip vücude getirdiği mahlukun 
bu nankörlüğünü düşündü. Mü. 
teessir oldu. Teessürünü gider
mek için bir genç kızla evlen· 
meğe karar verdi. 

Güzel bir kızı sevmitti. Bu 
kız, ona, yarattığı çirkin mahlii 
ku unutturdu. Düğün gecesinin 
sabahı gelini yatağında ölü bul 
dular. Bütün §Üpheler kocaSI 
üzerinde temerküz ediyordu. De 
likanlı tevkif edildi. Zavallı ma 
sumiyetini güç hal ile isbat ede 
bildi. Birgün odasının kapısı a
çıldı ve demir adam içeriye gir 
di: 

- Vah, vah! Karın öldü, öy 
le mi? dedi. Sen beni mes'ut et
mezsen, saadete kavuıamazsın. 
Bunu iyice bil. 

Delikanlı bir lahza dütündü. 
Sonra: 

- Fakat ben seni öldürürüm, 
dedi. 

- Bana hayat verdin. Doğ
ru! Fakat öldüremezsin. Orası
nı geç! Rollerimiz değitiktir. 
Ne sen beni öldürebilirsin. Ne 
ben sana hayat verebilirim. Ben 
den kork ... 

Demirden adam çıktı. Deli
kanlı gene düıünceye vardı. E
vet, demirden adam doğru söy 
lüyordu. Onu öldüremezdi. Çün 
kü delikanlı ona can vermeği 
keıfetmişti. Fakat canını alma· 
ğı keşfedememişti. ... 

zeyyen H. çocuğun bulundu 
ğu yeri sana söyleyecektir. Da
ha fazla yazamıyorum. Hepiniz 
hakkınızı helal edin. Oğulları· 
nm gözlerinden, senin ise hür
metle ellerinden öperim karde· 
tim;,' 

Biraderiniz 
HÜSNÜ 

Namık mektubu hiç fa11la 
vermeden, cümle nihayetlerin· 
de bile bir saniye durmadan o• 
kumuıtu. Bitirip batını kaldı· 
rınca, babasının kaim kaşlar al 
tında bir az fazla gömülmüt 
gözlerini yaşla dolu buldu. O· 
nun gözlerini bir kere de anne• 
!erinin öldüğü gün. böyle yatlı 
görmüttü. 

Mutadı veçbile boynuna do
lamış bulunduğu havluyu çıka· 
np atarak, Ahmet Şükrü Efen· 
di ayağa kalktı. 

- Bugün hiç iştahım yok, 
diye söylendi. 

Sonra, ani ve mühim bir ka• 
rar veren bir adam edasile Şa· 

• 1 • • • •• 



MiLLiYET PERŞEMBE 5 MAYIS 1932 

Basvekil ismet Paşanın Rusya seyahat ve ziyare
tine ait çok kıymetli intibaları tespit ve neşrediyoruz 

Mo•kova sokaklarında halk Türk heyetinin geçmesini bekliyor •• Sovyet ••kerleri İ•taayonda Türk heyetinin Mo•kova'ya azimetine intizar edly~ı 

'I'iirk murahhasları geçit resminde : M. Litvinof, 
İE11ıet Paşa, Paşanın arkasında rr oskova sefiri Hü
•eyin Ragıp Be y, yanında M. Suriç, Rus Başvekili 

Molotof ve Karahan 

Başvekilin 
Seyahatı 

Başvekilimiz İsmet Paşa 
Hz. nin Rusya seyahatı de. 
vam ediyor. Gerek BaJveki
limiz ve gerek kendilerine re
fakat eden heyet muhtelif 
şehirleri ziyaret etmekte, 
muhtelif müesaeaat ve fabri
kaları tetkik eylemektedirler 
8u ziyaretler emaamda çeki 
len resimler pek kıymetli ve 
tarihe intikal edecek intibala 
rı ihtiva etmektedir. Resim
lerde altlarındakiı izahatta da 
okunacağı ııibi Başvekil ve 
Hariciye vekilimiz ile birlik
te Rus devlet ve inkılap rica 
!inden bir çok zevatın foto. 
grafileri de vardır. 

Milliyet peyderpey alacağı 
fotograf istihbaratını da mun 
tazaman bu tarzda sahifeler 
halinde neşredecektir. 

8Gvyet ittihadı Reisi KaTenln ile İsmet Paş ;ı. •. Ortadaki zat Har·c·ye komiser 
muavini Karahan'dır. 

Bu re•imde •ıra ne ıu zevat göriinmektedtrı SUvari kumandanı Budyeni, •efir Hü•eyin Kagıp Bey, 
Tevfik Rilttfi Bey~ (arkasında) Ruşen E,ref Bey, Hakkı Tarık Bey, Baıvekil Molotof, 

Karahan, ismet Pap, Litvlaof ve Suriç. 

-•- ... _ .... _._ 



Jzmir mi, , Kraliçeler 
Istanbul mu? ~ Geldi 

[Başı ı inci sabi/ede] 1 [Ba§ı I incı sahifede] 
cegiz. Bilhassa lzmirlilar bu ma- !erin mihmandarlıklarma tayin 
ça çok ehemmiyet vermektedirler. edilen Cenevre konsoloıu Şev· 
Bu maç için aylardan beri munta ket Fuat B. in refikası Melek 
uman çalıtıyorlardı. lstanbul Şevket Fuat, Anadolu Ajansı 
rnıntaka&1 da bu maçın ehemmiye müdürü Muvaffak B. in kerime 
tini idrak ederek, ortaya iyi bir ıi Nermin H. !arla Romanya ve 
lakım çıkarmak için kulüpçülük Yugoslavya sefaretleri erkanı 
z.ihniyetlerini bir tarafa bıraka· ve tebaası tarafından karşılan· 
caklar ve lzmirin karşıoına latan· mıılardır. Kraliçeler b~uş bir 
bul muhtelitinin en kuvvetli şekli çehre ile trenden inmişlerdir, 
ni çıkaracaklardır. Şurası muhak Romanya kraliçesi koyu renkte 
kak ki lstanbulun lzmire kartı bü bir manto, Yugoslavya kraliçesi 
yük bir avantajı vardır. lstanbu1 de gri renkte zarif bir kostüm 
muhtelitininde lzmire nazaran da tayyör giyinmiılerdi, 
ha ziyade ecnebi temas yapmıt, Vali Muhittin B. Kraliçeler 
senelerce Milli takımda oynaOJJf, Hazeratma tekarrüple: "Sizi 
tecrübeli oyuncular var. Halbuki Türkiye Reisicumhuru Gazi Hz 
İzmirliler hariçle hemen hemen ile Hariciye Vekaleti namına 
hiç tema• ebnemiılerdir. Bu tabii •elimlamakla müftehirim" diye 
dir ki latanbul için bir avantaj· rek ellerini op'' mÜf, ve her birine 
dır. lzmirin kuvvetini o kadar ya 
kından bilmiyoruz. Herhalde on· hükUmet namına mükellef bi
lar .ıa en kuVTetli ıekillerile ırele rer büket tak<!im etmiştir. Ro
eeklerdir. Bir çok kimselerle ko- manya sefiri M. Karp ve Yug01 
nuftuk, herkes lzmirin burada )avya mulihatgiizan M. Yuva 
mağlüp edilecejini, latanbulun ıra noviç te Kraliçelere "Hot gel. 
libiyetinin muhakkak olduğunu 
söylüyorlar. Onlar da latanbullu- din" demiılerdir. Kraliçelere 
lann daha tecrübeli olduklarını Romanya ve Yugoslavya· sefa-
"" bunun içindir ki latan· retleri ve tebaası tarafından da 
bulun lzmire galebe atmeai müteaddit buketler takdim edil 
daha kuvvetli bir ihtimal dahilin mittir. 
de olduiunu iddia ediyorlar. Tabi Bundan sonra Vali. Muhittin 
idir ki bu bir fikirdir. Her aöyle· B. Melek Şevket Fuat ve .N er· 
nen olmaz. Bilhuaa futbolde ri· min Muvaffak H. lan kraliçele-
yazi kat'iyet yoktur. Hanıri takım 1 
daba iyi oynana, 0 takım kaza· re takdim etmiştir. Kraliçe er, 
nır. Maçtan evvel hiç bir teY aöy tetekkür etmişler ve gösterilen 
lenemez. Şimdi ortada bir iddia hüsnü kabulden dolayı pek mü 
•e bir rekabet vardır. Ancak bu tehassis olduklarını Muhittin 
sahada halledilecek, hangi tara· B. ye ve sefirlere söylemitler
f ın iddi.aaının doiru olduiu mey 
dana çıkacaktır. latanbal muhte: dir. 
!itinin ne tekilde tetkil edileceği İıtasyonu doldunnut o.lan Ro 
daha maliim olmamakla beraber, manya ve Yug01lavya tebaası 
biz fikirlerimizi kaydetmeden geç Kraliçeleri alkıtlam19lar ve: 
meyeceğiz: Kale için elde bugün "Hurra!" diye bağınnıtlardır. 
iki kalecimiz vardır: Avni ve Hü 
aamettin... Bunlardan hangisinin Muhterem misafirler otomobil. 
daha iyi olduğu noktasına gelin· lere binerek Bebek'teki Ameri
ce; Avni çok aaabidir. Hatta bu kan College'ine gitmitler ve Dr 
asabiyeti yüaünden yenmeyecek Handiğton tarafından misafir 
goller yediğini gördük. Bilhassa edilmişlerdir, 
son Macar maçmda yemiı olduğu 
muz iki gol aırf Avninin hatası j. Romanya ve Yugoslavya 
di. Tebliğlerde Hüaaıneddinin da Kraliçeleri tenezzüh maksadile 
vet edildifini gördük. Avni ile be seyahat etmektedirler. Kraliçe. 
raber Hüsamın davet edilerek A-. ler Hz. Bulgar hududunda Edir 
ni aaabilqtiği takdirde, hemen ne valisi tarafından kartılanmıt 
yerine geçirilmeai lazımdır. Şunu 1 1 
da kaydedelim ki, Avni çok tehli lardir. Edime Valiıi Kra içe e. 
keli çıkıtlar yapıyor ve her vakit re tehrimize kadar refakat et· 
aakatlanmak tehlikesine maruz· mittir. 
dur. Hüaameddinin hiç olmazsa Kraliçeler öğle yemeğini Ro
ihtiyat olarak bulundurulması la· bert College de yedikten sonra 
zımdır. Müdafaa hattı için Bür-
han, Mithat müdafaası en iyi bir Boğaziçinde bir gezinti yapmıt 
tekildir. Muavin hattına gelince; lerdır. Bu gezinti e1nasında Dr 
o da ıu tekilde olabilir: Cevat, Handiğton ile Melek Şevket 
Nihat, Retat. Rqat Macarlara Fuat, ve Nermin H. lar ve mai 
karp sai haf mnkiinde oynatıl- yetleri erkanı kendilerine refa
mış, o kadar muvaffak olamamıf 1 d el k 
tı. Eakiden beri kendi takımında kat etmit er ir. Kraliç er a • 
sol muavin oynayan Re..-dm aai ıam saat 7 de Robert College'e 
hafta bir parça akaamaaı tabii İ· avdet etmişlerdir. Kraliçeler bir 
di. Gene sol muavin oynatıldığı hafta mütenekkiren tehrimizde 
takdirde muvaffak olacaiı zanne kalacaklar ve camileri, müzeleri 
dilebilir. Sai haf için de Cevat ka ve milli abideleri ziyaret edecek 
bili münakaşa değildir. Muhacım 
hattına gelince; yalnız sağ açık ler ve bu meyanda Belıırat or
mevkii düıünülebilir. Buaün elde manlannda da bir gezinti yapa 
Niyazi ile Leblebi Mehmet vardır. caklardır. 
Leblebi tecrübeli ve Niyaziye na 
..aran daha teknik bir oyuncu ol· 
makla beraber, antrene delildir. 
Niyazinin diler tercih edilecek 
noktası da fırsatçı olmasıdır. Hiç 
iİmİI edilmeyen yerlerde fırsattan 
iatifade etmektedir. Ayni zaman 
da çok seridir. Sağ insayt ta Sa
lahaddin oynadığı takdirde uyufa 
bileceklerini zannederiz, bize ka· 
lına Niyazinin oynatılması daha 
muvafık olur. Diier noktalar ise 
Zeki, Fikret, Rebii olarak çıkma· 
11 zanıridir. Demek oluyor ki la
tanbul muhtelitinin lzmir muhte
liti kartıaında alabileceği en kuv 
retli tekil bu olabilir: 

Avni • Hüsameddin 
Bürhan Mithat 

Cevat Nihat M. Re.al 
Niyazi, Salahattin, Zeki, Fikret, 

Rebii 

Bu maçın idaresi İçin her iki 
!araf Ankara mmtakaamdan Ka
mil Beyi teklif etnıi,lerdi. Fede· 
raayonun tavassutu ile Kiımil Bey 
3u maçın idare•İni kabul etıni,tir. 
Her iki takımdan temiz ve güzel 
İr o,un bekler ve muvaffakıyet 

fer temenni ederiz. 

Sofyadan geçerken 

SOFY A, 4 A.A. - "Gec;ik. 
mittir" Yugoslavya kraliçesi i
le Romanya kralının validesi 
dün akf&Dl Sofyadan lıtanbula 
mütevec:cihen geç.mitlerdir. 

Kraliçeler, iıtaayonda Bulgar 
kral ve kraliçesi hazeratı tarafla 
nndan selamlanmıılardır. 

Büyük bir yangın 
CHICOUTIMI, (Quebec), 4.A.A. 

3 milyon dolar kıymetinde tahmin e 
dilmekte olan ve cumadanberi yanan 
muazzam odun yıiınrrun yarısı yan
mıttır. Bakiyesi de mahvolmuş tela
lı.ii edilmektedir. 

Alevler, büyük bir irtifaa kadar 
yükselmektedir. Sıcaklık , okadar 
tiddetlidir ki yangını söndürmeğe 
ırelmiı olan gemiler, 200 metreden 
ileriye yalılatamamaktadırlıır, 

Riizgirın ıevkile alevlerin yakı
nında bulunan bıçkıhaneye sirayet 
etmesinden korkulmaktadır. 

AYIS 1932 

Meclise verilen yirmi iki kanun layihası 
(Başı Birinci sahıfede) 

na dair layihalarla yeni iakiın ka 
nun layihası ve askerlik mükelle
fiyeti kanununda tadilat icrasına 
dair müh;m kanun lilyihafarı var 
dır. Bu layihalann mevzuları ve 
ihtiva ettikleri hükümleri bildiri· 
yorum. 

deceğine dair mühim ahkam mev 
cuttur .. 

müfettif, yedinci dereceden bir Ü 
çüncü sınıf müfettiı, sekizinci de 

Muafiyetler receden bir betinci &1nıf müfettiş, 

Başvekil ve heyetimiz Leningrada 
hareket ettiler 

onuncu dereceden 4 müfettit mu 
Bundan batka vergi noktai na avini, 11 İnci dereceden bir mü .. 

zarından bazı muafiyetler tanın meyyiz, 14 üncü dereceden bir k& 
maktadır. Bu heaaplara göre ge· tip bulunacaktır. 
rek hariçten gelip kabul edilerek Hukuk müşavirliği tetkilatında 
ger .. k dahilden mecburi veya ihti 4 üncü dereceden bir tetkik me· 
yari istekle naklolunarak bir nu muru l4 üncü dereceden bir katip 
marada mıntaka yerleştirilenler bulunacaktır. 

[Başı birinci sahifede] 1 kendi ikametlerine tahsis eda· 
nıeydanında kendi namlarile tevaim mit olan Astorya otelindeki da· 
olunmut bir mükafatı muhtevi bir irelerine azimet etmişlerdır. 
yantta hazır bulunmutlardır. 

Bu yarıt. 1500 metrelik meoafeyi İstasyon ile civarındaki 50' 

iskan kanun layihası 

te•çil tarihlerinden itibaren ilk Bundan başka baremin muhte 
sene tamamen üç dört ve beşinci lif derecelerine mensup 10 kadar 
aene-ler de yarı yarıya bili. vasıta mümeyyiz, memur ve ki.tip idhal 
vergilerden ve yol mükellefiyetin- I 

1 dakika 56 saniye, 6 salisede ka- kakların hepsi Türk bayrakl•· 
leden meşhur "Rüzgar" isimli at riyle donatılmış ve türkçe "hO' 
tarafından kazanılmı' ve bu at he- ed'" J 1 · 1 I h 1 - Bu layihaya göre Türkiye 

dahilinde Türk haraine mensubi
yet itibarile nüfus kesafetinin it· 
bu kanun hükümlerine tevfikl\n 
ve icra vekilleri heyetinde ter.bit 
edilmif bir program dahilinde 
tanzim ve tevzini Dahiliye veki.Je 
tine ait olacaktır. Dahiliye vekiı 
letince tanzim, vekillerce taıdik 
olunacak harita11 veçhile Türkiye 
dahilinde iskan nolctai nazanndan 
dört nevi mıntaka bulunacaktır. 

men mahallinde hediye olarak lamel tam 1 cüm e en yazı ı ev •· 
Paşa Hazretlerine takdim olunmuş- !arla tezyin edilmiştir. 
tur .. 

B 1 o unmuttur. Alı'm/er yurdunda d en muaf tutulacaklardır. un a 
ra m -ccanen temlik edilen emval Tekaüt kanununda tadilat 

' 5 - Aıkeri ve mülki tekaüt ka MOSKOV A, 4 .A. A~ P ı:onek 
den dolayı intikal vergi.si alınma- t · ba h 'n' M M'kh ·ı nununun 53 üncü maddesinin bi gaze esı şmu arn · 1 aı 
Y"cakılr. lakan, temlik, takdiri K ltz T'' k ·w· 1 le S t rinci fıkrasının iı tideki tekilde ta o ov, ur mı ır er ovye 
kıymet ve borçlanma muamel.ele- deb' t 1 d b'r muarefe 

ı dili hükumetçe teklif olunmakta- e ıya çı an arasın a ı 
ri bundan muaf olacaktır. kı ve dır: zemini ihzar eylemek maksadile dün 
üç numaralı mmtakalara yerle4.en. ı 3 30 d "' J d da bir 

1 "Alelitlak alnr hapis veya hır aaa , a anm er yur un 
ler yalnız iki ıene müddetle bı a o· • • • bn' . 

il aızlık emniyeti auiistimal, sahte· ıçbma tertip e ıttır. vaaıta vergilerden ve yol müke e M L' · f h · 1 d u_ıı.. 
karlık, dolandrrıcılık, yalan yere . ıtvıno , mu arrır er en ,....,. 

fiyetinden muaf tutulacaklardır. · Gorki L L ..... khail Mrntakalar 
..-hadet, yalan yere yemin cürüm 11m , eon eonov, '"' 

Bir numaralı mıntakalar Türı< Askerlik tasnii, iftira, irtikap, irtita ve ihti Svettov, tiyatro müdiri Savaliev, re-
haraine menaup nüfusun tekiııüfü liıai cürümlerinden birile altı ay jisörlerden Meyerhold, Tairov ile 
matlUp olan yerlerdir. 2 numara- Muhacir ve mültecilerin l\lker dan faz: la hapia cezaaına veya alel Taı Ajansının umum müdürü M. 
lı mıntakalar Türk haraine temsi- Jik muameleleri aıkerlik mükelle itlak beş seneden ziyade hapis ce Doletzky ve hariciye komiserliğinin 
li matlup nüfusun nakil ve iıkam fiyeti Jı:anununun muaddel ikinci zasıoa veya asgari haddi bir sene yüksek memurlarile edebiyat Blemi· 
na tahsis edilen yerlerdir. 3 nu- maddesi hükmüne tabi olacaktır. den ~ğı olmayan hapis cezaları nin müteaddit mümessilleri bu içti
maralı mıntakalar Türk harsine Diğer vilayetler ahalidnden olup nı mucip cürümlerle mükerreren mada hazır bulunmutlardır. 
mensup muhacirlerin hükumetten bu kanuna tevfikan bir numaralı mahküm olan memur veya müte Misafirlerden, Tevfik Rü,tü Be
muavenet istemeksizin serbestçe mıntakalara yerleştirilen vat~n· kaitlerin tekaüt hak ve maaştan yefendi ile Hüıeyin Raıııp, Mahmut 
yerleşebilecekleri sahalardır. 4 nu daşlar dahi aakerlik ~ü~el!efıye aakıt olur.'' Ruşen Eşref, Falih Rıfkı. Yakup 
maralı nuntaluı.lar sıhhi, maddi, ti kanununun muaddel ıkıncı mad yem bedeli Kadri ve Yunua Nadi Beylerle di-
barai, siyasi, askeri ve inzıbati se desi hükmünden muhacirler misil 6 _ Küçük aıhhiye memurlan ğer zevat da isbab vücut eyelmit· 
bebplerle boşaltılmau meırut ve lu müstefit olacaklardır. lakiın na verilecek hayvan yem bedeli !erdir. 
alelitlak iakiın ve ikametin mem· programının tatbikı masarifi ola· hakkındaki kanun hükümlerinin içtima çok hareketli ve canlı bir 
nu olduğu mmtakalardır. rak 15 sene müddetle her sene küçük sıhhat memurlarına da te§ mahiyet almıştır. 

Türkiyede tavattun makaadile Dahiliye vekaleti bütçesine laa· mili hakkında bir layiha da Mec Tevfik Rüştü Beyefendi ile Fa-
hariçten münferiden veya ınüçte- kal 2 milyon lira tahsisat kona· lise tevdi olunmuıtur. lih Rıfkı ve Rıiten E,ref Beyler ma 

• im k · t 1 b k caktır. lska· n te•kı·ıa· tı Dahiliye ve 1 f R d"b' Makaı'm Gorki ı'le u mıan ge e 11 eyen ere u a· , Memurin apartıman arı ru u• e ı ı • 
h "km'" H ti' kil ka·ıetı' nu''fua ı'•leri umum müdür· -dd t ·· " m··,ıerdır' nun u une ve eye ve ece , 7 _ Ankarada , inşa edilecek zun mu e goruş u . 

mu .. ttebaz '----!ara tevfikan Da lu"g"u .. ne merbut olacaktır. 1 ·ı 
attnar • vekalet ve devair bina arı e me- Müesseseleri ziyaretler 

biliye vekaletinin emrile kabul o lskiı.n komisyonu murin apartımanları hakkında ka-
lunabileceklerdir. nunun b irinci madddesinin tadili MOSKOVA, 4. A. A.- Türk e-

Kabul edilmiyecekler Dahiliye vekaletinde~ vekilin hakkında tanzim edilen layihaya diplerinden mürekkep bir grup Per-
Türk haraine mensup olmayan veya tevkil edeceği zatın riya&e· göre; Ankara şehrinde İn§a edile vonaiJki'nin •Meçhul asker" iıımin

lar, airayet devresinde frengililer tinde Dahiliye, Hariciye, Malıye, cek memurin aparlmıanlan için deki yeni piyesinin Karnemi tiyat
ve aileleri cüzama müptela olan İktıaat, Ziraat, Sıhhiye ve~ale~Ie- asgari 8 senede ödenmek üzere rosundaki temsilinde hazır bulun
lar ve aileleri siyasi ve askeri cü rile ve Büyük erkim harbıye rıya beş milyon liraya kadar her han muştur · 
rümlerden gayri her hangi bir ci aetince ve Ziraat bankasınca ten- gi bir müe .. eae ile taahhüt icrası Hazırun meyanında Yakup Kadri 
nayetle mahküm olanlar, anar· sip olunacak zevattan ve ih~uıas- na Maliye vekili memur olacak· ve Vala Nurettin Beyler bulunuyor 
ıistler, casuslar, çingeneler, mem )arından istifade edilmek uzere tır. Yapılan apartmanlara bedeli du. · 
leket haricine çıkarılmıt olanlar Dahiliye vekaletince hariçten inli tayin olunacak taksitlerin müessese Aralarında Şeref, Şevket Turgut 
kabul edilmeyeceklerdir. Türki· hap kılınacak azami dö;t. z~t· ye verilmesi auretile ödenecek ve ve Kamil lbrahim Beyler bulunan 
ye dahilinde araziai dar veya or· tan müteşekkil bir merkez• ıskan taluitler memurlara verilmekte o Türk sanayi erbabından bir grup 
manlık veya taılık olan yerlerde komisyonu bulunacaktır. lup apartmanların ikametine tah petrol enatitüsünü ziyaret etmi,tir. 
kain ve aıaişet va11taaından mah sisinden itibaren hazinece müeaae Remzi Bey, şeker istibaaline ait 
rum bulunan köyleri ve gerek sa· Onbaşı ve efrat maaş/an seye tevdi edilecek olan meıken ıaharriyat enstitüsü ile şeker tros-
kin ve gerek seyyar bulunan ha· 2 _ Kara ve deniz ve hava bedellerile bunu ikmalen memur tünü ziyaret etmiştir. 
yati ve sıhhi §eraiti müsait olan kuvvetlerinde müıtahdem bilu· tarafından verilen kira ile temin Müteakiben bu zevatın hepsi ağır 
mahallere nakletnıeg· e ve evleri ı olunacaktır. aanayi komiserlifine gitmitler ve <>-mum on başı ve efradm maaş an · ih ı· 'ha 'ki 
daiımk olan köyleri münaaip met' ,. 'h rada sanayi ı&t Nl atının nu nı 
kezlerde toplamağa Dahiliye ve· hakkında ~111 11 !'. bu yeni la!• .~ya Müzayede, münakasa ka- surette ihya ve ialiıhı meaeleoi hak-

kill. mezun olunacaktır. göre am ~zmet ıeneaı goze· nununa zeyl knıda komiserliğin hariciy edaireai 
tilmekıizin kara, deniz ve hava • k ·ı ·· ·· .. 1 d" 

Casusluklarından şu''phe . hd bil. tefi M. Bıt er ı e goruımuı er ır. 
kuvvetlerin·Je muata em u 8 - Müzayede, münakasa ve Türk meb'uılarmdan Fuat Bey•· 

edilenler mum onbaıılann maaşlan 50 Ye ihalat kanununa zeylen hazrla- nahtın ve çocukluğun himayesi ena
Türkiye tabiiyetinde bulunan efradın maaşları 25 kurut olarak nan layihaya göre bu kanun ve titüıünü ziyaret etnıittlr . 

çingene ve göçebeleri kütle halin verilecektir. müzeyyeliıtı hükümlerine tevfi· Yine meb'u•lardan Tahsin Bey ve 
de olmamak 9artile kasabalara ve Buhranı mali münaaebetile hü kan münakasaya çıkarlacak pos- Alaettin Cemil Beyl.-r Kolkhoz mek 
Türk hanine menaup halk ile me5 kümet Milli Müdafaa bütçesinden ta nakliyatını sevki rekabetle mec tebini 

7
Jyaret etmitlerdir. 

kun köylere dağıtıp yerletlirmeğe mümkün mert.,be bir tasarruf le· canen veya pek az bir bedel ile Ihsan Bey ecnebilerle hani mÜna· 
caausluklanndan ıüphe edilenle- mini için bilıimum efradı askeriye deruhte eden posla sürücülüğü sebat cemiyetine gitnıiıtir. 
ri, hudutlardan uzaklqtırmağa nin gediklilerle küçük zabitler ha müteahhitlerinin bilahara muhik Mümaileyh, Cemiyet mümeeaille
ve bunlardan çinırene ve göçebe· riç olmak Üzere bu suretle maaı bir bedel takdiri hakknda vaki rile birlikte maarif komiserliği tara· 
!erden ecnebi tabiiyetinde olanla lanndan tazminat icrasına lüzum olacak talep ve iliraflan kabul o 1 d'lm ki ola '"'-ok · k ı· 'h ftndan kontro e ı e e n -~ 
rı Milli hudut haricine çıkarmağa görmüttür. Bu yenı anun ayı a Iunmayacaktır ve taahhütlerini ilim ve Pedagoji müesseselerini ırez 
icra vekilleri heyeti kararile Da· aile kara ve deniz kuvvetlerinde ifa etmedikleri takdirde hakların 
bil . k'I' ı·h· b 1 mu··aıahdem onba•ı ve neferlerle · k k h''k'' J · mi9tir. ıye ve ı ı sa a ıyettar u una- " da miına asa anunu u um erı Türk misafirler, Doıtoyevıki'nin 
caktır. aan'atkiır onbaşı ve neferlerin ma tatbik olunacaktır. eserlerinden iktibaı edilerek vücuda 

Aşiretler aşlan ara&1ndaki halen mevcut Nakliyatı meccanen veya pek getirilmiı olan bir piyesin ikinci tem 
Kanun a,irete hükmi 9ahaiyet fark ta kaldınlmakt~ddır. az bir bedel ile taahhüt edecek silinde hazır bulunmu,Jardır 

Bu tadilat aayeam e bütçede nıütealıhitlerden muhammen be-
;,-a':;ia~i~ch~~~m :eu i~iı':u:~s~:~ 430 bin lira kadar tasarruf imkiı del üzerinden teminatı katiye ah Leningrat'ta 
ya müstenit oluraa olsun mükte· nı görül.nüttür. nacaktır. Bu kanunun meriyetin- MOSKOV A, 4 A.A. _ İl· 

h ki fed·ı k · k il f · den eVvel meccanen veya az bir aep a ar re ı ece tir. Askerlik mü e e ıyeti met Pa•a Hazretlerile Türk 
A • " ı··· b ]'"' i b" bedel ile ihale cclilmiı olan ve bi· "' 

••ret reu ıgı, ey ıırı, a a ırı kanununda tadilat mı· •afı'rlen'nı· ha·mı'l olan huıuıi ve şeyhliği ve bunlann herhangi !ahara müteahhitleri tarafından e 

bir vesikaya müstenit veya gÖrgÜ 3 - Seferi ordunun evvelce ih itiraza uğrayan aürücülüklere ait tren sabahleyin tam saat 11 de 
ve görenek ile alakadar her türlü tiyat zabitana olan büyük ihtiya. mukaveleler feshedilecek ve yeni Leningradın Moskova iataayo-

k·ı· 1 -ı ı •-··d'I • b' den nıüoakaaa icra olunacakbr. K teş ı at ve taazzuv an mu ga o a cmı temin ma..- ı e zarurı ır nuna vasıl 0 Jn ... •tur. atar ya. 
k A · J · h'"km" hı J rt kt b Bu suretle bir güna tazminat la· -·-. ca tır. ııret enn u ı 4A • a· tedbir olarak o a me ep ve u va• yavaı ve Tur·· k milli martı· 

· f · b 1 h il .. .. f d'I lep haklan olmayacaktır. ., rına veya ona ıza eten reıa, ey a na muadi ta • gormu' e en ı er nın terennu··m}eri arasıoda mt!'V-
ğa ve §eyhlerine ait olarak bu ka de ihtiyat zabiti yetittirilmekte Bedeli nakdi efradı 
nunun neırinden mukaddem her idi. Bu ihtiyaç kısmen zail olduğu hakkmda kifa dahil olmu,tur. 
hangi bir hüküm veya vesika ile cihetle ihtiyat zabit hakkının yal 9 - Bedeli nakdi efradından İsmet Pata Hazretleri ken. 
tasarrufları altında tanınmış olan nız li.te ve daha yüksek tahsil ırö talimleri esnasında hasta olanla· dilerine ihtiramatı aıkeriye ifa 
gayri menkullerin tam mülkiyeti renlere tahaiai talim ve terbiye nn tedavileri ve hutahanede yat eden kıt'a kumandanmm rapo-
devlete intikal edecektir. noktai nazarından maksada daha tıkları esnada meccanen iateleri runu dinledikten ve piyade, bab 

Kanundan evvel uygun göriilmüt ve bu tedbirin hakkında Meclise bir kanun liıyi 
Bu ırayrimenkuller icra vekille bütçede tasarruf temin edeceğini hası gelmi,tir. riye efradından mütqekkil kıt' 

ri heyeti kararile ve devletçe müt müliıhausile 1076 numaralı ka- ayı teftit eyledikten ıoma iatH 
tehaz kararlara tevfikan toprağa nunun ücüncü maddesine mü;aey- youdan dıtarıya çıkmı,tır. Bura 
mühtaç çiftçi ve muhacirlere lev yel birinci madde~in la~li hak- Bu meselenin rada Sovyet Hariciye Halk ko-

. t I'k l kt B k kında Millet Me=lmne bır kanun l zı ve em ı o unaca ır. u anu miıerliii Leningrat müme1ıi i, 
nun neırinden mukaddem a,iret· layihası tevdi olunmuştur. ı • d ı h 11 d ku 
tere reislik, beylik, ağalık ve şeyh Bu tadilata ıröre yalnız lise tah çın en nası müıarünileyhe ma a i or u 
tik yapmıt olanlan ve hudutlar sili veya daha yüksek tahsil gören mandam ile Baltık fıl01u kuman 
civarında caaualuklarından tüphe ler ihtiyat zabiti olabilecekler, a• Çıkılacak? danını ve erkanı memurini tak-
ed ·ı 1 · kt t kail'" 1 • kerı" ehtı·yetnameai olmayanlar al • . ı en erı ve 4ar a a up erı dim etmıttır. 
anlatılanları ailelerile birlikte iki tı ay kıt'ada, altı ay mektepte ve (Başı 1 inci sahifede) R-mi takdimin ifuından 
numaralı mıntakaya nakil ve iaka altı zılbit vekilliği ile ceman 18 -
na Heyeti vekile kararile Dahiliye ay askerlik yapacaklardır. adam da ayni adam mıdır? Zavahir, aonra kendilerine beyanı ho9a· 
..ekili salahiyettardır. Tam ehliyetnamesi olanlar kıt bunun tamamen aksidir• medi eden Leningrat mıntakuı 

Dili türkçe olmayanlar ada yalnız üç ay talim görecekler Ata Bey ne diyor? icra komitesi reisi M. Kadallki 
Anadili Türkçe olmayanlardan dir. Bu ııuretle bunların hizmet Dün kendiaile görüıtüğümüz po- nin bu ıözlerine cevap Vel"eft lı-

kk im k d m üddeti 1 Saya inmektedir. li 'kincı· •ube mu .. du-ru·· Ata B .ı_ 1 • 
müre ep o a üzere yeni en · 1 1 

• ey, ...,.. met Pata H&zretleri fUD arı .Oy 
köy, mahalle, san' at ve hizmet Yüksek ehliyetnameSI olanlar mittir ki: 

25 T~rinievvel caddesind 
geçmekte olan Türk misafirler 
kafilesi halk tarafından şiddet 
ve şevk ile alkışlanmıştır. 

Ziyaretler 

MOSKOV A, 4 A. A. - h· 
met Pata Hazretleriyle Tevfilı 
Rüttü Beyfend!, Recep, Ali fi 
Hüseyin Ragıp Beyfendiler, et· 
ki Smolny enstitüsü binasınd• 
kain Leningrat mıntakası Sof 
yet riyasetini ziyaret etmi,lef 
dir. Müşarünileyh Hazretlet 
ve refakatlerindeki zevat bur•· 
da Leningrat icra komitesi rei•' 
M. Kadataki ile riyaset diva~ 
azaları tarafından karşılanar•~ 
selamlanmışlardır. Tiırk mis•· 
firler Leningradın iktısadi " 1 

beledi inkişafına ait meseleler11 

alakadar olmuşlar ve şehrin rı.1 

biye ve cemaat tetkilatma aıl 
haritayı tetkik eyledikten sorıff 
mukaddema Smolny enstitüs\İD 
de Lenin tarafından işgal edil· 
miş olan odaları gezmişlerdi!• 
Heyetin diğer azaları ErmitaJ1 

galerisindeki tabloları ve inkı• 
lap müzesine ait sergiyi ziyare' 
etmiılerdir. 

Üçüncü bir grup Leningra~· 
taki fabrikaları ziyaret etmittit· 

Yemekten sonra bütün ~~ 
yet Leningrat ul\ım akademısl' 
ne gitmişler ve burada akade~ 
reisi Akarpinski ile umumi k•' 
tip Volkim taraflarından kar§1' 

!anmışlardır. 
Reis irat ettiği nutukta ulull' 

akademisinin geçirdiği muhte• 

lif safhaları izah etmit ve a~~; 
demi tubelerinin tarzı t~ıcv' 
hakkında tafsilat vftmişlir. 

İsmet Paşa Hazretleri cev•' 
ben irat ettikleri kısa bir nutıı!' 
ta büyük mesai ve ilmi taharfl' 
yatı Türk misafirler tarafmd•~ 
iyice malfım olan ilim akadeı1'~' 
ıini ziyaretinden mütevellı1 

memnuniyc:_tini. izhar etmiş~!f· a 
Türk mısafırler akıam usl, 

Leninıırat operasında şereflel'I' 
ne verilen temsilde ve balet da~ 
sında hazır bulunmutlardır. 

Almanya'da kambiyo 
tahdidatı 

BERLIN, 4. A. A.- Almanya .~O 
kümeli, döviz ihracaatı hakındaki" 
mimameyi daha ziyade fiddetle IS~ 
bik etmeie karar vermittir. Ec.,.... 
memleketlere gidecek olan ~~ 
200 marktan fazla para gö~ 
iıtedilderi takdirde, ecnelıi kaphc;.O' 
larmcla tedavide bulunmak zarurC" 
tinde olcluklannı gösteren bir dolı~ 
tör raporu ibraz etmei{e ınecburdııl"' 
!ar. ~ 

Almanyaya komtu olan bi.ç,'.',, 
memlelıetlerde tıırizm al.,.binde .,.. 
darbe teıkil edecek olan lıu tedlıÜ" 
!erin mulıabeleibi.Imiaillen ela.et et· 
meai muhtemeldir. 

ltalyan Faıistleri 
ROMA, 4. A .A. - F.,.iat ı.11: 

veılo:ri hakkında neıredilen re"!"' 
1 

bir istatistik 1 mayia 1932 tarihı11~ 
ki mukayyet faşistlerin miktarı" 
cem'an 1.212.566'a baliğ bulundO' 
funu cöatermektedir. Şu bale ~ 
ran ~en seneye nisbeten 287.111"' 
kiti fazladır. 

··--·--.. ··----·-----... "' 
Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

zümresi veya it ımıf teıkili veya ise kıt'ada hiç hizmet görmeyecek - Zabıta ihtimal üzerine lıat'i bir lem~lerclir: 
lzmirliler Ümitsiz bu kabil kimselerin bir köyü bir ler ve bu suretle askerlik mühlet hüküm vermez. Bütün deliıil, bu • "Arkadaılarım ve beo bura. 

nn ademi ittiraki bütün ümitleri mahalleyi bir aan'at zümresini ve !eri 12 aya inecektir. damm Lublik olduğu ınmkezlndedlr. da bize ı«Mterilen büyük hüınü 
-·-·------.. --··--···-...······· 

Beyoğlu, latilıliıl caddesi BiY 

yük Pannak kapu, Afrika harı•· 

na mtitik Apartıman No. 21.....

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14.lS. IZMIR, 4. A. A.- lzmir Mubte· lrırmııtrr. ya bir it §ubeaini filen kendi •. Gümrük ve inhisarlar Tebellür eden bu yaziyet cleiitme- kabulden fevkalade mütabaui-
iti bugün lıtanbul'a müteveccihen A k d ._. mensuplanna mahsus ve münha· V ekiileti kadrosu mittir. Biz, timclilik tahkikata lıq- siz. Leninıırada da ııelmit ol-
Bandırma Ekspresiyle hareket etti. n ara a yarıDlll sır vaziyete getirmesi yasak ola- 4 _ Gümrük ve inhisar vekiı ka cephelerden devam ediyonu:.Çok B 
'zınir Mmtalıuınm bütün gayreti- J caktır. !elince hazırlanan ve hükumetçe ümit ederim ki yakmda bu adamın maktan çok memnunuz. urall 
""rağmen Muhtelit tak11111n mua.in maç ar Şimdiye kadar mevcut olanla- Meclise tevdi edilen layihaya ıröre son senelerde na•d yaşadıfmı tama- nm Sovyetlerin en ehemmiyetli 
ıe müdafaa hattınm en mühim oyun ra da famil olmak üzere bu kabil Vekaletin merkez kadroau ıu su mile öfrenmit olacafız." sanayi ve han mıntakuı oldu-
,..Janna İz.in almak mümkün olama- Ankara Futbol Heyetinden: lerakümleri Heyeti vekile karari retle teabit edilmittir: Hususi ka Ata Beyin vercliii izahat, me-.cut pu biliyoruz. Leninııradm 
lll,tır. Bu oyuncular ıunlardır: Mü- 6-5-932 cuma günü latiklBI saha- le daiıtmağa Dahiliye vekili sala lem, hukuk miqavirliği, teftit he müphemiyete yeni bir ıey ilave et· R • kıl~b d -' • bü 
lafi Hakkı, sol mua,,;n Naznü,mer- d . ed"I ele Ol' . h' . B .ı __ lıakika L b1ik • us m a m a oynauıgı • ""'- L!Jı·ye h0 •tahkJar1 I •ın a ıcra ı ec ımpıyat turna ıyettar olacaktır. Ecnebiler, köy yeti, evrak ile cereyanı aaruri o- mıyor . u •-= ten u ı~ ...::ı.. rol buebi•le burada bize IAUU .,.. 
;ez muaYİn boan. sı maçları. !erde ikamet tesis edemeyecekler lan muamele ve muhabereyı· ıe. se, kendisinin Lublike benzemedi- ,...,. 1 ••t h 

S Y -· da • '- ı ı d ,_._ •apılan büınu·· '--bulu·· bı·r kat mu e aaıııı on u.-n maçın ayagı .. ırı an dir. Şehir ve kasabalarda ikamet min edecek ufak bir kalem. ğini aöy eyenler bu i duııannda ni-
1 

,.. f 
.utfiı bizı.arur takıma iıtirak edeme Saat 14 te ikinci takımlar: Çanka- teaiı eden ecnebilerin yekünu be- Bu teıkilatta ünvanlan tasrih çin ısrar ediyorlar? daha takdir ediyoruz." Cumadan maada hergün öğleıltı• 
lifinden muhtelil talıımmuzın de- ya-Altın Ordu (Ha.kem Mübarek tediye hududu dahilindeki umu- edilmiş olan memurların adedi 26 Vaziyeti tavzih lazım Paıa Hazretleri 1'ta1yon sonra saat (2,30 dan Se) kadar 
'anu ve muavin hattına ikinci dere- Bey). mi nüfus yekünunun yüzde onu- dır. Vekaletin teftit heyeti üçiin Herhalde karanlık kalan noktalar meydanarın önünde b.hman al tanbulda Divanyolunda 118 nuıfl" 
·ede elemanlar ikame edilmittir. Saat 16 da birinci takımlar: Mu- nu tecavüz edemeyecektir. Liıyi- cü dereceden bir reia, dördüncü henüz tevıızzüh etmiı delildir. Bi- ken• kıt'aw. bir daha teftİ& ettik ralı hususi daire-inde dahili tıaS'f'~ 
'Jura mabafilinde lzmir Muhteliti- hada mıntakalara taluirr edilen- dereceden bir ba,müfetti,, betin- naenaleyh, zabıtanın derinl .. tirınelı- J• 7 • · 

l--~·in~~l~st~an~bu;I·~a~k.t~r~t~ı;!!.,Je;y~i ~b~ir~n~e~ti~c~elh~af~ız~G~u;··c~iıl. -=A~l~tı~n~.:.O=r~d=u~fH~~ak:e:m:J.;'cie~r~h~a~k~k~ın~dt:a~a~r~a~z~i~t~e~f=v~i z~,~·";:;m~a~a:J~c~i~d:er~ec:J:e:,!b~ir:,!b~in:·:n:c~i,1~:ın~~~f~.m~~~f~e~tt:iı~. l,!t!e~o~l~d~u~A~u~tah~k~i~ka==tm:..n:::etl~ceo=İne=~i;~m1~t:e:n~s~oo=~ra:.mr~ef-aİkliaİİtlinİİ1aeil..dİİ1i .eİrİllİliıklaİiniıiıılmİİİuİİaİiyİeııİİielııiviieİ1tİİediiİaİi"ii ıiiel. ılacağr um it edilirken bu oyuncu la- Sedat Bey) .,,,, " 

Doktor 

Hafız Cemal 
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Ni~'teki zahitlerimiz Rüstemiye 
Davası 

Bir hilkat 
1 Garibesi ---

Müsabakalar bittiği için avdet etti ·----
Vapur kaptanı Sabri 

Bey beraat etti 

Dört gözlü, dört kollu, 
dört baca ıdı çocuk! 

Nia'teki Beynelmilel Binicilik 
ınüaabakalarma İttirak eden eü • 
vari zabitlerimizden ytizbap Tev 
fik Ye mülbim Saim Beyler dün 
ıabah Manilya tarikile ve Tadla 
vapurile ,ehrimize avdet etmifler 
dir. Mll•bakalar için Nia'e sötii· 
rülen 8 hayvaa da dün l'elmİftİr. 
Müoat.akalara ~tirak eden dii.,. 
tlü aii.vari zabitimia, yüztlıatı Ce
vat ye Ziya Beyler, Binicilik Mek· 
tebi mücHlrü Ceırdet B. ve binici • 
lik muallimi Franan: M. Taton'un 
:efakatinde olarak haran müba
Y••u için Nia•ten Paria'e ıihni•
lerdir; hlr hafta aoara onlar da 
'ehrimize avdet edeceklerdir. 

Öfl-difimize &'Öre, zabitleri· 
tniz, yalnız Niı'te yarıt kazanm~ 
ha:yyanlara mahıu• huıuıi terait
le Yapılan miiaabakalardan maa
da, clifer hütün huıuai müaabaka· 
1•ra ittirak etmitler ve muvaffa· 
kiyetfi neticeler almıtlardrr. Bil· 
haa1a Saim B. birer birer yapılan 
çetin •e manialı bir müsabakaya 
7 inci olarak ırirnıif ve kend;.in
de11 evvel müaaba.kaya siren muh 
telif milletlere menaup 6 zabitten 
evvel ,.. daha muYaffakiyetle hay 
vanıaa maniaları atlatmqtır. Bu· 
nun Üzerine müsabakanın devamı 
tnÜddetinca bayrağnnız zafer di
reğine çekilmiıtir. Bu müsab"!'a
Ya Saim Beyden maada 29 mill~
te menıup zabitan iıtirak etmıt 
ve en ııonucuya kadar hiç biri 
Saim B. den evvel muayyen me1a 
feyi katedememiftir. Fakat en ao
nuncu olarak müıabakaya giren 
P orteJU,. zabiti, Saim B. den 2 aa
niye CWYel ır•lmit. blrinciliii ka
>anmıftır. Saim B. bu auretle 36 
zabitin 2 ineİIİ olmut. 1000 fraak 
ikramiye almıttır. 

Diier bir mü1abakada da Saim 
8. üçüncülüğü kazanmııtrı. 

Yü,.ba9r Cevat B. de bir mma· 
bakada muvaffakjyetli -tice al
"''" keftdiaine bir kurdele veril
"'ittir. 

Saim, Cevat, Ziya ve Tevfik B. 
ler, İ§tirak ettikleri diğer mÜ1&· 
l.akalarda iyi neticeler almıtlar 
v., selecelı: -•erde yapılacak 
~" beynelmilel müaabakalara da-

a hazırlıklı va emin olarak itti· 
r~k edebileceğimizi göaternıifler
dır. Zabitlerimizin müoabakalara 
iıtirakleri ve meharetleri Niı'te 
umumi bir allka ıre takdir ile 
ka..,.ıanmıftrr. 

En büyük müaabakada, ltalyan 
lar birinciliği ve mevcut kupayı 
•lnıışlardrr. 

Gayrimübadiller 
Kongresi 

Dün heyeti idare ruz• 
aaıneyi hazırladı 

Cayrrmübadiller cemiyeti ida
re heyeti, dün toplanmıf Anka -
ra'd ' . an avtlet eden heyetin orada 
takrp ettiii itlere n aldıis -tice 
lere tlair •erdiji i-hab dinle
ınittir. Koaarenin naa-m..a ele 
diialüi içtimada loaasrl•-ııbr. 
Cemi,.et reiai Celll Calip B. içti
maı müteakip bir mulııarririınize 
deınifti.- ki: 

"- Kongre için ilan tarihinden 
itibaren ıs sün beki-ek Iizan. 
dır, Bunun için kongre, Halkni 
•alonunun 21, 22, 23 veya 24 ma
Yıa günlerinden hangi &'Ün bize 
lahaiı edilebilirae o sün toplana
cakbr. Konırrede, Ankara'dan 
dönen heyet izahat yerecek, mii
t~ben heyet tekrar Ankara'ya 
tıdecektir." 

iki idam kararı 
ANKARA, J. _ Orm.nda kaa· 

naı. Yapan Kıptr Ahmecli elinden ~if 
teı • • ••-., ı.ar- -L · ·ı d .. ını """""' için kavga çı anıa o 

Paria'a siden Binicilik mektebi 
müdürG Cudet B. Nu'ten aynlr 
lı:en kendiaiae Y&ki olan bir aualeı 
"Haylı iıtifade ettik, birçok yeni 
uauller öfrendik. V atanrmrza dö
n6nce bunları tatbik edecek ve 
salecek müaabakalara timdiden 
hazırlanmıya ba•lıyacaiız," de· 
mittir. 

Saim Bey M diyor.> 

Niıteki müaabalı:alarda ikinci 
"" içüucü •el• mülizım Saim il.de 
ıunlan söylemiıtir. 

- Niate çok hüanü kabul sör
dük. Diğer muoabıklar çok eyi ha 
zrrlanmıtlardr. Mamafi bu bizim 
nefaimizdelı:i itimadı kuvvetlen• 
dirdi ve mmabakalara iıtirakimiz 
bütün ecnebi milletler ünrinde 
büyük bir t-ir bıraktı. 

Kısınet ikinciliii kazandığı va 
kit 1000 üçüncülüğii kazandığı 
vakit 1100 frank mükafat aldı 

Ylizbatı TeYl'ik Bey de ıunlarr 
söylemİftİr: 

ilk müaabakadan nihayete ka 
dar dört kiti yedi büyük mü.aba· 
kaya ittirak ettik. hepıindede bü 
yük ve muvaffakıyetli atlayıtlar 
yaptık. 

Birinci müsabakada yerli atr
mrz Kıunet iki saniye fark ile ikin 
ci &'eldi. 

Diier bir müaabakada Kıamet 
üçüncü seldi. Bu müaabakalara 
ittiral< edenler senelerce çhtmıt 
atlardı. Böyle olmaama rağmen 
söstermiı olduğumuz binicilik 
kudreti bütün ecnebi zabitlerinin 
takdirini celbetti. Hatta bir Fran
sız jeneralı fiiyle diyordu: 

- Türkler iki aene aonra bu 
mü1abakalarda müthi§ ve tehlike 
li rakip olacaklardır." 

Üzerinde ve efYAIJ arasında 
419 adet suni çakmaktafı, 50 
sram Ruı tütünü, 48 varak ıisara 
Ujıdı ve 66 adet zivanah Ruı 
siıaraıı zuhur ettiii için 9 ay hap 

• ~e ve 14 lira 23 kurut para ceza· 
aına mahkiım edilerek hükmü va
ki temyizce nakzedilen Rüstemiye 
vapuru ıüvariıi Sabri B. kaptanın 
dün 8 inci lhtioaa Mahkemeıince 
yeniden mubakemeıi icra ve İn· 
taç edilmi,tir. 

Makamı idida, l'eçen celaede, 
Sabri B. in, inhioara tabi madde 
ve efY&lan kaçak suretile memle· 
.:ete ithale teıebbüa ettiği aabit 
olduğundan inhiıar kanunlannda 
ki para cezaları ayrıca hükmedil 
melı:le beraber 1918 numaralı ka 
nunun 25 inci maddesinin 2 !,nci 
fıkrasına ve 41 İnci maddesine 
tevfikan tayini cezaunı talep et• 
mitti. 

Dünkü celaeda, Sabri B. in ve· 
kili avukat Rami.z B. uzun müda
faatta bulunmuı, ve müvekkiline 
iuıa\ olunan cürümleri reddede· 
rek, müekkilinin beraetini istemİf 
tir. 

Müteakiben Sabri B. 400 lriiaur 
çakmakta•• için temiz hayab uke 
riye ve mealekiyeaini lekeliyeeek 
hareketlerde bulunacak bir kim
se olmadığını söylemittir. 

1htiaaı hakimi müdafaatı tetkik 
ederek bir oaat aonra salona av
det ve kuarı tefhim etmiıtir. Ka 
rarda, l'ümriilı: memurlannın, 
Sabri Ef. nin arama teklifine rai
mmı mumaileyhin qyaııru arama 
dıklan, suçlunun vapur aahibi A
li B. le araları açılmıı ve Sabri B. 
in npurda kaçak laıtik ve hav
yar bulunduğunu ihbar ettiği an
laıılmıt olduğu cihetle 419 çak
maktaıının suçlunun bohçauna 
koydurulduğuna kanaat huıl ol
masından _çakmaklatları, çakmak 
makineıi, Rus ıigaralarından be
raetine ve 48 varak ıiırara kaiıdı 
ile SO gram kıyılmıt tütünün 10 
lira 48 kurut tutan pal"& cezaaı
nm, müddeti mevkufiyetine mah· 
ıup edilmek üzere heyeti nuıhau
aaya bildirilmeıine ve aebebi ahar 
la mevkuf deiilıe tahliyeıine ka· 
rar verilmittir. Hakim B. karamı tef 
himini müteakip Sabri B. e ,öyle 
hitap etmittir: 

- " Bu karar, senin için bir 
deni intibah ot.un. Böyle hatalı 
itlerde bir daha buluama." 

Hakikaten 1«1elerdir beynelmi
lel miiaabakalarda muYaffa.kıyet 
kazanan lrlanda akipini seçerek 
arraya •-iz büyük m11ıraffa- 1--------------
lı:iyettir. latanbul malık*Mi uliy .. i llriul 

iki defa iftiralı: ettiiimia halde !ııulı:uk claireaindea: Muotafa Be,.in 
söaterdiğimiz muvaffakiyet ümi- Kumkapıda Mola Tatında 7 n-ra 
dimizi artırdı. Ve birkaç aene aoa lı hanede ıakin Mihran Peçikyan e
ra Avrupanm en iyi ekipleri olan 
ltalyanlar ve Franırzlarla ciddi .,_ fendi zimmetinddô 680 lira matlu
larak müaabakalar yapıp kazana bunun tahıili hakkında ikame eyle
cağımızdan ümitvanz. diii davadan dolayı miiınaileylı Milıı 

Müaabakayı kazandıirmız za • ran Peçikyan efendiye berayi teb
man Türk bayrağı ııeref direğin • 
de dalıralandı. liğ sönderilen dava arzıdıali -mai-

lewL•- .. ~-L.h• --Lu· rdan -·'-- L:r Hakem heyeti tamamile bitara ,...,. maoaın - ,.....,. "' 
fane hareket etti. Halkın bize kar semti meçhule sittiii olbaptalı:i il
'' ırösterdiği nezakete hayran ol· mühaber zalınna yuılaa ,..ı.de11 an 
duk." 

Orijinal bir 
Devri Alem 

Arka arkaya yfirilyerek 
giden bir seyyah geleli 
Amerikanın Tekıu eyaletine 

ınenıup Wing iaminde bir devria· 
lem aeyyabı tehrimize selmiftir. 
Seyyah bütün Amerika ıre Avrupa 
yı doltlfllllfbr· Şimdi de bütün tar• 
kı katedecektir. Bu Myyahm deır 
rilleMi orijinal bir tekil arzet• 
-ktedir. Amerikalı Willl' aeyaha 
tiai arka arka. yürüyerek yapneek 
tadır. Bu miifkül yürüyiifle bütün 
dünyayı -111 dola9acaiı meralı: 
edilebilir. 

latılmıt ve müddei vekilinin iliaen 
teblisat baldondaki talelıl hukuk u
aulü mubu-ıeri lıanun• aJııW.... 
• t..tikan .-.afılı sörülmit oldu· 
ğundan tarihi ilandan ib"haren bir ay 
zarfında dan arnhaline kar§ı ce
vap Yerilmelı: üııen bu baptald dava 
arzubali mahkwne ıltnnhaneoiae ta
lik lalmmalda ıııoalümu olmak !bere 
keyfiyet l'&Zete ile ele ilin..,, olu.ar. 

ZAYi - lıbullıod ltballt Gimrii
p..ı.. almıt oldufıan 1600 T. Ll
ruıaı -ı.tm Ya 330 aumerola ay
llİyat malıpımanu ayattim. ffiilındl 
oı.a.hi- il&a ederim • Sadri Za

hit. 

Kaıımpaşada Hacı Hüırev ma
halleainde oturan Mehmet efendi
nin refikası Fatma Hanım 15 • 20 
&'Ün evvel müddei umumiliie mü
racaatla kocaaının kendiıini döv
düğünden, hamile olduiu çocuiu 
nun diifmeai muhtemel bulundu
iundan tikayet etmi,tir . 

O zaman Fatma Hanım maaye 
ne edilmit, fakat kendisinde darp 
asan aörülemeıni,tir. 

Fakat dün Fatma Hannn 8 
aydan beri hamile olduğu çocuğu 
nu ölü olarak dilfürmüıtür. 

Fakat düsen çocuk bir hilkat 
garibesidir. Bu çocuğun baJlnın 
önünde de arkasında da yüzü var 

dır. Yani çocuk tek kafalı, fakat 
iki ağızlı, iki burunlu, 4 gözlü, 4 
kulaklı, 4 kollu, dört ayaklı bir 
mahluktur. Cenin muayene edil
mİ§, doğmadan bir ay evırel anası 
nın karnında öldüiü, dayak tika 
yetinin bu ölümden aonra YUku 
bulduiu anlaıılmıfbr. Bu hilkat 
saribeıi defnedilmittir. 

lzmirde kahve yerine 
arpa ve nohut 

IZMIR, 3- Burada kahve .. uh 
ranı tiddetle hüküm süriiyor.Kah· 
vehanelerde kahve kalmadı, arpa 
ve nohut kollanılıyor. cumarteai 
sünü sümrükten kahve çıkanla
calı:trr. 

Piyaaada şeker de yoldur. U
tak fahrikaurun 10 vason teker 
söedenneai vekllett• ilte~ 
tir • 

Kari sütunu 

isim nıüıabeheti 
Makama ait reomi mühürleri iıti· 

mal srraırnda tnethuden yakakMn 
Sabık avukatlardan Nuri bey ile 
dördüncü Vakıf hanında uma kat· 
ta 31 numarada avukat Nuri Beyin 
arumda bir ıniinaıebet ol-dıfmı 
müf&beheti iımiye dolayiıile tavzı
haa ıaılıihi reca oluour. 

Avukat: Nuri. 

İhtiyat topçu veya 
Nakliye Zabiti aranıyor 
Tqra'da hayYan çahıı-- ltl-ri· 

ne neıı:aret etmek iizre Topçu Yeya 
Nakliye ihtiyat Zabitlij{ etmlt lif 
memura ihtiyaç nrıhr. Talip olan· 
lann vesika ıu...Uerini •e iatedllderl 
mMf1 A. C. rumuzile İltanbal 178 
n.._oıu poıta kutuıu adr .. ine tah. 
riren mÜra<'utlan • 

lıtanbul ıelıizinci icra -....rfu. 
iundan: Bir deynin temini "'1Dnnı
da ınalıcuz ve fu .... tu mulııarrer 3 
Top ıpor fanilaldı: k11a., ve 100 a

det ipekli muhtelif Renkte ·- ke
m.; 10 Mayıs 932 aalı ııünii saat 12 
den 14 te kadar Sirkecide Yeni 
Poıtabtu1e Zabtiye caddeai 30 No. 
opor maJaze.ar önüntle •çık arttırma 
ile oablacafından talip olanların 
yevm ve vakti mezkürchı ınehallin· 
de hazır bulunacak metnaruna nıe
racaat etmeleri ilin ohınur. 

l ıtanbul sekizinci İcra memurlu
iundan: Bir deynin t-UU iatifau 
zımnında _.,.,.... •• funılat. ......... 
...... ,......._ efyUI 10 Mayıı 932 
..ı. ,.ünü oaat 9 daa 11 re kadar 
Gd ı da Voyvada lııanında açılı...._ 
brma ile ~ talip .... 

lana ynm •• vakti mezlQirda -
ballinde hazır Wu•cek m0 ••ru .. 
müracaatl.rtt. 11'8 ohnur . 

f ıkenderiye ve Berut 
müvaredab 

• w 

ZEYTINDAGI En aon -L tmi" V 
L.. da . ~ouıur • f eba vak'a-
.... m n ıtrlıoıraa · .ı_ V-L-
ebekl• .. Y81Uuaı ÇiM. mu• 1 n mÜfahede edilmediği anla

:,:n lskenderiye ile Portsait liman-
mu~doıtına kartı konulmuı 

~y.eaes !ıbbiye •• ltlüı far tet
birlenl.e; Sunyt n Berut limanlan 
muvandatma mevzu mua . T b
lı<ye tedbiri kaldmlıruıtrr ~eneı 1 

-~-

Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

11~ altı ay ıonra da çoban Rama
••llın looyunlannı supederi<en Rıı- Yeni Romen konsolosu 
~n feryadı üzerine gelen köy
d •._.... karıı ıilah kullanarak Du-

ZEYTINDAlil gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyümüş ve ayrıca kitaba merhum 
Cemal Pa,a'nın papyekuşe üzerine basılmıı 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
Rıflu Bey' e yazdıfı bir mektubun kopyeai 
ilave edilıniıtir. 

· ~chnr öldüren Oobay Oımanın 
1 

• kararını Adliye encümeni taı
•rp etti. 
, ~un Yan,i köyiinden De
ri~ o~I':' Hüseyin diğer arkadatla-

Romanyanın latanbul konııolos 
luiuna tayin edilen M. Anaıtaıyu 
19hrimize selmittir. Sabrk konao
loı M. Yuneaku yarrn Bükrete ;av 
det edecektir. 

Tuz inhisarı bat 
müdürlüğü 

ldrı..evını buarak parayla eıyuını 
tad tan sonra cürmün eserlerini or
:vi ~n kaldırmak ınakıadiyle Hüse
;,,. n kanıt Aneyi bunlann feryadr
ka selen komşuları Bekir çavuşla 
r •ısı ~.•tmayi deniz kenarına götü Münhal bulunan lııtanbul Tuz 
öı."':' cuınlesini kamayle yaralayıp lnhi .. rı Batmüdürlüğüne Tuz ln
nı .1:9"- YnıJı Bekirin idam kararı - ı hisarı umum müfeıtiti Ata B. ta · 

adlıye encümeni tasvip etti. yin edilmiştir. 

Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitaphaneıiDde satılmaktadır. 

Fiatı 125 kuruttur. 

1932 
. i 

Mühim ilin 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Şu son zamanlarda, bir takım dolanclıncılar, bqka 
mü,terilerden aldıldarı makbuzlar mukabilinde, terci
han Han1111 mü,terilerimize müracaat ederek para is
tediklerini ahalinin dikkatine arz ederiz. 

Makbuzlar, müşterilerimizin vazıh surette adrealeri
ni ihtiva ettiğini ve memurlanıruzın, her talepte ibra
zına mecbur oldukları, cari sene için muteber hüviyet 
varakalarını hamil bulunduklarını hatırlatırız. 

Şirket, mevzuu bahia dolandıncdann ef'alinden hiç 
bir mes'uliyet kabul edemeyeceğinden, kendilerine ib
raz edilen makbuzlara fevkalade dikkat etmelerini ve 
memurlardan hüviyet r.rarakalarmm iraeai talebinde J 

b?lunmalarını müşterilerden rica ederiz. Müşte:-iler, j 
Şırket namına tahsilatta bulurunağa salahiyeti olma
van kimseler karsısında bulundukları zaman Polise mü
racaat etmelidirler. 

Oalr:üclar ikinci aulh hukuk -h
kemeıinden: Hatice hanımın La.zari 
Makridi efendi ve Saiır Asop efen• 
di ile ıayian ve mütteriken mutaaar. 
rıf olduiu Oıkiiclarda Selman ağa 
mahallelinin demirciler caddeoiade 
14 No .ı. ve iki bin ilci yüz lira kıy 
met mubammineli bir bap uncu dük 
k&nnun ~ık arttırma auretile furuh
tu hakkında Oıküdar Sulh mabke
ıneliııin 30-1-932 tarih ve 932-13 No 
lu ilamı mucibince hi11edarlardan: 
Hatiee hanım vekili Şevket bey ta
rafından talep edilrniı olmakla mez

kur dükkanın tarihi ilindan itibaren 
yirmi siin müddetle mahkeme lı:ale
minde eıluıbı tnÜracaata açık bulur. 
durulan 1atq ,artnameainde muhar
rer ıerait Yeçlıile ve .,etin para 
ile 18 Haziran 932 tarihine mü1adif 
Çarf&tnba sünli saat on dörtte11 on 
altıye kadar Oaküclar ıulh mahkeme 
sinde birinci açık artbnna suretile 
aatılacağından talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçeai ita etme
leri 1&.zım olduiu gibi İcra kanunu
nun 119 uncu maddffi mUcibince 
mezlnlr nrilfal üzerinde bir hak id
d• edenlerin bu baptaki vesaikle. 
rlle mahkemeye ylnnl glin zarfmda 
bildlırilmeleri ve akıi taktirde satıf 

bedellnin paylatmaıından hariç ka· 
lacaldan ve fazla malumat almak iı
teyenlerin dahi mahkemenin 932-9 
No.Iu doıyauna mü .. caat eylemele 
ri lüzumu illn olunur , 

lıtanbal 3 ilncü İcra ınemurlu-

tundan: T--- 800 kıymet olu
nan Yeni Kapıda Iatip Kuon ına

hall..U.de M111alla caddesinde eaki 
119 yeni 121 numerolu dükkanın 

dörtte üç hiı1&11 ile yine temamrna 

400 lira kıymet takdir olunan Fa

tihte Kermutr mahallesinde Emir 

Haa aoblmda "ki 18 Fenİ 14 nu

maralı dükünın dörtte ilç hiueıi a

~k arttumaya vazı olunmuıtur. 

18-S-932 tarihinde tarlnameleri di

\'anhaneye talilı: edilerek 8-6-932 ta

rihine müaadif Ç&rf&lllba sinü aaat 
on dörtten on altıya kadar lıtanbul 
öçüacü icra memurluiunda açık 

artırma ıuretile aatrlacakbr. Arttır
aıaya iıtirak için yüzde 7 teminat alr 
çesl alınır. Müterakim rergi, beledi
ye rüıwau, valaf icareti müıteriye 
•ittir. Hakları tapu sicillile oalı<t ol
mayen ipotekli alacalı:lılar ile diğer 
alibdarlann ve irtifak hakkı ..hip
leriain bu halılarını Ya huauıile faiz 
ıre muarife dair olan iddialar1D1 i
lin tarihinden itibaren 20 siin zar
fından enikı müılı<telerlle ho1di..
leri IUnndv. Akal halde hakları ta
P\I sidllerile 1&lılt olmayanlar aatq 
bedelinin payl&fm&ımdıuı heriç ka
brlar. Alıikadarlann icra ve ifli.ı ke 
uuıuanun 119 ncu madd81İne le.tiki 
hareket etmeleri lüzumu ve daha faz 
la maliımat almak İıteyenlerin 

31-2-355 nu._.., ile m-uriyetimize 
müracaatları ilan olunur • 

MUZA YEDE İLE SATIŞ 
Müzeyyen Mobilya, Tablo, Halr 

ve Biblo 1atrıı 1932 mayı1111 6 ıncı 
cull)& l'iinü 1&bah saat 10 ela Beyoi
lunıla iıtiklil caddeainda parınak lra 
pr kar§ıaında imam ıokaftnda 9 nu
maralı Y azıcıyan apartmanın 2 inci 
ılaireıinde merhum Midhat Pt.ya ait 
bilcümle nadide eıyalar, biblolar, ba 
lılar ve aaire, mahdumu Ali Haydar 
B~ tarafından mü~ayede auretile 
satılacaktır. Hakiki marokenden ma 
mut ııayet zarif 1 nlfİliz yazıhane ta
kımı mahon aiacından yaprlmıt Vi
cnna maJı ıayet güzel yazıhane v~ 

kütüphane, markitöri 1 nırilid<i.rı clö 
ner kütüpaneler, teferruatlı portatif 

marukcn şezlong, paditahlar tara
fından verilmit hediyeler, büyiik aer 
gilerden alınllllf Ayvazovıki ve bü
yük re11aınlarrn tabloları, markitöri 
anvelop oyun masası, oyun edevatı, 
Lui Filip Sevir vazoları, mine bronz 
ve Sevir saatJar. lngiliz ve Fransrz 
komple anıiklopediıi, Karlıbat kriı· 
tal vazolar, altııJr gümüş ve kakına 
bronz hokka takımları. oymalı aka
ju büfe, filditi Çin biblolar, ıilmüt 
ve kriıtoflı ıofra Ye çay takımları, 
Luyi Sez yaldrzlr sandalya ve kol
tuklar, tuvalet takımları, bronz hey· 
keller, madide brom ve kriıtal avi
zeler ve 1&ir liizumlu qyalar Hü
kümdar tarafından hediye edilmit 
müzeyyen bir kılıç ipekli herelıe , 

Kirman ve Sine halıları n -.ıe. 
ter pey ıürenlerden 100 de 2S t...,;. 
-t almrr. 

Beyoifu iiçüocü ıulh hukuk lıi
kimliğinden: Elyövm ikametııi.lıla· 
n ıne<;hul Ko•tantin veledi Vaııil ve 
Dirnitri veledi Vuil efendilere: Koı 
tentin veledi Diınitro efendi tarafın· 
dan aleyhlerlnize ikame olunan da· 
vada şayian ve miiftereken müta1&r
rıf bulunduğunuz Beyoğluncla Feru· 
zada terlikçi ve çorbacı So: atik 24 
mükerrer 1, 3, 20, 22 ve cedit 24, 1, 
1, 3, 20, 22 numaralı arunın fUYU 

nun izıoleıi talep ol<tnmuı ve tarafı
nıza ırönderilen davetname alum
daki nıe,rubatta ikametııahrnı:ı:rn 

meçhul bulunduiu aalatdmurna bi
naen bu baptaki tebliğabn 20 gün 
müddetle iliınen tarafmma İcrasına 

karar verilerek mahkeme 28 mayıo 
9J2 oaat 10,30 a talik lulınmıttrr "" 
rar dmrelİnde tarihi mezlı:ürda biz.
zat hazır bulunmaatz ve yahut ve
kili mıuaddak göndenn..Uz tebli.i 
makamına kayim olmak üzere key. 
fiyat ilan olunda. 

KARADENiZ POST ASI 1 

SAMSUN 
vapuru S Mayra 

Perşembe 
siinü Utamı Sirkeciden bar.ı.~t· 
le (Zonculdak. laebolu, Samıun, 
Ordu, Gireaoa, Trabzon. Sürme. 
ne Rize ve Hope) ye &'idecelıtir. 

Fazla tafailat için Sirkeci Yel . 
kenci hanındaki. acenta1ıtınıı mü~ 
racaat. Tel: 2151S 

Naim Vapur İdaresi 
lzmir sür'at postaıı 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
l'iialerİ Galata rıhtımından aaat 

tam 18 de hareketle doğnı 

IZMİR' e 
ve pazar günleri IEmir"den aaat 
14 1/ 2 da hareketle htanbul'a a• 
det eder. 

Tafailıit için Galata, Gümrük 
kartuında Site Franaez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B.O. 1041. --· 

Limanımıza anıva..titı beklenen 
VIENNA vapuru 6 May11 cuma 

<ltalya, M11ır, Surye, Rodoı ve iz. 
ınir) den. 

VESTA vapuru 9 Mayu (ltalya 
ve Yunanistan)dan. 

Limanımızdan hareket edecalı. 
vapurlar: 

PRAGA vapuru S Mayıa perıem. 
be (Pire, Napoli, Marailya ,.0 Ce
noft) ya. 

MERANO vapuru 5 Ma,;ı per

ıembe (Selanik, V oio., Pire, Patraa, 
Bı-ımdizi. Aıalııona, Trleote, Füame 
•e Trieete) ya. 

ITALYA •apunı 8 Mayiı C
(1.Joyd Soria Ekıpr .. ) olarak (Ro

dos, Larnaka, Ba,.rut, Hayfa, Yafa. 
1 olaınderlya, Malina, N apoli ve Ce
noft) ya. 

(CA!IULICH LINE) kumpanya
unın liilu vapurlanna aktarma edi. 
lerek f.İmalİ ve cenubi Amerika li"' 
ınanlanı. ıritmelı İçin tenzılatlı dot 
ru bilet verilir. 

Her nevi tafıilit için Calatada 
Merkez Rıhtım Hatı (Uoyd Triea
tino) aer acente.ine Tel. B. 771 n 
4878 Yeya Galata .... ymda aablk Se 
lıinilı: bonmarteoi biaaaındaki yazı
h--. Telefoa Beyoilu: 2490 •e ya
hut Eminönü, lanir aobk No. 14 • 
yaahaneaine müracaat edilmeai. T e-
lefon lıtanbul 2$5. 

3 üncü kolordu 
llAnları 

K. O. •e 1 inci fırka kıtaatı 
ve Hayclarpqa baataneai için 

a!aiıda miktarı ve ihale tarih 

•e saatleri yazılı odunlar ayrı 
&J'l'ı ıartnamelerle ve kap~lı 

zarfla münakaHya konmuştur. 

Taliplerin .-rtnamelerini gör

mek üzere her sün ve münaka. 

saya İ!tİrak edeceklerin temi

nat ve teldifnamelerile komis. 
yonumuza müracaatları. (237) 
(1697) 
1,458,000 kilo Yemeklik odmt 

25-5-932 çar,amba günü saat 

15 te K. O. merkezinde. 

1,541,000 kilo Yemeklik odun 

25-S..932 çarşamba ııünü saat 

16 da 1 F. ve Haydarpaşa has. 
tanesinde. 

Sultanahmet befinci ıulh hukuk 
mahkeme inden: lıtanbulıla Suley
maniye civbrtnda Molla Şemsettin 
mahallesinde ınükim iken vefnt eden 
ve terekesine mahkememizce n:ri
yct <ılunan Muzaffer beye ait llo,;u 
İçinde Pqababçeainde Tepe kö)-de 
cami yakınında eıki 63 yeni 78 nıı
maralı bir ıofa bir ıalon ve bet oda 
bir h&li ve bodurum katmda nate
mam iki oda ve bir matbah •• 2050 
zira eıtçarı müımireli bah(eyİ ve 
tatlr ıulu kuyuyu mü,ternil hanenin 
temamı satılığa çrkarılmrıtır. Talip 
olanlann kıymeti muhammenesi o .. 
lan 460 liranın yüzde onu ni<betin
de pey ıJ.çesiyle birlikte birinci art
tırma günü olan 7·6-1932 tarihine 
müsadif salı ııünü aaat ıs te Sul
tanahmet beşinci ıulh hukuk rnah
kemeei- mürecaatlan . 

Beyoğlunda lıtiklil caddeıinde 
kain dairei mahıuaaıında ifayi ••
Eife eden htaabul ikinci icra memur 
luğundan: T--.nına altı bin lira 
ın,.- taktir edilen Batildatta ınet
rutiyet mahalle.inde Ahmet efendi 
ııokağmda atik 1 , 1, 1 mükerrer ce
did 11, 13 n<tmara ile ınürakkam 
iki bap hanenin birinci artırmaaı 6-
6-932 tarihine müoadif Pa:ı:ıırteıi gü 
nü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede 
icra kılınacaktır. Artırmaya i,tirak i
çin tahmin edilen kıymetin yüzde 
10 nu niıbetinde teminat akçeai ve
rilmek lizırndrr. Haklan tapu sicil
lile sabit olmayan ipotekli alacaklılar 
ile diier alikadaıiarm irtifak hakin 
sahiplerinin bu baldarmı •• huııaai
le faiz ve maorafa dair olan iddiala 
nıu ilan tarihinden itibaren 20 ,.ün 
içinde evrakı müabitelerile daireye 
bildirmeleri lazrmdrr. Akai taktirde 
haklan tapu ıicillile ıalı<t olmayan
lar ıatrı lıedelinin payl&fmaaından Haydarpaıa ve Gümüşauyu 
hanç kalırlar. Müterakim verği ve hastaneleri için kapalı zarfla 
•akıf icareaile belediye riiıiımleri münakaHya konulan koyun eti 
mü9teriyeaittir. Mezkur emlak hak- ve kuzu eti ihalesi 7 Mayıs 932 
kında daha fazla maluınat -'-~- .. ·11- • •• •• 16 d k 

tumlll( cumarteııı gunu saat a o· 
teyenler 10-S-932 taribinclen it"ba- ı . 

d 
· d" h . ' mısyonumuzda yapılacaktır. 

Ten aıre ıvan anesınde açık bulun . . • 
durula k l t .1 Şartnameıını almak 11teyenle-

ca o an ar ınna tartnametı e 
931-2889 numaralı dosyada mevcut : rin her gün ve münakasaya İt· 
"•.~yet ve takdiri kıymet raponına 1 lira~ edecekle~in de vakti ınuay 
muracaatla evaaf ve mesahaıınr sö- yenınde knmıayonumuza mu• 
rebilecelderi ilan olunur racatlan. (204} ( 1604) 



Paris'in en kibaı 

sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

, t o ve , san a eserı 

Modanın en lnce isteklerini 
cami enfes bir ipekli ..• 

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

B .u r::ş TE İPEKI!? • INDiı:< 

İstanbul ve Ankara satış şubeleri 

21 Mayıs' ta Açılıyor 
Krepton krepinin en güze ve 
cana ııcı renkleri Ankara ser

gisinde teşhir ediliyor. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. eli keılde 11 mayıs 1932 dedir. 

~~ynk ikramiye 4 000 O lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

1 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
, mükafat vardır. 

• 
( Evkaf müdiriyeti ilanları J 

Kıymeti muha:nmenesi 
Lira K. 
183. 14 (266) artm (29 santim terbiinde bulunan Ana-

dolukavağında Macar caddesinde ( 4/34) No. harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Bali.da muharrer hane satılmak üzere dört hafta müddetle 
müzayedeye konmutlur. Müzayedesi Haziranın ikinci pertembe 
günü saat on bettedir. Talip olanlann kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberlitat 
ta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulat kalemine mü
racaatlan. (1813) 

Satılık Sandallar ve makine yağı 
Eminönü Mal Müdürlüğünden: 

Muhammen kıymeti Cinsi Mahfuz bulunduğu mevki 
Lira Kurut 

12,5 beher kilosu Makine yağı İstanbul ithalat güm. 
rüğünde 

75 Maateferruat Saraybumu muhafaza 
sandal. mevkiinde. 

32 lki çifte 
sandal. " " " 

Bali.da cins Vf: muhamınen kıymetleri yazılı makine yağı ve 
Hndallar açık arttınna usulile satılacaktır. İhalesi 25 Mayıs 932 
Çartamba günü saat 11 de yapılacağından tafsilat almak iste-. .. .. .. .. 

Kütahya Kiremidi 
MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHYANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak

lanndandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aşağıdadır. 

ISTANBUL VILA YETİ FEN HEYETJNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inşaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulah KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST ANBUL satış 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \IIEKTEBİ 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDİN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi 
ı Jnbina mukavemeti 

(Mesnet açıklığı 30 sm) 213 Kilogrıuı 229 Kilogram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400 Gram 2700 Gram 

ili Nispi mesamiyet hassası 
(Mas ve cezp ettiği ıu mikdan 24 saattı Yüzde 13 Yüzde 13,5 

iV Don tecrübesi. 
( Brart usuli) Vezni ekıilmemiı V czni eksilmemiş 

ve pRtlamamıttır ve patlıunamıştır. 

v Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılınııtır. 

> İ:;~~~~:~::
0 ÇiFTLiK PARKI ~ : ~ayıs cuma günü açılıyor. Şehrimizin rağbet ve t~vecct!.hlinll kazanmıt en maruf Ha~ ~ ve Beylerden mürekkep muhtefem Saz Heyeti ve aynca mükemmel Cazband :;mi 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza müdürlüğünden: 

Miktarı Cinsi 
100 Adet Cibinlik 

150 " 
75 " 

150 " 

Yatak çarşafı) 
" kılıfı) 

Yastık kılıfı) 

Pazarlık tarihi 
7 mayıs cumartesi saat 15 te 

8 mayıs Pazar aaat 11 de 

75 " Hasta abası) 8 mayt& pazar saat 14 de 

1 
Gümrük Muhafazn kıtaatı revirleri ihtiyacı olan balada mik -

tar, cins ve pazarlık gün ve saati yazılı fı'Yanın pazarlığına işti. 
rak edecekletin nümunelerini ve evsaf ve teraitini görerek vakti 
muayyeninde o/0 7,5 teminatlarile Müdiriyette bulunmaları. 

(1796) 

lstanbul Deniz levazım 
satınalma komisyonundan: 

Adet 
5000 Muhtelif cins ve muhtelif pusta eğe açık münakasası 

21/ 5 1932 Cumartesi günü saat 10,5 da. 
Deniz Levazım Ambarı ihtiyacı olan ve yukarıda mikdarı ya. 

zılı eğelerin hizasındaki gün ve saatte açık münakasası icra olu
nacağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve talip 
olanların muvakkat teminatlarını İstanbul Defterdarlığı vezne
sine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte münakasa gün ve 
saatinde Kaaımpafada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (1677) 

lstan~ul ~iseler uıü~aJaat tonıisyonun~an: 
) Komisyonumuza .merbut Muallim mektepleri, Lise ve Orta 

mekteplerle mülhak pansiyonlarının 1/ 6/ 932 tarihinden 1/ 6/ 933 
tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve saire ihti
yaçlan kapalı zarf usulile münakasaya ve ekmek kınntılarile ye-

Göz Hekimi~ 
Profesör Paristen mezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü 
Babıali Vil:hct brş1'ın la "o. f.'\ 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müe11ir deva SERVOIN 
haplarıdır.Deposu, lstanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczaneaidir. 
Taşraya ı5o kuruş posta ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarındaki, 
Trabzon' da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

E 1 b is eniz e meraklı iseniz! 

Yeni AHTER 
terzihanesi 

KADIN ve ERKEK 
atölyelerinin emsalsiz 
san'atinden istifade 

ediniz. 
Bu müessese bütün bedii ve ik· 

tiıadi arzularınıza cevap vermeğe 

muktedir mahir ınakaatarlar elin
de modern bir te§kilata maliktiT. 

Ankara caddesi No. 96. 

L Dairei mahıuaa 

Telefon: 20766 --• 

Devredilecek ihtira berati 1 
" (Tutya kurşun) elektrik aki- 1 

mülitörlerini çalıştırmağa mahıuı u 
ıul,. hakkında Sinai müdüriyeti 1 

umumiyesinden istihaal edilmİf o- i 
lan S Mayu 1930 tarih ve 1276 
numaralı berati bu kere ferai ve 
yahut icara verileceğinden mez- 1 

1 Üsküdar süt ve mektep çocukları bakım evi için lüzumu ol 
tıbbi alat ve edevat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ta 
olanlar tafaili.t almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve İ 
le günü olan 26/5/ 932 perıembe günü de 66 liralrk teın" 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını saat on beşe ka 
Daimi Encümene vermelidirler. (1828 

Eminönü kaymakamı ve B. Ş. M.: Batı bot olarak bulun 
tahtı muhafazaya alman keçinin sahibi her kim ise bir hafta ı 
fmda müracaatla almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan o 
nur. (182 

Haseki hastanesi için lüzumu olan alatı tıbbiye ve cerrahi 
pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 9/5/932 pazartesi günüdür. 
lip olanlar tafsilat almak için her giin Levazım müdürlüğüne 
pazarlık için de yevmü mezklirda 78,5 liralık teminat makbuz 

ı 
ya mektubu ile saat on be,e kadar Daimi Encümene müracaat 
melidirler. (1823) 
~~-

1 Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al 
na alınan Romilos efendiye ait bir adet Mengenli Makap tezg' 
ile bir adet motörlü makap tezgahı Mayısın befinci günü İst 

1 bul Belediyesi Mezat idaresinde bilmüzayede satılacağı ilin o 
nur. (1825) 

Kadıköy dairesinden: Bedeli keşfi 296 liradan ibaret Ka 
köy Haydarpafa Rıhtım caddesi parke kaldırımların tamiri a 
münakasa ile ihale edileceğinden talip olanlann 8/ 5/ 932 Pa 
günü saat 15 de Daire Encümenine müracaatları ilin olunur. 

(1824) 

ursa razarı 
Fabrikaları yazlık 
maşların nefis bir sureti 

imaline başlanmıştır. 
Merkezi: İstanbul Sult 
Hamam,N. 24.Tel.206 

Şubeleri: Beyo~lu, istiklal caddesi No 376, telefon B. O. 7 - latan 
Babçekapı, Haıeki Hamam caddesi 67, Tel. 21320 - lıtanbul, 
mutpaşa baıı, büyük çar§ı aynacılar kapısı. No 9 - 11. Tel. 2201 

SOUPLEX ve SOUPLEX PLA'f 1NE 

• 

ıizi memnun eden yegine t 

bıçaklarıdır. 

En tekemmül etmiş tıraş bıç•. 

busuıi lıveç çeliğinden manı 

Adedi 10 kuruştan ziyadeye 
olmaz, ve bunu ela ' 'SOUPLE> 
PLA TiNE" iıpat eder. Her yer 

satılır. 

---~MUZA YEDE İLE SATis--.-ı 
Cidden şayanı istifade ve müstesna fırsat 

6 Mayıı cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda istiklal cadde . 
de (kapuıu Vagon Li acentalığına muttaaıl) 257 numerodP, buhran b 

sebile faaliyetini tatil eden büyük ve lükı KLARIÇ OTELl'nin (Sa 
lstanbul Palas) gayet kıymettar ve nadide eşyaları müzayede sure 
satılacaktır. Etyanın birer birer tadadı kabil olmadığından bazılarını 
de beyan olunur. Fransız ve lngiliz muhteşem marketri salon takımla 
Fran"'z mamuli.tı bronzlu mükemmel ampir salon, Lui Sez ve Lui t(i 
torz yaldızlı nefis aalonlar Viyana mamulatı akaju ve limon ağaçla 
fan bir çok güzel aalonlar, büyük artiat (MILLE)'in imalatından fe 
killi.de nefis şark salonu, gül ağacından ampir salon; müntahap ve 
i·İnci nevi maroken kanape ve koltuk takımları, asri yemek oda takı 
yazıhane takımları, bir çok kadın yazıhaneleri, gül ağacından mod 
yatak oda takımı, akaju ve limon ağaçlarından mükemmel bir çok 
tak odalara, Paris'in en birinci sınıf fabrikalarından nefis bronz avizel 
son derece ııüzel Gale lambiıları, büyük üstat tabloları, czciif11 
''Soulacroix" nam ressamın müzeye 19.yık bir tablosu, Kristofl sofrtt t 
kımları, kitaplar, yazıhaneler, soğutma kelvinatör depolan, paravanl 
çay sofmları; ufak masalar, vantilitörler veıair lüzumlu eıyalar. Ga 
mükemmel Anadolu ve acem bahlan ve ıecc:adeleri. Pey sürenler 

·-------.. % 25 teminat alınır . .. ••••••llll'J 
Çok havadar, çok eğlenceli İstanbulun yegane yet 

SUADiYE Plajıdır 
Hıdırellez gÜnÜne müsadif Cuma gÜnÜ umuma 

müstesna bir müsamere ile açılıyor. . 
Mükemmel orkestra, caz, varyete ve Türkçe aaz heyeti müme11iJler1 

den kıymetli muganniyemiz Güzide Hanımın ittirakile emaalıiz bir 
heri safa olacaktır. Fedakarlıklar, yenililıler, müşterilerimizi hayrete 
ıürecek mahiyettedir. Fiatlerimizdeki tenzilat ta memnuniyetinisİ 

mek artıklan müzayedeye konulmuttur. 
Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze, et, ek

mek, süt, yoğurt, sabun, odun; mangal kömürü ile hayvan yem. 
!eri 31/ 5/ 932). (Sadeyağı, zeytinyağı, zeytin tanesi, un, innik; 
makarna; kuskus; tebriye; 7/ 6/ 932). (teker, katar peyniri, be
yaz peyniri, yumurta, salça, patates; sovan 14/ 6/ 932) - (pirinç, 
nohut; mercimek; börülce; bezelye; kuru fasulye, kuru meyva 
21/ 6/ 932) - (kok ve maden kömürleri, vakum, mllzot yağları, 
gaz, benzin ile ekmek kınntıları ve yemek artıklan 28/6/ 932). 
tarihlerine müsadif salı günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şart 
namelerini görmek iatiyenlerin İstanbul E. lisesindeki kaleme ve 
münakasaya İftirak edeceklerin de bu baptaki teminatı muvakka 
lelerini Liseler Muhasipliği veznesine yatırdıktan sonra makbuz 
larile birlikte Cağaloğlunda ki.in Maarif dairesindeki komisyonu 
muza müracaatları. (1822) 

kur ihtirayı iıticar etmek ve yahut ' im••••••• .. tatmin edecektir. 

loz~at ~. Mü~~eiunıunıili~in~en: 
1-Yozgat hapsanesinin 1-6-932 tarihinden mayıs 933 ni. 

hayetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuttur. 

2 - Şartnamenin musaddak sureti bapsane müdürlüğünden 
alınacaktır. 

3 - Teklifnameler 30-5-932 pazartesi günü saat 16 ya kadar 
komisyon reisine verilmiş bulunacak ve bu suretle verilecek tek
lifnameler ayni saatte C. M. umumiliği makamında açılacaktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacaktır. Mu. 
hamınen bedel 9450 liradır. 

5 - Münakasaya İştirak edeceklerin 710 lira muvakkat te. 
elece"i i i.ıı. olunur. 1814 

aabn almak arzusunda bulunan ze- ,-----------------------••""1 vatın latanbul Bahçekapı TBt Han 1 ~evlet Demiryolları idaresi ilunıarı 
No. 43 - 48 de mukim vekili H. W. • 
lıtok Efendiye müracaatları. 

Devredilecek ihtira berati 

"Tekmil afyon tertibatını ihti
va eden bir maddeyi vücuda ıetir

melı: ameliyesi,, hakkında lıtaı:bul 
Sinai müdüriyetinden iıtibaal edil

mit olan 3 mayıı 1930 tarih Ye 984 
numaralı ihtira berati bu kere ferağ 

ve yahut icara verileceğinden 

mezkiir ihtirayi isticar etmek ve ya 

hut aabn almak anuıunda bulunan 
zevabn lıtanbul Babçekapı Tq Han 

No. 43 - 48 de mukim vekili H. W. 
lıtok Efendiye müracaatlan. 

1 H Tİ R A 1 L A N I 
~ Seleloz ile mevaddı mümaailenin 

tekere tahvili uıulü" hakkında iı

tihaal olunan 24..2-1929 tarih ve 
961 numerolu ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmalı. üzre ahere dev 
rüferağ veya icar edileceğinden ta
lip olanların Galatada Çinili Rıh· 
tım Hanında Robert F erriye müra
caatları ilin olunuııı . 

Devlet Demiryollarmm Haydarpata'daki silolarında ter•~ 
eden tahminen iki ton miktarında arpa ile kantık buğday bil 
zayede satılacaktır. Talip olanların 7. V. 932 tarihine mü5 

cumartesi ııiinü aaat 14 de Haydarpafa mağazasına müraca•1 

meleri ilin olunur. (1 

Tayyare Cemiyeti Ankara 
Umumi Merkezinden: 
Tllrk Tayyare Cemiyetinin Anka

racla Opera meydanında yaptıracağı 
Tayyare Şehitleri abidesinin intaab 
yİrml ııön müddetle ve kapalı zarfla 
münalıa.-ya konulınuıtur. Talip ~ 
lanlar tartııame ve tefernıabnı yir
mi Türk liralı mukabilinde Türk 
Tayyare C:.emiyeti Umumi Merke
zinclaı tedarik edebilirler. ihale 21 
Mayıı cumarteai günil saat on bq
te Tayyare Cemiyetinin Ankaradaki 
Umumi Merkezinde yapılacaktır. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi baıtalıklar tedaviba
neai. Karaköy Börekçi fırını ııraaın

da 34. 

lıtanbul ikinci ticaret maJılı 
ıinden: lıtanbulda Çorapçı b 

da 24 No. lu mağzada icrayı ti 
etmekte iken mukaddema maJılı 
ce ilinı iflasına karar verilrnİt 
Bohor Elkabeı ef. nİn maıa11ıV" 
reıi için para olmadığından ""' 

lıapatılmaıma karar ..erildiği a' 
lunur. 

ZA YI - Tophane civannd• 
zin ve kayyumu bulunduğııf11 
ferkethüda Camii terifinden ~ 
mabıus maa§ cüzdanımı za)'İ t 

1 
Y eniıini alacağımdan hükıniİ 0 

dığı ilan olunur. Yusuf Cefl1il. 

MlLLlYET MATBJI 


