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NUSHAll 5 ICURU~TUR 

Millici Türkiye komü
nist Rusya ile 

.ıasıl dost olabiliyor? 
Bu suali soranlara aynı şekilde 

mukabele etmek lazımdır: 
ldare sistemlerinin ayrılığı arada 

samimi bir 
dostluk tesisine niçin mani olsun? 

ODESA, 26 (Batmuharriri. ki vaziyeti göstermekte, nere
mizden) - lşte bugün Odesa. de mu~affa~ı~et, ner~lerde mu. 
ya ilk adımımızı abyoruz. He- vaffakiyet&ızlık oldugunu teba
mtn bugünden komşu memle-1 rüz ettirme~tedir.Tetki.klerimiz 
kette olan biten ıeyler hakkın-! de ~ nokt~ınazard.~ bırkaç me 
da esaalı mütalealar yu:uıak •eleyı tc.-nvır edebılıraek, bem 
ciddi bir şey olmaz. Vazıycti ko~ş~larımıza, hem _de ~e~l~ 
daha derinden gfümeğe çalr~- ı ketımıze karşı vazıfelerımızı 
mak lazımdır. yapmı§ oluruz. 

Bundan dört sene evvel, ih- Yeni Rusyanm . faaliyet. ha-
tilalin on\ıncu senesıııı tes'it Y"tında, çalııma sıate~lerınde 
merasimine iştirak için Mosko- göze çarpan mühim bır nokta 
vaya giden hey'etin içinde v.ar: ~ C:O' _rejim; i~tilalin prcn
İdim. Rusya'yı Rusya"nın yeni sıplerını ıdeal lı•l~ne sok~~· 
rejimin" ve onu >dare edenleri bilhassa memlekdın gençlıgın
biraz t:ııırım. Onun için' tetkik- de yen!- bir inkılap ima~~ yarat 
!erimde hiiki•mleı-inıde ve bil- mak içın he~ va~ıtdaya ?1~rfacaade ! 
lı ' k j de müşkülat ediyor, her ımkan an ıstı a yı . 
. .ıssa n1u aye•e er lk "d k'" d 

km. ğ" · marım düşünüyor. tı ar mev un e 
çe ayece ımı u · 1 "h ·ı · ı · J · B"l Odesa'da Is- bulunan ar; ı tı a prensıp erı-

ıpmıyorum. I karaılandığı nin idealin tahakkukuna hiç bir 
met aşanın nası • • . · Ö ·· · ı d"ıg· 1· tafsilat manı tasavvıır etmıyor. nune 
nı a1an• arın ver 1 h • · k kt 
k"f" d .. ~ !andırdı mı? ge en er mamayı yı ma an çe 

u ı erce .. e can k" · B • · ı t 
D h d b•alayan samıi- ınmıyor. u mama ar, va an-

a a vapur an -.- . . d ı h kk h.. • t" t -
miyet, misafirperverlik hepımı- lalş.'karıtn ab"I ına'. - urı~e ıne ~ 
· ·· t h · etmiati. Zaten a u e se ı e çıgneyup geçı-

zı mu e auıs • K ·· · ·d · b k · f" • 1 kta Ruslar da yor. omunıst ı aresı, u no -
mısa ır agır ama 1 d k h k 
Türklerden a9ağı kalmıyorlar. t~ a~_'.lıJ0 bi as~as~_r, ço t:::t-
1 .ı milletin rubunda bir nevi t~r •. da ka ,.zb,. en ı me~ e
._ · t yakınlık var. lhti. tımız e atı ır zaruret gorme-
nususıye ve d"k "dd ı· 'k 1 lalden evvel iki millet biribirini ı çe, şı et po ıtı asma as a 
biç tanımamaıtı. taraftaFr okl~aykız1 .ve olma~a1k-

l 1 1 
tayız. a at ın ı ap prensıp e-

. ~ar ar ve su tan ar; biri. rioi rııblara yerleştirmek husu
bınne o ka~~r !a~ . ~e .. 11

" aunda biraz daha hususi bir dik 
cak olan bu iki mı~letı bınbı~~e kat ve hassasiyete ihtiyacımız 
tanıtmamak, sevdirmemek ıçın yok mu? 
ne mu·"mku··nse yapmı•lardı. Ger- N" · · · f · eı· t k ' · d ıçın ıtıra etmıy ım: n ı-
ç k b" R l daha zıya e e ız us arı, labm ruhuna karşı zaman za-
muharebe meydanlarında tanı- .. d" • · · h.. t ·ı·k . man goster ıgımız urme sı ı 

kidık. Yeni rejimle1rınıışz·; d~u ".j" ve liübalilik hazan şaşılacak bir 
an'aneyi yıktı ar. ım 1 mı - d · b 1 ı . . ereceyı u uyor. 

letçe aevıııyoruz. İlk · R · d · 
B

. Rus dostlu- temasta yenı us ı aresın 
ız, ne zaman .. ··h· b" "h t 

• d b h d - -•· bilhassa ec de goze çarpan mu ım ır cı e gun an a se er...,.. - _, __ "k 
eb·ı ale maruz ka- te umumı hayatta t ...... ı ve me 

i
n 1 er en şu •u todun hakim olmasıdır. Filhaki 
ıyoruz: . "k - h 

fakat dost edindiğiniz yenı ka teknı ~e.~etot, u~umı a-

R bol~eviktir. Onun siya- yabn en kuçuk teferruatına ka-
usya, • · d ··f · t" M 1 k t · · ı· · e iktısadi mezhebı- ar nu uz etmış ır. em e e 

11 ıç ımaı v b" k" · ' · kıınız? te sayısız ır ma ıne ve ınsan 
ne mı uyaca · . · fed"I" B · 

M ll ·· f Türkiye Rus- mesaısı sar ı ıyor. u mesaı-
aa eesau h ba · b"l 

ya münasebatında hariçte ve nin bir kısmı e ya gıtse.. ı e, 
h tt• b d dahilde en az bir kısmmm mutlaka musbet 

a a azan a 11·1 . 1 kt 
anlatılan nokta; dostluk pol~- tece ı erı o aca ır. 
tikaaile, rejimlerin nasıl tel~f Acaba idarenin istinat ettiji 
edildiğidir. Bilinmeyen bakı- bu disiplin, bu kuvvet daha ne 
kat §U ki, dostluğumuzun esa- kadar sürecek? Bu noktada ke
ımı; rejimlerimizin biribirine haset asla doğru olmaz. Şefle-
k ' . 1 artı olan hürmeti teşkil ediyor rin enerjisi, ısrarı ve prensıp ere 
Bu nokta, muahedeleriıniz- sadakati devam ettikçe, başka 
de bile yer bulmuştur. Evet, ba taraftan bir kıyam ve muhale
zı ecnebilerin anlayamadığı fet, yakın bir zaman iç:n mev
feJ; nasyonalist Türkiyenin, ·zuu bahis değildir. 
komünist Rusya ile nasıl doat. d d Halbuk Hele tesbit edilen proğram a 
luk yapbğı ır. i J!ID nisbi olsa bile, küçük bar mu-
içinde anlaşılamıyacak bir fey vaffakiyet gösteriline, mukave
yoktur. Milletler; ıiıtemlerini- metin derecesi daha ziyade yük 
ve idare usullerini ihtiyaçları- 1. F I 1 se ır. akat insan ara, an arm 
na, kabiliytlerine ve bilhassa mukavemet ve tevekkülüne ne 
umumi şeraitine göre intihap_e- dereceye kadar güvenilebilir? 
derler. Türkiye; nasyonalıst Nihayet §unu da unutmamalı 
bir politika ile; memle~etin ih- ki, Ruayada bu rejimden refah 
tiyaçlarını kartılayacagı kana. ve mucize bekliyen, çiçek ve cen 
atindedir. Rusya ise, memleıke- net bekliyen milyonlarca insan
tinin menfaatıni komiiniunde lar vardır. Bunlann hepsini, ya 
"'1luyor. idare sistemlerinin ay- §&lan ve mukavemete götüren 
rılığı, arada samimi bir dostluk amil ümittir. Bu ümit ve intiza. 
te&isıne niçin mani olsun? rm hududu teııbit edilebilir 

Dünyanın her tarafında oldu mi? lıte bütün mesele burada .. 
ğu gibi, bizim memlekette de Siirt Meb'uau 
merak edilen mesele de tudur: MAHMUT 

- Rus ihtilali muvaffak oldu , ____ , __ _ 

mu? Methur iktısadi plan mu- Fransa'nın Akdeniz 
vaffakıyet yolunda yürüyor 
ınu? filosu 

Yukarıda da yazdım: Bü
yük mevzular etrafında mütalea 
Yürütmek ve bele büküm ver
IDek biraz erken ohu. Yalnız 
fiındiden ıöylenebilir ki vazi. 
Yet, ne Rua rejimine aleyhtar 
olanların verdikleri hüküın gi
~i büıbütün menfi, ne de bu re
Jııne taraftar olanların dedikle
ri gibi .her teJ yol~a ve 

TUNUS, 5. A. A. - Fran .. nm 
Akdeniz filosu f&J'k memleketleri
ne gitmek iizre Bizerte limanından 
hareket etmiıtir • 

Zeplin balonu 
Brezilya'da 

BRENAMBUS, S ~~ - Graff 

Siirt 

U...ı Nepiyat .- Y uı Mlldilrl 
ETEM İZZET 

Meclı le e r zah v rdiler 
1 Şeker, ~~~veye 1 Cam gözlü canavarın 
Karşı tutun •• 1.. .. d d I 

Genç Cümhuri_veı ordularına iltihak eden gem; zahitlerimiz abideye 
çelenk koyuyorlar; yemin ediyorlar, merasimden sonra dağı/lyorlar. 

A gıdaki üç genç sınıfın bir nci. ikinci ve üçüncll üdür. 

Genç Cümhuriyet 
ordularında 

yeni genç zabitler .• 
ilk kumanda merteb · (!kan bu 
gençlere dün diplomaları verildi 

Genç zabitlerimiz Cümhuriyet abidesine 
çelenk koydular ve yemin ettiler 

Bu sene Harbiye Mektebinden f B. tarafından, i~.tirahat ıalonun
zabit vekili olarak çık:ın efendile da oturan meduın konferans sa
rin diplomaJnn dün mekteple me !onuna davet edilmişlerdir. 
raaimi mahsusa ile tevzi edilmq- 1, 2 ve 3 üncü gelenler 
lir. Merasimde ordu Müfettiti A- Meraıime bu turctlc batlan _ 
li Sait, Ali Fuat, Pertev Patalarla mı~, Cemil Tahir 13 mezun efen
Harp Akademiıi erkinı ve sair dilerin birer birer iısimlerini oku
erkin ve ümerayi askeriye hazır muştur. Cemil B. evveli birinci 
buhırunu•lardır. Yeni zabit vekil- çıkan iıtihkim zabit vekili Oakü
lerimiz, :aat 14 buçukta mekte- dar'h Süleyma~ o~lu Fuat Ef.nin, 
bin konferans salonunda büyük müteakıb.en 2 ıncı ve 3 üncü çı
üniformalannı li.biı olarak top- kan topçu aınıfından latanbul'lu 
)andıktan sonra, mektep kuman· Ali oğlu lb:ahim Etem. ve Süley-
dan vekili miralay Cemil Tahir (Devamı 6 ıncı sahıfede) 

Dün M. Meclisinde 
münakaşalar oldu 

Bursa meb'usu Rüştü B. Doktor
lara hücum 

etti, Sıhhiye vekili cevap verdi 

Do:·dorların mecburi hizmetlerinin lağvı hak
lundaki kanunun birinci müzakeresi yapıldı 

Müteaddit müessese ve 
ıruplardan teklifler var 

Şeker ve kahve itlıalatmm 
tütün ve daha bazı ihracat et· 
yamıza kartılık olmak ü:ı.ere 
Clearing sisteminin tatbiki etra 
fında tetkikatta iktisat vekaleti 
metgul olmaktadır. 

Gelen malih1ata göre, daha 
ziıyade hususi takas muamelesi 
mahiyetinde olacak olan bu İte 
müteaddit müessese ve gruplar 
taliptirler. 

Tütün ihracatımızın inkitafı. 
nm teker ve ka'hve gibi mübrem 
ihtiyaçlara mukabil temini bü
yük bir memnuniyetle kar9ılan. 
maktadır. Bu yol tütünlerimi. 
zin sürürrıü için en münasip gö
rülmektedir. Bu teklin teker ve 
kahve ithalatı itibarile de mü
fit netice vereceği kanaati mev 
cuttur. 

Tahdidi 
Teslihat ---

Konferansta murahha
sımızın beyanab 

CENEVRE, !I (A.A.) - Ana
dolu ajansının huıuai muhabiri 
bildiriyor: 

Hangi silahların bilhaHa taamı· 
zi mahiyette olduğu hakkında 
üç komisyon muzakeratına de· 
vam ediyor. 

lkinci reia mevkiinde bulunan 
Cemal Huanu B., en aon .Öz ala
rak Türk hey'eti murahlıaaaunın 
aaffıharp gemilerini bitha... ta
arnıza yarar mahiyette telakki 
ettiğini izah ederek demiftİr ki: 

'Çanakkale Tvrk vatanma ta
arruz ancak bu gemiler kuvvetiy 
le yapılmıştrr. E~er bu t~an;uz 
muvaffakıyetle neticelenmen11t ıae 
bu büyük gemilerin taamıza salih 
olmadığını değil, bililkia ÇanakluJe
de müdafaa hareki.hm idare eden 
ve bugün de Türkiyenin mukad 
deratına riyaaet buyuran büyiik 
dahinin kudretini ve Türk mille
ti tarafından o zaman iktiham 
edilen f~akarhğm azametini ia
pat eder. Saffıharp gemilerinin 
Türk milleti iıtikli.lini muhafaza 
için ıiriımeğe mecbur kaldığı 
milli mücadelede mil ahali Üze
rinde daima tehditkar olduğunu 
da ili.ve etmeden ıeçemiyece
ğim.,, 
Komiıyon tayyare ıemileriyle 

tabtelbahirlerin mü:ıakereaine 
batlamıfhr. 

söz alan Refik Ş<'Vket Bey karar 
namı altında çak.ırılRn bazı mukar 
l'eratın tatbiki noktai nazarından hu 
lınılô vaziyetlerinin tayini li.znngel
cliğini, Mecliein Diva~ tara~dan 
verilen kararların tefsır maballı ol
madığını iıaret ederek tefairlerin bu 
dutlannı tayin etmek zarureti bu
lunduğunu söylemiş ve mevzuu mü
ukere olan tef.irin ilk fıkra•mın ka 
bulünü ve ikinci fıkra~tnın tayyını 

ııtemi,tir. Hilkat garibesi 
Munaka5alar K 

Meclisı.. beyanatta bulunan Sıhhıye 
Vekili Rf'iik Bey 

ANKARA, 5 .A. A. - Biiyiik 
Millet Meclisi bu..ün Rei• Vekili 
Hasan Beyin riyasetinde toplallllllf
tır. Divanı muhasebat raporlı= hak 
kandaki 590 numaralı kararın aeki

• · tehiri hakkınılaki 

Maliye Vekili Abdulhalik Bey, tef 8V8nOzdal 
siri talep edilen noktanın Divanı ,. 
Muhuebat tarafından ittihaz edil- Kaa.mıpaıada Hacı Huarev ma-

• b" k değil Divan M h ı halleaınde oturan Mehmet Ef. 
"'.!'_ ar arlara h kkm' da Mil'ı t uMa· zevcesi Fatma Hanımın bir hil-
M!'Dllt raoor "r• a e ec ~ · ... d -
1
. · ka • ·ı b lund - .. I l kat ganbc11 dogur ugunu yaz-
•~• rarına aı u ugunu soy c- 1 k . . mış. ı . 
mt~br. 

Bütçe encümeni Rei•i Ha.an Feh 
mi Bey, en muvafık ~lklin tefıiri 
kanunu yapana bırakmak olduğunu 
oöylemiştir. 

Mazhar Müfit Bey, Fransadan 
ı.a.ı.a diğer memleket le•<le tehir 
haldunın meclislPre ,.it bdunduğu 
ve en muvafık şeklin de bu olduğu-

Bu hilkat garibeai polis miidür 
lüğü tababetinde bir kavanoz içe 
riainde hıfzedilmiştir. 

Çocuğun gözlerinin ikisi veç
hinde diğer iki gözü de tepesin
dedir. Kulakları kedi kulağına 
benzemektedir. Çocuiun arkaaı 
gayet keaif bir kıl ~~baka&1 ile 
meaturdur. Rengi kurbaia rengi-.. 

o umun e son per e. 
Polis müdürü Ali Riza Beyle 
münakaşalı bir mülakahmız •• 

Resmi tahkikahn inkişafını beklemek lizım. 
Ceset mezardan çıksa bile tanınacak ~bi değil 

Cam göz herifin Yuliuı Lulıılike 
benzemediği hakkındaki iddialar ""'-..-~-....·• 
bir taraftan devam ede dunun, ~ 
alakadar makamat teıhuin kat'i 
olduğu nokta11nda tiddetle iar ... 
ediyorlar. Eaaaen ölü gömülmÜf· 
tür ve otopaiai yapılan ceMdin 
üzerinde ikinci bir tethia yepma
ğa imkan yoktur. 

Salahiyettar bir zat, clün bir 
mabarririmize otopai neticeainde 
ölünün kafalaaı parçalanm1f bey
ni çıkarılmıt, cesedin tefeaaüh et
mit olduğunu, bu vaziyet karfı
aında ölü mezardan çıkanlaa da 
tanınmaaına imkan bulurunadığı
nı aöylemittir. 

Tıbbi adli ne diyor? 

Diğer taraftan Tıbbıadli mü
dür mua•İni Fahri Can Bey de
mittir ki: 

- Poliıin tahkikab ve l"fhİai 
kat'idir. Bunun haricinde aöyle
nen feyler dedikodudan ibaret
tir . ., 

Ml\amafih Lublilı.in aon iki ae
ne zarfındaki hayah eırannı mu 
hafaza ettiği müddetçe dedikodu 
§eklinde de olıa m""cut rivayet
lere ve onu yakından tanıdıkları· 
ru aöyleyenlerin iddialarına yer 
vermemek imkanı yoktur. 

Bu da tuhaf!? 
Lublik Yuliuıun 929 ıeneai teı· 

Cam gl!zün en son ilcamet ~tiği y•ı 
olarak bulunabil•n Bursa Ot<'li, 

rinievvelinde Galatada Buraa oto 
tine kaydını yaptınrken ikamet 
tezkereainde fu adrea vardı: 

Yeniçarııda 68 No. lu ev •...• 
Bir muharririmiz bu evde otu. 

ran Madam Makabi ile göriiJmiıs 
tür, Madam Makabi, bu namd~ 

[Devamı 7 inci sahifede] 

• lzmirli sporcular dün sabah vapurdan çıltıktan sonra ..• 

lzmir-lstanbul bugün 
karşılaşıyorlar 

Antrenörleri Her ( Şıvenk }. " Y eı 
den ve kombine bir oyun oynar· 
sak muvaffak olabiliriz. Ihsan ve 
Nazmi gelmiş olsalardı, S[alibiye

timiz muhakkatı. " diyor 
. !~mir mu~teliti dün aabah ıeh- ı Her (Şvenk) te beraber aelmit
nmıze geldı. Yalnız lzmirlilEr tir. Gelen oyuncular ıımlardırı 
en iyi oyuncuları lhaan ve Naz- Fehaii Samih, Riza, Lütfi, Hil. 
miden mahrun IMılunmaktadır- mi, hı;ahim. Halil, Cemil, Retal, 
!ar. Maaınafih bu oyunculann ye Fikret, N&1111k, Fuat, Sait, lamail, 
rini tutacak ve onlan aratınıya- Hakkı, Se:ıai, Sabri Beyler, lı.. 
cak kabiliyette oyuaculan oldu- .. n ve Nazmi. Bey~ izin aı,_ 
iunu kendileri aöylemektedirler. mamı9tır. l;ıonırlil-. ~ ~ 
On aekiz kiti olarak ıelmitlerdir. ~al. otelinde aWülr. Kafile 
Kafileye Adnan B. rİ)'aaet -k reulerı Adnan Bey latanbal g .. 
teclir. Karşıyakanm antreaörii [ Dev•mı 7 inci s•hilede] 

Yeni moda tefrikalar ... 



HARiÇTEN ALDIGIMIZ TELGRAFLAR 
~~~~~~~~~~~~--, . .-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
Pazara iki 1 ltalya hariciye nazırı M. Grandi 1 Mütareke 
Gün kaldı • imzalandı 

ltalyanID Sİyasetİnİ anlath Japon ıemlleri Chanı· M. T ardieu eYinclen 
telsizle mühim 

bir nutuk söyledi.. 

· hai'den fl'eri abnıyorlar 

Mecliste irat ettiği uzun ve mühim nutku bir çok 
PARıs. s. A .A. - Fnnsaya Y"" sefirler de dinlediler. M. Grandi 

ai bir meı...aan ınedUi •oncM oluı 

LONDRA, S. A. A..- lagi!iz ve 
Frama elçileri ile Çin lıq murab
buı tarUnıdıın İmu eclilmif oluı 
itiLllnameyi birkaç ııün evvel taarru 
za uiraınq olan Çin nnıralıbası, ika
metgahında ima.' ebnİftir. :::t7..= :=-.:=..::.;:...": Türk .. ltalyan dostluğundan hararetle bahsediyor Bu İtililnameyi Japon murabbası 
da haataaede yatmakta olduğu ya· 
takta imzal&mlftır. 

-• 
Kontenjan kaçakçılığı 
Bir musevi Ayvalık kontenjanın

daki bütün kahveleri başka .. 
sına çıkartıp _ Istanbula getirmiş .. 

Ayvallkta yarım okka kahve yok 
zami haddillıi ... lmuıtur. ROMA, S. A. A. - M. Grandi, aal etmek için en yakından alakadar 1 Hicaz ve Necit 

Fırkalar taraftarlanaı miicadeleye ...,,n o·· ::.ıeden ·--- mebusan meclı"· 1 d 1 ti l t b·'- le I--'- 1 
ka "" a• -- o "!' ev e er e "_'U a "' .a """".su- talya'nın tul< siyuetinin diier 

ıiavet etmelrte ve pazar günkü t'i sı"nde bı"r nutuk ı"rat etmı" •tı"r. -"l tama b la f b t , • ~u e men 1 ra ır vaz.ıye bir miilıim hadisesi de Hicaz ve Ne. 
. TOKIO, 5. A.A. - Mütareke mu-

1&: ... elninin imzalanması üzerine lıah 
riye nezareti Şangbay' da bul......, 
Jııpoa harp gemilerini tabii .-itin 
avdeti nisbetiade tedricen pi abu
ia karar vermiştir. J,._,._. Şu.ı 
baydaki deniz kuvvetleri yiiz harp · 
gemisinden ibaret bulunmaktadır, 
Bunlardan sekizi KruftZÖr, üçü tay 
J'U'e ıemiai, biri gambot ve yirmi 

Aynlık, 5 (Milliyet) - Hükıiınetçe muayyen ithalit liınanlanoa muay
yen ithalat maddeleri üzerine kontenjan uııulünila yaz'ından sonra lstan
bul, lmür ve sair bwılara mümasil kalabalık ve ithalat maddelerinin sürü
mü çok ve fiyatı yül!sek olan yerlerde mli-. bazı tiearethaneler,kitabtna 
uydurmak suretiyle, kontenjan lcaçakçılıiı yaparak yeni bir icar ve ihtiki.r 
menhu kctfetmitlerdir. 

mücadele İçia tertibat almakta Ye dı Mümaileyb, evvela beyanatının aldı 1 
1 la fi·' bi talam · cit kralı bnisauut'un hükümran ol-

var ara yapqtın n a ,..- r ltalyan siyaseti wnumiyesine baih Nazır ,müteakıben şu beyanatta duğu memleketi tanımak ve mez-
daYCtleri ""Y• ..-tlilıt• çekilen. barı muay,.... meselelere inbi""r •.- bl'lunmuttur. Bu ihtilaf, hususi men lcUr memleketle biri ımıhad- ye 

l<rin iamilerini ihtiYa eylemekte Ye deceğini söylemİf, bilhasaa dünya ta:ıtlet;ômizden başka, siyaseti umu- iakina ve biri de ticareu mütealliJı: 
siyasi liderlerin sözleri ıre hareketle- L"..ük de•t~•-:..;n L_ -'cı" sı"yaset ı t ed enf tlanmı Son günlerde okbama 300 kurut kadar Yereni• boılunduiu halcı. 

memlekette çekirdek kahve kalmanıqbr. Buraya Nisan kontenjanı olar• 
tahsis olunan 25 çuval kah"e Niaıınıa aon günlerinde lstanbalun müım 
tüccarmdan biri tarafından burada bu DCYİ ticaretle hiçbir ataka11 almıyaa 
bir zat namıaa gönderilip Gümrükten çdıoartılanık tekrar hu müsevinia 
söst•cliii adrese gene lstanbultı ıe..kedilmiıtir, piyasada yaron olcb 
kahve yoktur. 

.,.,_ ,...__ uan mıye ı e emas en m u · olmak üzere iki muahede alrtetmek 
ri ciddiyetle takip olunmakta ve ba mum·· essı"llerı"nın" "--evrede h•••• bu- da d le V btelil d 

la 1_ 1 '-C'1 ~ za o unuyor. e mu n- olmuıtur Binnetice, Ciddedeki kon 
hususta lıir ta m muta .... ar serde- !urunu• olduklan ve orada takip e- 1 ti 1 • ım· ld :ı:. • , e er e unza e ıı o u,.umuz mua- soloaluk elçilik mertebeaine ~ıkan-
dilmelct~~- . nl dilen beynelmilel müzakereler mev- bedeler ~hlcamına tevfikan kısmen mııtu r 

Dün ~· bi erce Fransız, M. zuuna ait .e pelı nazik telakki edi- veya tamamen tanzim edilmit balu- z;ıc,'.; ~ muaheclelerin musad-
Tırd.ieu'nün Fraa~'? ~er k_ö!~- lecelı: bir devre esnasında Romayı ~n ~yanos .'?uvazenemizi de ih- dak ~uretlerinin teatisi için kral ib
ne bıtap eden danbnı dınl-tir. &Ydet ebnit bulunduiunu beyan et- lal t:dıyor. ihtilaf, tqacalc ~erecede niuıidun oilu Emir Fayaal'm Roma 

Malum olduğu veçbife biilıUınet mittJr dolu, fakat halen lcarıtık lıir mem- yı ziyareti nnasu•da müprünileyh 

Müthif 
Rakamı •• 
100,000,000 dolar zim-

met bırakmıılar 

Gene bu tekilde tuhafiye kontenjanından ela bçakçtlık yapdmakta ol
duğu riYayetleri ıehir halla arasmcla çalkanıp duruyor. Tuhafiyenin ehem
miyeti yoksa da asırlarca kölde~ı bir iytiyat netlceai havayici zaruriye 
mesabesinde lüzumu olan kahveyi ,et.er •• sair havayici zaruriyenin takip 
etmemesinin temini liztmdır. 

reis!, ~enüz odasından ç~~ 1 Hali hazırda talile edilmiş bulu- lelcette vukubulmaktad1r. Fak"t bu Vehabiler kralının en uri milletle
d1r. Bınaenal~ M. T~dıea, hali nan müzakerelerin tahdidi tealihat memleket normal zamanlara ndet rin hı.susi sistemlerine temlcan dev 
h~rda -".vnıpa ~ pçsrme~e ol- kooferansı münakafÜanna bafladı- eltisi nkit 400 milyon nufusile dün !etini tensik için aarfetmekte olcluiu 
duıu v~ı"!I' ~ikalarda. ~ ~ıyade iı :&aman tekrar iptidar eyliyeceğini ".a münasebetleri üzerinde müıtesna mesaiyi ltalya'nı ne derece dikkat
ehemmı_Yeb ~ olan aoıtlennı oda- yani tamirat meselelerini tetkik e- bir nufuz ıöıtennelcten de hi.Ii kal- le takip -'<t "ı.uıunduiuau anla
ımda aoyl~!tir. • decek olan Lausanne konferansının mır":eat.h~ .. l~tilil'. iktisadi müılc~- tnlfbr. Emir F:yaal, ltalya bükU· 

_M.olTd•.dı.,'amksaaelt iz121 de ırat1 et- inikadı anfeainde yeniden bqlıyaca- lerını ballı ıçın bilhassa beynelmi- -~ milletı" · · •=--: . ...., .. eli 
mıJ u.gu nutu t ı e ne,ro un- ... il d 1 . tir' lel .. d b d d b hu ·~ ve ma aç.._. ye ıa.u ı 

NEVYORK, 5 . A .A. - Beynel
milel kibrit kumpanyasının iflasının 
tetkiki sırumda itbu müeueaenin 
matlubatının 164,000 ve zimmetleri-. 
nin 100 milyon do1-a baliğ olduiu 
mezkıir müessese miidirleri tarafın. 
dan tahmin edilmİf tir. 

istiklal madalgasile ~aiti/ 
t IJlnı a e ey emıı . te~nu •. n erece •_mu taç ı... türlü terakki için zaruri olan İn 

mut ur. . . Ayni zamanda merkezi ve tarki lundugu bır devrede dünya sulhu- tlzam "timat 'ti · alan 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Balıkesir meb'uau Muzaffer 

Beyin kırmızı teritli latiklal madalyuile taltüi hakkında Milli 
-=============I Müdafaa encümeninin mazbatası hey'eti umumiyeye sevkedildi • 

M. T ardim bu nutkunda netıce o- A d !etleri . "ktisad" ve ma ve 1 fmat nın . Y 
!arak, demiftir lô: 

1
• vru~ tle• . . nın t;.;lci d 1 de • Şarkta kuvvet bulmasına medar ol-

.. Ben d 1 1 "bi lek r ı vazıye erının le e vam mata ne derece arzu etmekte oldu-
. . ... . • • s z er I~ ' ._,. • LD. etmektedir. · <h•Au da --1-~--r.r. aah&aı Üzerinde teeuüı ebniıtir . 
ıyıhgıru aateyen bır Fraauzım. Sı- C ·· k I · •- _.., 
yası bayabm, bana demiryolları ame enevre muza ere erı Irakla münasebat 

Bu suretle Psoradia, Falilaclos, 
San Ciorgio, Stron«ilio, Kucumbura 
Elh ..• ıibi küçük adacıklar da 1 tal. 
yada kalmaktadır. Mezlcür daire da
hilinde lıuluua.n bu küçük ııdacıldar 
dan batka olarak da San Ciorgio, 
Arbo, Dragonera, Roshypsly,.Stron
ıilio adaları üzerinde de keza ltal
yan hakimiyeti tanınmıtbr . 

lstern ile mukavelenin feshi 
t .. ini maden amelesini Denizcileri Tahdidi teslihat konferansı, timdi 
illl...l amelaaini, tacirlerl ..,. köylü~ bil~assa mü,kül bir devnye girmek
ler" sevmeii oıJara müuberet ve tedır. 
onİan idare 'etmeği öğretmiıtir. Bu. Çok sözler söy~endi, kay~e hiç le 
aksam ıize, doğmuf olduium evden şayan ol~yan . bırçolc netıcı;'e~ çı
hibp ediyorum Ben bu evde bilüa- karan ~ut~d~t ı...~arlar verildi. 
sıla 55 sene oturdum. Daima sizi Meaaı, hıç ıupbe~ız,_ çok mufassal 
dah iyi anlamama medar olan -- dır. Fakat ltalya, hıçbır zaman gay- ı 
nal.::.daa mülhem olarslı: yaşa.dun. ri .ka~il ilctiham telakki etmediği 
Dünyanın vaziyeti klU"araız vahim muşkuller karıııında bundan cesare~ 
olduğu bir suada radikal f.rl...ınıa ti kmlmıyacak yeğane devlet olacak 
intihabatta almıt olduğu vaziyetler- tır. . . _ . . 
de Fransa için müthit bir tehlike Muhtelif devletlerın mumessıllerı 
gOniyorum."' tarafından $İmdiye kadar birçok de-

M. Tardieu'nün sıhhati 

P ARiS. 5. A. A.
gittikçe iyilqmektedir. 

falar tekrar edilen bu hüınüniyet ar 
zu~unun en asgarisinin gösterilmesi 
konferanam muvaffakiyetini temin 

M. Tardieu edecek müsbet bir harekete vusul 
için kiıfi gelecektir. 

Cihanm bundan daha fazla belc

Hususi bir ehemmiyeti haiz olan 
hadiselerden biri de tUOda albnda 
bulunan devetlerden lıirinin Ce
miyeti akvam tarafından taamması 
olmuştur. Bu devlet, lrak'tır. Bu 

1 
ıleYtet, Cemiyeti akvama kaba! edi
lir edilmez, hu tanınmanın neticel6-
ri tezakkür edecektir. 

ltalya biikıimeti, vesayet rejimini 
hitama erdinnel< maksadile çalııan 
ıenç devletlerin mesaisini tqlcil ve 
onlara yardım etmektedir. 

ltalya ile şarki bahrisefidin Arap 
memleketleri arasında hiçbir alaka 
ve menfaat ziddiyeti mevcut değil
dir. Bilakis. ltalya, Arap devletleri
nin İstiklilleı-in.i elde etmek için İs
tinat ettiği tarihi sebepleri aıJıyan 
ilk devlet olmustur." 

Bu mukavelename ile tahdit edil
miı olan hududun ilci tarafmda ka
lan adacıklarla kayalar isimleri zik. 
redilmit olsun olmasın bulundulclan 
mmtaka hangi hükumetin bikimiye
ti altında ise o hükumete ait olma
ları da tekarrur etmiştir, Ayni mu
kavele ile tarafeyn karasuları da 
tahdit edilmittir. 

Dostluk 

ANKARA, 5 (Telefonla) - istem telgraf kumpanyasile 
münakit mukavelenin feshi ve yeni bir tirl<etle bir mukavele 
hakkmdaki li.yiha ruznameye almmıttır. Cumartesi günü görü
şülmesi ihtimali vardır. 

Mukaveleleri tetkik müdirliği 
ANKARA, 5 (Telefonla) - İktisat vekaletine merbut mu

kaveli.tı ticariye tetkik dairesin in ilguile yerine beynelmilel ti
caret ve iktisat mukavelelerini tetkik müdürlüğü ihdası hakkın- ' 
daki kanun layihası hey'eti umumiyeye aevkolunmuıtur. Bu la
yihada bütçe encümeni tarafından yapılan bir tadile göre müdü
rün derecesi yediden beşe çıkarılmıştır. 

Batvekil, dün sabah bütün vakti
ni, alqam saat 21 de mikrofon ö
nünde İrat edeceği son intihabat 
nutkunu hazırlamakla l'eçirmiştir. 

lemiyeceğine biç şüphe yoktur. Bü- 1 nu ela tehdit et.mekten hili kalmı
tün dünya kabul edilen ahkamın yor. 

Nutkun iradı sıraaında Almanya, 
Japonya, Fransa ıcfirlerile Bulgaris 
tan, Macariıtau,.. Çekoslovakya elçi· 
leri ve sair erıc: heyeti süferaya 
tahsia edilmiş paz tribünler ahzi 
mevki etmiılerÖı. 

Bu mukaveleyi arazi nolctai na
zarından bir ehemmiyeti mabsusayi 
ha.iz olma11 itibariyle değil, Türkiye 
ile olan münasebatımızın nekadar 
samimi bir dostluk esası dairesinde 
cereyan ettiiini sarih bir surette 
c<iıterdiğinden dolayi zHaebneii 
muvahk gördüm. Bu dostluktur ki, 
iki hülcıimet arasında tehlikeli lıir 
mahiyeti haiz olmamalı.la beraber yi 
ne pek nazik- nlan bu busuaun ha 

lzmir civarında bir kamyon 
devrildi 8 talebe gara/andı 

Fransız intihabatı ve Times 
gazetesi 

LONDRA, 5. A. A.- Tunea p
zetesi Fransız intibalıe.tı baklanda 
kullandıfı ihtiyati lisanı ilk İntihap 
devresi bittikten 3 ııiin ve ikinci 
devre .batJamadan 3 en evvel terfre-

tasribini ve seri kararlar verilmesi- Netice henüz yeni ihtilit ve teh
ni i~tiyor. Ve ~nu y":1n•z .. ~cli'!i likel .... den azade bulunmut olmadıiı 
teslihat meaelesınde değil, bütıy. dı- gibi uak f&rl< milletleri arasmda la 
ier meseleler İçin de talep ediyor. znnı sayri müfarilc olan 111cir istİra· 
Esaıen tabclidi teslibat meseleleri lô lce,fiyeti de henüz olğun bir .,... 
hallolunmadıkça cihan muvazenesini siyet ine etmiyor. 

Türkiye - ita/ya 

bulanuya~ ~e mukadderatmm ka- Bu hal, uı:ak ıarkta sulhun teea
rar11z vazıyetınden kurtulamayacak- süsü ile alibdar olan her devletin) 
tır. aanıimi teariki meaaisile ihtilafın ya-

ROMA, 5. A .A.- M. Grandi ta
ralmdan Meb'uaan Meclisinde irat 
olunan büyük nutkun Türkiyeye ait 
olan lcıımı atağıdadR": 

derek Fraıuanın ıiyaıi vaziyeti ve 
Fransız müntahiplerinin halletmeie 
mecbur oldukları meseleler haldan· 
da tetkikatı. bulunmalrtadu. 

Düny a ufaldı kın lıü- i.tide dostane ve memnuni-
Bir taraftan Cenevrede müzakere yete .-yan bir neticeye aracağı 111c

edilirlcen diğer taraftan uzak şarkta rini beslemekten bizi men' etmeme. 
top gürlüyor. Bul'üa cihan küçül- lidir. iyi bir neticeye vardması bi
müş bir vaziyette bulunmalrtıı Ye 1- zim en büyüle temellDimizdir. 

Bu ıruete ,mutaleuına şu suretle 
de»am etmektedir .ilk intihap dev
resinde mutlak ekseriyet hasd ola
madığı için ikinci devrede nisbi ek
seriyet esasına göre inli p yapıhna 
sı usulG Fra115anın intihabat dolayi
ııL veTeeeği aoa hüküm hakkında 
tab;atile ,üpbe hasd etmektedir.Çiin 
kı bu usul, müntahiplere birinci dev
renin neticeleri itibarile teceli .,._ 
temayülleri ya kunetlendinnefe ya 
but doğrultup düzeltmeğe imkan ha 
srl etmektedir. Geçen pazar ııünü 
ba, ıröateren temayülün kuvvetlenip 
artması bilhassa sol cebalı fırkaları
nın tabiye usulünde riayet l'Ö•ler· 
dikleri iti1if neticesi olarak zanıri 
gibi ıöriinmekteclir. B .... nı. bera
ber M. T ardieu. henüz nihayet bul
manıış olan bir harbi byhetmİJ .. ,. 
mağa mütemayil bulunan kimseler
den defildir. Bununla lıenber yeni 
meeliaia siklet meriıeııinia M. T •· 
dieu'niia tiuıdilci maliye nazın M. 
Flandin gibi en müteclil yarda.Qala. 
rından biri ile M. Heniot anwnda 
teesaüa etn-i muhtemeldir. 

taly< ıibi bGtün dünya ile alakası Son itilaflar 
bulunan bir deTlet için "Y alon mem 
leketler'' veyahut 'Uzak memleket
ler'· ıibi mefhumlar mevcut bulun

M. Herriot'un söylediği sözlerdea 
nyasetiode bulunduğu fırkanın itti
haz edeceği hareket tarzını istihraç 
etmek pek ziyade ıüçtiir. 

M. Herriyot'un mümkün mertebe 
fazla ınıplarm temsil edileedderi 

maİnalctadır. 
Harp İli.o edilmek izin 18 aydan

bft-i de•am eden bu ihtili.f, 18 eylül 
tarihinde cenubi Mançuridelıi Ja. 
pon demiryol hattının bazı kısım· 
lanrun tahribi üzerine başladı. 

ltalyıı hikiinoeti, iibtilahn vüs'at 
bulınuına manl olmalı: ve munsifa
ne ve muvazeneli bir suretihal istib-

-····-··---·--·-····-·-·-·····-· 
- hükUmetin bat'na geçmeie ha
zır bulunduğu ıı;örülmelrtedir. 

Ecnebi meml ... etleri bilhassa ala
kadar eden dhet, Framanın 'imdiye 
kadar takip ettiği harici siyasette bir 
cleğişilôk .,,._...,.i görülmesidir. 
Fransanın ba harici aiyaseti milli 
emniyet ve oeliınetin yegane zima
"' olarak ordup bel bağlunaktan 
ibaret bulunuyordu . Geçen pazar 
ıünlrii intihap ilevresinde ancak da
hili meaeleleri göz öaiinde tutmut 
olan Fransız miintalıipleri, bütün 
dünya •e A'n"llpa nazarmda bir me
suliyet deruhte edeeekerini hatırdan 
çıkannamalıdır. Çünki, Fransanın 
beynelmilel sahada:U vaziyeti mali, 
siyasi ve aıkeri noktaf nuarlanndan 
çok mühimdir. 

( Haftahk sif asi icmal) 
Tahdidi teslibat konferan. ı lahların tedafüi ve hangi sili.h. 

ında teknik komisyonlar mÜ· lann teı:avüzi olduğu tesbit e. 
zı.kereleriııe devam etmektedir. dilse dahi bunların Amerikanın 
Komisyonlarrn iştigal ettiği istediği gibi, ilga mı edilece
mesele şudur: Hanıi ıilahlar ği yoksa F ranaa'run istediği gi
tecavüzi addedilecektir? bi, beynelmilelleştirilerek Ce-

Hatırlardadır ki ıeçen haf- miyeti akvam oemrine mi verile
ta umumi komisyon lngiliz Ha· ceği tayin edilmiyordu. Bina
rıcıye nazırı Sir John Simon enaleyb prensip meıelelerini 
tarafından ileri sürülen bir tek. b\le halletmeyen bir karara 
lifi kabul etmiş ve müzaken.- "Karar" denemiyeceği aşikar
tını mayısın ortalarına kadar dır. 
tatil etmişti. Karar fU idi: Üç teknik komisyoo - kara, 

"Tecavüzi ıili.hların men'i deniz ve hava komi~yonları
yahut ta beynelmilelleştirilme- timdi tecavüzi ve tedafüi silah· 
sine karar verilmiştir." Ancak lar arasında bir tefrik yapmağa 
bu kısa kararla her hangi ne- çalışıyor. Bu komisyonlar birer 
ticeye doğru bir adım atılmış beynelmilel anket yapmışlar
olunmayordu. Bir defa silahla- ı dır. ".'erilen. ~e~aplar. bile dev-

M. Grandi, hundan sonra, Brezil
ya ile 1931 te,rinisaniıiade, Perou 
ile 8 ıubat 1932, Macaristanla 25 ıu 
bat 1932, Almanya ile 3 mart 1932, 
Fransa ile 4 mart 1932, İspanya ile 
15 mart 1932, Yugoslavya ile 25 
nisan 1932 tarihlerinde alctedilen j. 
tilallardan ve Sovyet Rusya ile hali 
hazırda devam etmekte olan müzake 
relerden babseylemi,tU-. 

Tuna ve Bakanlar 
Tuna meselesi denilen mesele hale 

kında ltalya hükumetinin nolctai na 
zan umumi hııtutu dahilinde ve 8 
mart taribiode Londra konferansı
nın aon celsesinde Fransa, lnl'iltere 
ve Almanya devletleriaı: iblağ edil
miflir. 

Siyasi ve batta iktisadi mahiyette 
endifeler ve müşküller ihdas edebi. 
leeek büyüle hir mikyasta hal çare
leri balmanm lüzumlu oldutuau zan 
netmiyoruz. 

Öyle zanaediyorum ki ltalya gibi 
Tuna ve Balkanlara sdn bir 
surette bağlı bir memlelı:etio ı-. 
küz bir eaaaa müstenit olarak teea
süı edecek münakalat n iatihaalita 
ait yeni teıeldı.iillerin Iıa.ıl edecek
leri tesirleri tahmin etmek kimse ~
çin kolay olamıyacalrtır. 

her memleket kendisinin en 
çok kuvvetli bulunduğu ve iıi· 
ne de en ziyade elveren silahı 
"tedafüi silah" addediyor. lngi. 
!izlere göre muazzam zırhlılar 
değil, tahtelbahirler tecavüz 
sili.hıdır. Fransızlar da kuvvet. 
li istihkamlarına rağmen ağır 
kara silahlarını müdafaa sili.
hı addetmekte devam ediyor
lar. Küçük devletler de bir ya. 
but diğer büyük devletin cena
hına 11ğınmış onun davasını be· 
nımsemiştir. Benimsemeyen kü 
çük devletlerin de sözüne kim. 
senin ehemmiyet verdiği yok. 

Fakat bundan da daha mü· 
him bir ihtilaf beliriyor: Al
manya teıılihat hususunda mü. 
savatı ileri sürmiiftür. Esasen 
Almanlar bu noktai nazarlann
clan asla ayrılmamışlardı. Fa
kat bir taraftan Prusya intiha. 

di" raftan da Fransa 

Hariciye azın M. Grandi sözü tar 
ki Bahrisefide naklederek d-ittir 
ki: 

" Bugünlerde Meclisi Vükela ve 
Büyük Faıist Medisi tarafından tas 
vip edilen bir kanun layihası Mec
lise takdim edilmiştir .Bu layiha A· 
nadolu sahili ile Ka•tellorizo adası 
arasındaki küçüle adacılclann hiki
miyctini ve karasularının hududunu 
tayin için geçen 4 kanunusanide 
Ankarada 1 tal ya ve Türkiye hülcil
metleri arasında imza olunan muka
velenin taıdikına mütcalliktir. Bun-. 
dan evvel yapdan siyasi mükaleme
ler neticesinde mes'elenin La Haye 
Divanı Adaletine •evki telaı.rrür et
tiğinden 1920 senesinde bir İblifna
me imza edilmiştir. Fakat, her ilci 
hükUm.ette tahkim usulündee sarfı 
nazar ederek ihtilifı resen halletme
ği, takip ettikleri dostluk ve mesai, 
İftİraki siyasetine daha muvafık cör 
müılerdir. 

Bu fikre (Öre yapılan yeni mü
kilemder, ihtilafı lcat'i bir surette 
halleden ve bertaraf İç.İn de meıı
faattar olan yeni itilifa müneew- ol
muftur. 

Bu itilifname, Volo, Alimantaria, 
Karavola, ilh ıibi adacılddarla BoQ. 
....... körfezindeki Karacaadarun ü
:zeriadelıi Türle hakimiyetini tanı
maktadır. Buna mukabil 1 tal yan hi.
lômi,.eti de menı:ezi Kastellorizo 
f"hri kili-i olmak ve nısıf kutru 
mezkur kilise ile San Stelano Rüz
ıirbumu arasındaki mesafenin ilıi 
misli olmak üzere mefruzi bir daire 

iatical gösterilmemesi zımnan 
her iki hükUmet tarafından da 
kabul edilmitti. Şimdi artık bu 
çetin ihtilifın ileri sürülmesi 11-

raaı gelmi,tir. Ve bu, yalnız ba
tma konferansı dağıtacak dere. 
cede ehemmiyetli bir ihtilaftır. 
Her halde bir haftaya kadar u
mwrıi komiıycırn tekrar toplan
dığı zaman ehemmiyetli mesele 
lerle karşıla,mış olacaktır. 

"' "' "' 
Bütün dünyanın alaka ile 

beklediği Fransız intihabatının 
ilk safhası geçen pazar günü 
neticelendi. F ranaız intihabat 
kanununa göre, ilk devrede 
meb'us intihap edilebilmek için 
bir namzedin mutlak ekseriye
ti alması lizmıdır. Bu· ekseri
yet ancak 612 olması lazım ge
len azalardan 250 kadarı tara
fından temin edilebilmiştir. 
Binaenaleyh 350 kadar meb'us-

1ZM1R, 5 (Milliyet) -Talebeleri bmil olan bir kamyon Kızıl 
çulluda devrilmıittir. Talebelerden ilcisi ağır altıu hafif olmak üze 
re sekiz yaralı Yardır. Şoför muavini de ağır yaralılar meyanın
dadır. Çocuklar talebe bayramnu tes'ide sidiyorlardı. 

kem kararına lüzum lcalmalcaızm Ottava 
halledilmea.ine imkan vermiıtir. 

İtalyan-Türle mulcavelenameai 
beynelmilel müzalcerıtta l tal yanın 
hüsnüniyet göstermekte olduiunu 
bir kere daha ispat ettiği gibi alaka
dar olanlar tarafından evvelce tekar
riir ettirilmit fikirlerle ortaya çık
mamak ve bir itilafa müncer olmak 
İçin gayretler tevhit edilmek pırtiy
le hiçbir müzakerenin cayri kahili 
ilrtiham mü,külat arzedemiyeceğini 
de ortaya çıkarınıttır. 

Mi/ana muvasalat/arı 

Konferansı 

irlandayı kabul etmek 
istemeyorlal' 

DUBL1N, 5 .A .A.- trlanda Me
huaan Meclisi fngiltere Kralına ae
dakat yemininin kanunıı -iden çı 
brılma11 baldmıdaki kanunun birin
ci kısmını fr1 muhalif reye kartı 77 
re:·le tasvip etmiıtir. 

Ottava konferansı ve lclanda 
H ülcümet Reisinin bizzat izah et

tiği gibi, 928 nisanı Milano mlila-
katlan diye maruf olan temaa~an DUBLIN, 5. A. A.- lrlanda si-
esnasmda ltalya tarafmdan takip O• • abafil" den alınan mal• ta 
lunan siyasetin ,arlı:i Bahriaefit için 1 yuı m , m .. • . ~a . 
ne büyüle iyilikler tevlit ettiğini • ., göre lag1ltere hiikümetı mual<is bir 
Türkiye ile Yunııniatan araamclaki tctebbüste bulunmadığı takdirde ..,.. 
manevi siikUn ve yald•""8nm taliu best lrlanda hükiimeti kalıi.-i ba 
sülüne ne suretle hızmet ettiğini yakınlarda Ottavada topl•uc•k Kon 
meclise yeniden tahattür ettirmeğe ~--·•- k dis" ·~sil~ 
bile lüzum ıörmüyonım. ........... en ını ~ _

1 
__ 

ltalyanın dostane teırilci meaaiai İçin biç bir ........ meTCllt .,......dıfr 
piyualanmızı ve bizim ticaretimizi mııtaliasında bulunımkta buna ae
doğrudan doğruya ali.laubır eden bu bep olarak bu konferansa davet e
bavalide siyasi bir slilcıin teminine dildiğini ve konferansa İftİr.ı.e mu
hizmet etmiJtir. vafakatini müwt bir zamanda ve 

Yalnız ba ayın 15 lndee sonra tam vaktinde bildirdifiai .ileri aür
Türlciye 8afYelôli ismet P&§a ile mektedir. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey-
efendinin pelr: kıymetli misafirleri- Filhakika Krala aedakat yemini
miz olacaklarını tlmdiden size haber nin ilpaı ile s.n..ı.t lrlıında hiikil
Yerınelde bahtiyanm. metiaiıı Otta•acla gelecek Temmuz· 

Buradaki ikametleri esnasında her cla yapılacak m~ lf. tiraki 
İki memleketin siyasi YC ilrtısadİ 
sahalardaki faaliyetleri üzerinde pek meseelsi bald<nıda hiç bir münaseb ef 
müsmir olan nolctai nazar teatisine mevcut olmadığmıa iabatına çalı,d-
devam edeceğiz.• maktadn. 

tihapta en fazla rey alan nam
zet intihap edilmiş addedile
cektir. Bu vaziyette kat'i netice 
nin malum olması için gelecek 
pazar gününü beklemek li.zım· 
dır. 

Bununl,a beraber, ilk intihap 
devresinde sola doğru hafif bir 
meyil hissedilmektedir. İntihap 
ıağ ve vasat fırkalarını yani 
hükiimet temerküzünü temsil 
eden Başvekil Tardieu, sosya
list radika.ilerin lideri Herriot 
ve sosyalistlerin reisi olan Leon 
Blum araaında olmak üzere 
başlıca üç cephelidir. Ancak 
sağ ve sol caı..Jı fırkalar ara· 
sında iki taraflı bir mücadele 
diye tavsif edilse hata edilmit 
olmaz. 

F ranaız fırkalarının isimleri 
büyük bir mana ifade etmez. 
En koyu ıağ cenah fırkaların 
bile sol fikirleri ifade eden isim-

demokrat birliğidir. T ardieu'. 
nün istinat ettiği zümrelere, 
halk demokratları, cümhuriyet 
demokratlan, ıol cümhuriyet· 
çiler, sol radikaller, demokrasi 
ve içtimai haraket fırkuı - bü 
tün bu grupların hey'eti umu
:miyesine sağceoah cliyebiliriz
Blum'un aoayaliıtleri de sol 
cenah oluna, Herriot'nun sos. 
yalist radikalleri de vasat fır. 
ka teli.kiri edilebilir. Bizce bu, 
daha mantıki bir tasnif olur, 

Birinci devreden soma mü
cadele daha ziyade T ardieu ile 
istinat ettiği sağ cenah zümre. 
ler ve Herriot ile sosyalist radi
kaller ve bunlara müzaheret 
edeceği anlaıılan sosye,listler 
arasına münhasır kalmıttır. 
Fransız. politikumm düğüm 
noktası sosyalist radika.ilerde
dir. Maliimdur ki bu fırka 1924 
intihabatmı müteakıp iktidara 

bmir'de afyon sabşı 
1ZM1R, 5 (Milliyet) - Bit 

kaç gündenberi duran afyon sa

tıtı dün bqladı. 12 lira yetmif 

bet kuruıtao epeyi ••lıt oldu. 

Takas komisyonu 
ANKARA, 5 (Telelonla) -

Takaa komia7oııu tetkili baJr.. 
kmdaki liyiha bütçe mcijme. 
nincle müzakere ve bbal ediJ.. 
mittir. 

M. Mac Donald'a 
ameliyat yapıldı 

LONDRA, 5 (A.A.) - M. 
Mac Donalcl'a saat on altıda gö 
zünden muvaffalciyetli bir au· 
ette ameliyat yapılmııtır. 

Manisa hapishanesinde 
bir cinayet oldu 

MANiSA 3 - Umumi hapiaa· 
nede yine kanlı bir hadise oldu. 
Güpe ıiindüz olan bu çirlciıı hi· 
d~ kahramanı 12 _e,.. 
mahküm Kürt Mehmettir. Bu a • 
danı ark.adqı 7 buçuk sene)'• 
malıkUm Muatafayı ber nudaa 
elde ettiği bir b.ma ile yedi ,.... 
rinden ağır surette yaralamqhr'• 
Mustafa hutaneye naklinden 
sonra ölmüıtür. Hldiaeye müdd.I 
umumilik Taziyet etti. 

bilecek vaziyette olmadığı an• 
laıılmıttı. Frank sukut etmif, 
idare makinesinin fİrazesi bo
zulmut ve nihayet bu tezebzÜJI 
Poiııc:are ıibi yaman bir saı 
BatYekilin iktidara gelmeııine 
çığır açDllflı. Sol cenahın hii· 
kiimet idaresinde göaterdiiİ 
bu beceriksizlik, sağ fırl<alart 
ıimdiye kadar Fraoaa'run ida• 
resini tedvir fıraaboı vermit
tir. O zamından beri "Milli 
blok'', "Milli hükilmet", "Bü
yük temerküz" gibi isimler al
bnda tqkil edilen hükUmetleC 
hakikatte sağ cenah fırkaları
nın bekemonyası altında olmllf 
tur. Bu biikiimeüerin bir çD' 
iuna bizzat sosyalist rıdikallel 
de dahil olmllflardı. 

Fakat son zamanlarda ao1· 
yalist radikaller sağ ve v.,.ı 
fırkalarının t"'kil ettikleri tO' 
merküz bükümetine girmeıııit• 

. i t .. 



,• 

..-- .. --· 
MlLLtYET CUMA 6 MAYIS 1932 

- _!!j - - - • 

numara ı kararname ve gümrü r 
Ekonomi 

Yunan parası altın 
esasından ayrılınca .. ......• ' 

ficari mübadelelerimiz noktai na
zarından yeni vaziyet nedir? 

Yunan hülı:Uıneti drahminin al· 
Ha11ndan aynlma11 lüzumu• 

- dair parlamentoya bir lı:anun 
teklif etmit ve bu kanun kabul 
edilerek mevkü meriyete ıirmi'
tir. 

Bu kaAunun Ymaaniatanla tica
ri mübadelelerimis noktai naza· 
...ıan dikkate ,.,.an ola• alaJı::i· 
- mewcuttur. Dördüncü madde
de miiaaade edD•ilecek ithal ef• 
yaaına hakilı:t ,.. mü.bet ihtiyaç
larına ıöre kambiyo veril~celi 
.,. dii.,.. bir fikrada İN kanUJ) 
-•lrii lıaeriyete pclili tarihten 
eTVelki aamana alt olup lı::ambi)'o 
.........._ ... yü:siinden tediye edil 
-;, olan ticant bcıl'Çıaı:mm 
laer a1b ayda yiiade orı ablıetincle 
•erilecek kambiyo ile bet senede 
teoviye editnı .. ini ihtiva etmekte 
dir. 

Tikc:arlarnrmım Yunaniıtana 
Japttlrlan ihracattan dolayı nıilt
ıer;ıeri •e lı:.omgy...:ulan _,.din 
cı. nya banlı:.alarda lı:.aJ.ut a1a· 
caldarı nı~cuttur. Bu 111>ilerin 
'Yunan Merkez Bankaaana muay
fen bir müddet sarfında müraca 
•tlan il..- ıelmektedir. 

Ofia nziyeti bütiin Ticar"t 
odalanna bildirml,tir • 

Afyon yükselmekte 
berdevam 

Afyon fiatleri yükaebnelrte de• 
vaın e-ktedir. 

Hacıköy malları 13 liraya aatıl 
•qtn-. Aldıtımn< malümata n'"!"~ 
r , ınühim müeaaeselerden bırı 
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ittirak ettinneği çok ar.ıu et· 
lllİtti. Fakat intihabat arifesin
~ bunlar girmek ist~iler. 
Şı.ındi ıeJecek pa~ar gunu ne
ticelenec:elı: intihabattan sonra 
Franıa'mn hükiimet 9ekli anla. 
Placaktn-. Aca T ardieu ikti
darı muhafaza edebilecek mi? 
Y okaa hükumet sosyali t »adi
lıaller mi intikal edecektir? 
Sosyalist radikaller hük:Umet 
teşkil ederlene 111ua vin kuvvet 
olarak •i taraftan yuıi vasat 
fırkalard n mı iatifade edecek· 
~ Yo a, &ol taraftan yani sos
Y•listlerden mi? Sosyalist radi
kaller arasında her iki fikre de 
il) • it. utemayil olanlar vardor. fa. 

t son telgraflar sola olan 
llıe?"iin kuvvetli olduğunu gös
~~rıy . Öyle anlaşılıyor ki tim 
ıden sosyalist radikaller ile 

•osye.lıstler arasında bir anlaş-
ltla \ r • 

16 liradan 100 aandık afyon al· 
mak iç.in cumarteıiye kadar bağ
lanmıftn-. 

Alman malünıata göre bu se· 
ne afyon mahıulü hemen her ta
rafta bozulduiundan iatihaalitın 
1000 aandıiı ıreçmiyeceii zanne· 
dilmektedir. 

Çekosla vakyaya deri 
idhalitı 

Çekoalavalı:. biilı:.ümeti deri it
halatını döviz miiaaadeaine tabi 
tubnuftur. 

Franuya fındık ihra
cahmız azaldı 

Frımaaya yapmakta olduiu
muz fmıhlı ihracabnın ıittilı:çe 
a-1.makta olınaoı naaan dikkati 
celbetmelı:.tedir. Bunun sebepleri 
hakkında Maroilya Ticaret mü
meaailliiinden Ofiae .-,yam dik
kat bir rapor ıelmİftir. 

Bu raporda Franaaya fındık 
ihracabm.ızın az.almaaınm sebep· 
leri şu suretle bulaaa edilmekle• 
dir. lopanya, fta1ya, Rus ve Yu· 
nan fmdılr.larmm daha ehven fi. 
atlerle piya..,ya arzedilmeoi, 
Franaa'nrn buhran haaebile Ar
jantin ve cenubi Amerika ıibi 
müşterilerini kaybetmesi, itbali
bn dahili ihtiyacına munhaoır 
1'almaıı ve mahsulün ayni sene 
zarfında piyaaaya arzr mecburi
yetinde bulunuıwnuz. 

ihracat ofisi bütün bu noktala 
.rı ehemmiyetle nazarı dik.kate al 
mıştrr. Eaaaen fmdıklanmıza ye
ni mahreçler aranmak tadır. 

ltalyanlar Samsundan 
tütün aldılar 

Samaundan yazılıyor: - İtal· 
yanlaı.· tehrimizde tütün mubaya 
asını bitirmi,ler ve ( 300) bin kilo 
tütün almıtlardır. Fiatler 160 • 
190 araunda olmut. bazı ufak 
partiler de 21 O • 230 kurut üze
rinde yapılmı,tn-. 

Kibrit firketl 
Son iflaslardan milteessir 

oldu mu? 
Kilırit knılı laveçli JCreuser'ia 

öliimü ve büyük lıib<it tröatünün 
ifliaı ii:aerine bitün dünya kibrit 
tetekkillleri ıibi bizim kibrit tir· 
ketinin de bu bidiaeden müteea
oir olacatı tahmin edilmekte idi. 

Dün bu husuola izahat almak 
üzere müracaat ettiiimiz alika· 
dar bir zat demittir lıi: 

- Dünyanın bütün kıbrit te· 
tekkütleri ıibi bizim kibrit tir· 
ketinin de bu lrÖatle al ikası var· 
dı. Yanlız unutmamalı IAzrmdn
ki, bizdeki •irket tamamen müs
takildir. Bu itibarla her ilr.i hidi
aeden de müteesair olmamııtn-. 

Şirketimiz hiikiime.te .aene"'.i 
vermeai lunn elen hı oenın bı
rinci talr.aitini vennittir. İkinci 
taksit bir temmW1da verilacelı:.tir. 

Masl k 
Cinayeti 

Ce•edin kim olduiu 
hali. anlaıılamacb 

Maslaktaki cinay.,tin hüviyeti 
henüz tefhiı edilememiştir. Ce· 
rek polia ve gerek jandarma ve 
diler taraftan müddeiumumilik 
tahkikata devam etmektedirler. 

yerlerde SO$yalist radikaller 
!~hine, ~azı yerlerde de s0$ya. 
lıat radikaller aosyalistler lehi
~ namzetle~ini gtti çekmekte. 
dırler. Yanı sol cenah züm
reler hükiiımt zümreleri ale). 
hine müt eh· c phe almışa ben 
ziyorlar. 

fran11z intihabatmm gele
cek pazar günkü netiCt!Sile te
celli edecek olan sola doğru 
meyil hareketinin, hükiimeti 
bunlara intikal ettirecek dere
cede ehemmiyetli olacağı he
nüz maliim değildir. F akıt 
eğer bu tahakkuk edecek olur
sa yalnız Franaa'nm dahili ida 
r~i noktasından değil, beynel
milel münasebah noktasından 
da hayli ehemmiyetli bir hadi. 

se olacakhr. 

"' "' "' 
Prusya intihabatının netice-

n a' daki vaziyeti tas fi -

Poliste Gümrüklerde 
Yeni kararname Bir kaza, bir cinayet 
lhr•ç malları için dört 

beyanname 
tanzim ediliyor 

1 ••••••• 

5 numaralı, Türk paraoının kıy 
metini lr.oruma hakkmdaki karar 
namenin Gümrüklerde tatbikine 
ba,lanmıştır. 

Kızak yerinde bir kayık devrildi, 
bir amele öldü. Kıskanç bir 

delikanlı da metresini öldürdü:-
Yeni kararname hükümlerine 

göre ihracat beyannamelerinin 
tekli ve muamele tarzı değitmek 
tedir. 

Bundan aonra ecnebi memleket 
lere ihraç olunacak mallar için 
dörder nüaha alaralc beyanname 
tanzim edilmektedir. Bu beyan· 
ııamelerden biri vizeyi müteakip 
komisyoncuya ait olacak bir nüa 
haaı prükte kalacak ve iki 
nüahaoı lktıJat vekaletine ıönde-
rilecelr.tir. ,. 

Beyannamelerde malın nev ı, 
miktarı, loynoeti, ihraç ohanacaiı 
memlelı.et ve mal aahibinla iami 
sarahaten yazılmaktadır. 

Bir ev 
Yapılırken çöktü 

- ~--

Enka:ı alhnda kalan 
üç kitiden 

birinin yarası afırdır 

Son 24 oaat iç.inde ..,hrimizde 
ölümle n..ticelen bir kaza ye bir cina 
yet olmuıtur. Bunlardan biri Ay· 
vanaarayda, diğeri de Cihanıirde 
dir. 

AyY&naaraydaki vak'a ~yledir: 
Yahya uatanan kalafat mahallin
de tamirde bulanan Muıtafa kap 
lana ait lıızak yerindeki kayığın 
albnda bulunan ayandalar kınl· 
mıt ve bu auretle büyülr. kayılı 
denilerek ameleden lbrabim aJ. 
tında lr.alnu, ve ezilerek ölmii4· 
tür. 

lbrabime yard.ım etmekte olan 
amel• Halil ve Ab-tte aiD' su
rette yaralantlUflardır. 

Hidiaeye ~ n Adliye Yazı· 
yet etmit. yaralılar haıtaneye 
kaldınlmıılardır. 

Cihanırirdeki cinayet te ıöyle 
olmuttur: 

Cihanıirde Uaun yolda 8 nu
maralı Mehmet Remzi B. aparb· 
manında Pembe H. iuainde bir 
lr.lldm kapıcılık etmektedir. 

Pembe H. ın bir de 25 ya"nda 
oilu Salih Yardır. 

Bir tütUn depoaunda -lelik 
eden S~lihL bundan yedi ay evvel 
Saadet · de Wr lıadaıla tanıt
Jlllf " bununla -tres orfatile ya 
tamağa batl&IDJttn-. 

Salih, genç ve toy olduğu için, 
aralarmcla hiç olmadık m....ıeler
den ark uk dmlb çıkmaia baıla· 
mıt ve aon ıünlerde g~imoiz lilr. 
arbnıfhr. 

Bu geçimsizliğe oebep Salih'in 
Saadete kartı ıröoterdiği fazla ku 
lıanç~ıktır. Saadet mütemadiyen 
Salih'e iizerine fazla dÜfmemeıİ· 

Mahkemelerde 

nİ iıtemekte, S~lihte ıama
aksin" hareket ebnelr.tedir. 

Salih, bu itin eö:de halleclileıni
yeceiini anlayınca, nihayet dün 
aabah büyiilı bir kavıa çıkamııt 
ve neticede bıçakla kadmcafıaı 
birkaç yerinden yaralayap kaç• 
ıınıtbr. Vak'a ınahalline ıelen po 
liıler tarafından Beyoflu haota
aine kaldırılan Saadet H. hiç bir 
söz IÖyleyemeden ôlmiiftür. 

Salih, vak'adan iki aaat aonra 
polialer larafmdan yakaıaı-., 
vo cürmünü itiraf ebnİftİr. Katil 
bugün Adliyeye verilecektir. 

Köprüdeki otomobil 
kaza111 

Evvelki gün aaat 6,30 da Köp 
rü ü:aerinde ehemmiyetli bir oto
mobil kaza11 oldupnu ve üç ki 
tinin yaralandıiını yazmıttık. Ka 
:aazedelerden Nuri hey de düa 
hastahaneden çıkmıttar. 

Yeite düıtü 
Ayaaofyada kimaeaizler yur

dunda mukim Galip oğlu Kadir 
uyku baıtalığma muaap olduğu 
için, dün aolıalr.ta dü~er"k batın· 
dan yaralanmııtır. 

Sabıkalılar arasında 
Sabıkalılardan Arnavut Ali 

ile aabıkalr Hüoeyin aralarında 
bir alacak meaeleainden lı:avıra 
çılıannqlardu, Arnavut Ali lıoçalr 
la Hüaeyini aol omuzundan yara 
lamış ve lıaçMJfbr. 

Bir kısmında çllJrüntü olan ev ve 
yaralanan Ali Elt!ndi 

Lilelide Fethi B. caddeainde 
Haaelri niaa haat•haneaı imamı 
Yusuf Efendi tarafından bir ev 
yaptınlmaktadır. 

Evvelki aı....m üzeri Ywuf Ef. 
uıtabatı Ali ÇllYUf ve duvarcı 
Rahmi Efendi binanın ikinci ka
tında dururlarken beton kıamı 
anaız ın çökınii.t ve üçü de ankaz 
altında kalmıtlardır. Yalnız Ali 
çavuşun yaraıı çok aiır olduğu 
için haatahaneye kaldırılmı,tn-. 
lnıaalın mimarı hakkında tahki· 
kata ba,lanmıtbr. 

Oto obille tütün kaçı 
ranlarağır 

cezalara çarpıldılar 
Otomobil de müsadere edildi 

Hüsnü B. Ankaraya 
gitti 

Tütiin inhiaan umum müdürü 
Hüsnü B. dün alqam Anlıara'ya 
ıitmittir. Hüınu B. Ankara'da 
idarenin 932 bütçeoi haklı:mda 
izahat verecektir. lnhiaar idare•İ· 
nin bu aen.,lr.i bütçesi 5,5 milyon 
lira olarak tespit edilmittir. 

~- -.......... -
M. Anderson eYleniyor 

Muhtelit mubadele komiayonu 
bitaraf İlzaaından M. Andenon 
Viyana'ya ıitmittir. M. Ander
aon orada Danimarkalı bir kadm 
ile ~lenecelr. ve on ıün aonra 1a
tanbula avdet edecektir. ---
Osmanlı bankası Paris 

şubesi müdürü 
Şehrlır.izJ~ bulunmakta olan 

Oamanlı Banka ınm Paris merk~ 
zi miidürü M. Bellet dün Paria'e 
avılel .,tmittir. 

Dokuıı:uncu ibtiaaı mahkeınui 
mühim bir kaçakçılık dava11 rü· 
yet etmif ve -ticelendinnittir: 

Bundan onbeı gün evvel tütün 
inhiaarma Haaeki civanndan kfiJ. 
liyetli milı.tarda kaçalı:. tütün ge
çirileceği ihbar edilmit, bu ilıbar 
Ü%erine inbi.aar idareai tertibat 
a1ıp memurlannı belıletmeie bao 
lamıthr. 

Bir müddet intizardan aonra 
bir otomobil ıözükınüt, memur
lar tarafından tevkif eclilarek, 
aranmıt ve 4 balya İçerioinde 119 
kilo tütün zuhur etmiıtir. 

Bu lr.açak tütünlerin aahibi .,.. 
lan lbrahimle Alih ve otomobil 
toförleri Hıfzı ile Haaan da der· 
deat edilip -uden dokuzuncu 
ihtiaas mahkemeıi11e aevkedil
mİflerdir. 

c .. reyan e n muhak-e ııetİ· 
ceaiad" lbrahimle Aıih ikiter 
aene hapae ve iki'8r aene müd
detle Kaatamonicle zabıta nezare
ti altında bulundurulmaia Ye ller 
ikisinden 595 lira para ceaaaı 
alınmasına ır;ahlıüm cdi~ni9ler• 
dir. 

Kaçak tıitiin nakleden bu a
damlara yardmt ettiklerinden 
dolayı da Hıfzı W Haııan birer 
aene hapae 297 lira para ceza
•• venneğe mahkum edilmi•ler· 
dir. 

Mahir.eme yakalanan tütiialer• 

ye edecegi yeı·de büsbütün ka- olsaydı, mesele kolaydı. Niha. 
rıştırdı. Fransız intihabatı ikti. yet bunlar iktidarda devam e
darda olan sağ ve vasat ile mu- derlerdi. Ve Hitler ile iki müt· 
halefette olan sol araıındadır. tefiki muhalefette kalrrlıırdr. 
Halbuki Alman intihabatı ikti- Fakat Hitler zümresinden ar
darda olan vasat ve sol ile mu- ta kalan 220 ıneb'us an 56 11nı 
halefette olan sağ araımda bir da komünist olarak çıkarmak 
mücadele halinde idi. Ve bu lazımdır. Bu vaziyette iktidar· 
mücadelede sağ kazanını§ ol- da olan hükiimet zümresinin 
makla berabtt muzafferiyet, mikdan Hitler :tumreainden 
bugünkü t.,.kilata göre, ikti. atağı dütmektedir. Komünist. 
dara geçmelerine kafi değildir. ler her iki tarafa da yardım et. 
Mesele şudur: Prusya meclisi- miyecel<lerinden akalliyet, ek. 
nin 422 azası vardır. Sağ ya- aeriyete rağmen iktidarı muha
ni Hitler ile milliciler ve halk faza edebilecek demektir. lşin 
fırkası bunun ancak 202 mik. gayritabii tarafı da budur. 
dannı dde etmişlerdi. Bu grup Şimdiki Batvekil Braun 20 
en kuvetli zümre olmakla be- ınay1Sta istifa edeceğini bildir. 
raber, yapılan son tadile göre, mittir. Bu vaziyette ne olacak? 
iktidara geçmek için mutlak ek- Hitleristler, ne yalnız ba.şla
seriyet değildir. rma ne de kendilerine iltihak 

Eğer bu sağ zümteye mul:a- 1 eden iki zümre ile ekseriyeti 
lif olan şimdiki il,tidar mevkii mutlakayı temin edemediklerin 
mütebaki azaları lemin elmı den hükümct, kanunu eııasi mu 

le bu tütünleri nakleden otomo
bilin müıadereaini de karar alh

alm tır. 

Ayazpaşa vakfı 
Ayaspafa Evir.alınan hududu• 

nu teabit için aaliye üçünı:ii hu. 
lnılr. mahlı::emeai tarafından ehli 
vukuf olarak tayin edilen müdar
ri• Ahmet Refik B. dün Fıncl.rklı 
ciYarını tetkik eder.,k, vakıfname 
de münd.,riç erı muhim noktalan 
teabit etmittir. 

Nuri Bey tevkif ed 1 i 
lotanbul ikinci noterinin mühür 

lerini eline geçirerek aaht evr 
ve vesaik tanzim eden Ye eTVelce 
barodan çıkanlmıt bulunan Nu· 
ri · indeki aclaiia iotintak baki
mi tarafmdan tevkif edihnittir. 

Tahlı:ilr.at d"vam ebnelıtedir. 

Bir kantodan çıkan 
cinayet 

Geçen Mayısta Pierre Loti 
c:addeainde bir cinayet olmuf, 
Bahriyeli lbrahim iıminde biri. 
•i Aıop, efkiya Kemal Ye cam
cı Kemal iıımtnde üç kiti taralm 
dan ve üç yerindm yaralanvak 
öldünilmütlü. 

Vak'aya olan hi · yi 

cibince "HükUm.eti muvatıka. 
te" namı altında timdiki tefek
külün elinde kalmakta deVam 
edecektir. Meğer ki Hitleriıtler 
vaaat fırka ile anlatsmlır. An
~ §İmdilik bu, mümkün görül 
mıyor. Çünkü Hitler'in vasat 
~ümre ile anlqma11, Briininı 
ıle anlatması demektir ki, ber 
halde bugün için bunu bir ih
timal olarak kabul etmek mıö~
küldür. 

Diğer taraftan Prusya'daki 
vaziyetin akisleri Alman hüku
meti üzerinde hinedildiğinden 
ayni kararsızlık federal hük6. 
met mahafilinde de mahıuı. 
hır. Hindenburg ile sağ cenah 
fırkaların bir anlaşmaamdan 
bahsediliyor ki, eğer bu tahak
kuk eder de Hindenburg Başve 
kilini feda etmeğe razı olursa 
Almanyada vaziyet llnıızın- de. 
ğifebilir. Hindenbnrg her h11lde 

Belediyede 

Yol 
Vergisi 

. - -
Martta kesilmeyenler 
_srelecek ay keıilecek 
M- ma&f n ücretleri ıln yol 

versiai talı:.aitleri mart ve aiuıtoa 
aylılılanıul"" lr.eailmektedir. F alıat 
..zı ıaalmüdiirlülderi mart maatm
dan yol taka itini lıesrnenıİflerdir. Ö
nümüzdeki ayda keoilıneai için kay. 
ınakamlılı:lara tebliyat yapılmaıtır. 

Yere gümülü küpler 
Sucu diiklı.i.nlarında au küplerinin 

,......, sömülü olımyacalı balr.lımda 
verilea miiblet bittiti halele hali bir 
Sok ıucul•ın buna riayet etmeclilı:
leri ıörübniiftür. Alakadarl .. yeni 
telıliiat yapdJDlfbr. 

fU tekilde hülisa etmdt kabil
dir: 

Bahriyeli Jbrabim tiyatroya 
gİtmit, orada Sultana nimı di
ğer Muuze%İ kanto aöylerken 
ııönnüt ve: 

- ÇU!ambayı İsterim, diye 
tutturmuttur. Sultana Aıobun 
metreaiymi9. Agop lbrahimia 
ısrarlama rağmen metreei Sal. 
tananm "Çarıambayı,,,, deni1-
bu kantoyu söylemesine müma
neat etmit, lbrahim de bandım 
münfail olmuıtur -

Bir müddet sonra U,-atro da
ğılmıt, Agop, metreai Sultana, 
arkadaşları ~kıya Kemal, caın
cı Kemal tiyatrodan çılap evle
rine doiru yollanmıtlardır. 

İbrahim de bunların pqine 
dütmüt, takip etmeğe bqlamı§, 
Ye bu kafile Piyerloti caddesine 
ıelcliği zaman yetitmit ve mü
nakaıaya batlamıttır. 

Bu ınünakata bir aralık küf • 
re, sonra da kavraya müncer 
obnuı, bu kavga da Bahriyeli 
lbrahimin ölümü ile neticelen. 
mittir. 

Bu cinayetin muhakemesi 
dün ağır ceza mahkemesinde 
hitam bulınut, iddia makamını 
itıral eden Cemil Bey iddiasını 
serdıetmi9tir. Cemil Bey iddia
amda cinayetin en ince taraftan 
ru dahi te,rih ve tahlil etmif, 
lbrahimin Agopla tl!kıya Ke. 
mal tarafından öldürüldüğü sa. 
bit olduğundan bunların 448 in 
ci madde ile cezalandırılmaları
m camcı Kemalin katil fili ile 
ali.kaıı at.bit olmadığından bu 
noktadan beraatini, fakat katiı
le neticelenen kavgaya ittirakin 
elen dolayı cezalandınlmuını 
iateınittir. 

Muhakeme maznunlann mü. 
dafaalannı yapmaları ic;io bat· 
ka güne bırakılma9tır. 

Tramvayda yankesiciler 
Andavallı Ahmet ve üç par

mak Ali isminde iki sabıkalı ltir 
up Galatada tram ay içinde 

Mustafa Efendi isminde bir a
damm 60 lirasını e cüzdanmı 
çalmıtlarch. 

Dün bu iki 1&bıkt.lI111D ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme 
lerine bt.f lanmıı, fakat üç par
mak AliniD birinci ce-Lada da 
bir muhakemesi olduğu anlatıl
dtğmdan bu davanın da o dava 
ile teThicline eril · ttir. 

Muhakemenin taYuıı dikkat 
aafhuı her iki sabıkalının san-
ki bilinmiyormuş ibi al... 
rmtn )&" •o) Uf 
tur. 

cüsae itibarile oldujiu kadar 
siyasette de ağır bir yüktür. 

• • • 
Fakat imtihan ıününiin ••en 

nihayet kerteıi" 16 huırandı 
seliyor. Bu tarihte Lausanne 
tamirat koınferanıı toplanacak 
Ye bir seneden- beri tecil edilen 
borçlar meselesini tetkı'k ede
cektir. Almanya'nm bir aantim 
tamirat bol'C\l Yenniyecefi reı· 
men ifade edibnittir. Diğer ta
raftan lnıiltere ve Franaa da 
Almanyadan tamirat panıları· 
m almazlaraa, Amerikaya olan 
borçlarmı vennek istemiyorlar. 
Hatta İngiltere bütçesine Ame 
rikaya olan borcu için tahsisat 
bile koymadı. Diğer taraftan 
Amerika meb'usan mecliai. iti
laf devletlerinden alacağı para
ların tecil edilmemesi için bir 
karar vttmif ve binaenaleyh 
hükiimetin de elini baı:lamıı bu 

Hususi 
Hastaneler 

Sahipleri: "Bir yere 
kaydiye 

verelim,, diyorlar 
Yirmi yataktan fazla yatası 

olan buıuai aıhhat yurtlarının •e 
aanatoryomların tic1tri müeueae 
addedilmeai ve bunlardan da ti
caret od~sını~ kaydiye almaia 
karar nrıl.mt!tı bu kabil doktor
lar ara11nda 7eniden aaabiy"t ve 
heyecan uyandırmıttır. Dün lr.en· 
disile ıörüten bir muharririmize 
Dr. Niya:ai lamet B. demiftir ki: 

- Bi1!İm itirazrmız ticaret oda 
•ıaa kaydolmamak deiil. Eaaaen 
~ haıtahue sahibi olmadıiıru 
ıçın meaele ile de o kadar alaka 
dar deiilia. latenilen Doktorlar 
eYVel -inle etıbba odaama ka· 
:rıtlıdırlar. Senede 12 lira veriyo
nız. Bir de a)'ftCll ticaret odauna 
niçin kaydolmalı? Bizi ya ticaret 
oclaaıaa, yahut da etıbba odaaıaa 
raptetainler. llı:iainden biri. Haa
tahane, aanatoryom açan doktor
lar, elbette V alde hutahaneain.i 
açan zat cibi yalnız hayır filr.rile 
açaamıtbr. Bittabi kutı ticaret 
de vardır. Fakat tica.rel varaa ti. 
evet oduı teftitine, itlerine ve
aaireaine bakam. Halbuki bu haa 
tah•=elıri Sı •ye " Is.ileti mü· 
fettitleri muralıaba ederler. Şim
cl.i bir de tica....t m6dürliifijı mü. 
fettiflerile kartı kartıya ım ıeli· 
necek? Bundan batka ticaret ka· 
nununda bir madde doktorlann 
ticaretle -cul olamiyacalr.lan
DJ amirdir. Haatahane kiifadma 
müsaade edildifine göre, bu, ti
caret yapmak değildir. Meseli. 
eczahaneler ticaret odasına lr.ayıt 
lıdır, Etıbba odaarna kayıtlı de
lildir. Yahut ta bilfarz toptan a
litr tıbbiye -tan depolar yalnız 
ticaret odaaana kayıthdrr. Halbu· 
ki bunlar fenni aahhi cihetten E· 
trbba ve doktorlukla çok yakın
dan alakadardır. 

Bu depolaı- etibba odasına na11I 
kaydolınazaa hastahane aahibi dok
torlarda !İcar~ odasuıa kaydolmaz. 
lar. Bir möieo- ayrr ayrı iki teı"k 
kiiJe -uı ınerlaut olabilir? lkioinderı 
birine raptetaenler razıyız." 

Diğer taraftan Büyükada ıenator
yomu ıahibi Dr Musa Kiz.m B. de 
diyor lı:i: 

- Ben miieoeoe ıahıbi olvak 
etibba odaaına kayıtlıyım. Tekrar 
lıir de ticatet oclaıma ka7dıolmak 
dojru mu? Eier tüccar İOf'k ticaret 
odasma, doktor iaelı. etibloa od$rna 
kaydolatan. Fakat 7alnrz bir "fere 
rapteclilmi, olalım." 

Bizim yaptığuruz tahkikata naza
ran bu meseı..de ticaret oclasnun 
noktayı nazarı fÖyledir: 

Ticaret odur, arlıhat yurtlannı ti. 
cari m.üeuese olarak odaya kaydc
decelıt:ir. Fakat bu 11hhi mü~seA.,. 
lerin aahipleri doktor oldulılannd.,. 
ph.e.. meolelr.i bir t"J"klr.ül olan e
tiblıa cıdaıı11111 tabii olarak lı:ayıllıdır
lar. Yolr.aa ilıi y....., kavdolmaı. meae 
lesi yoktur. · 

-------- -
iktisat mektebinde 

ıslahat projesi 
Yiilıoelr ilr.tiaat mekt.,.. medi i 

mii~oiııi topıu.....lı ymü ıalalıat 
pro~ ~ere etnıİ9'1İr. Proje 
tedriaı ve idari lı:.mmlan ihtiva et· 
mektedir. 1alabat projesi eaiinıü. 
deki sineden itibaren tatblla ...... 
Raeaktır. ---Bir Bulgar profe-

sörü geldi 
Sefya .ı.alfünunu buklrku 

pl'Ofeairii ve Bulpr milli ırur11PU 
...ı.ı. reisi M. latefu Cirof diinki 
lıonvanaiyonelle tehrimize ıelm.i•
tli'. M. Girof cciınirrt.,.i aaat 
12 buçukt ahulı:.uk fakültesi lı:.onf 
raa. salonunda "Bulıar kanunu e
sasi.Ü otenfeİ ve mümeyiz -vuıflAn 
mevzulu bir lı:.o eraııs v~recelı:tir. 

p "cibjr r. 

lunuyor. Bu ıerait altında me
sele bir çıkmazda görunüyor. 

Almanya on para vermem 
Amerika on para bağıılama~ 
diyor. itilaf devletleri de AJ. 
manyadan almazsak, Amerika· 
ya vermeyiz diyorlaı-. 811 it na
aıl halledilecek? Tamirat kon. 
feransı timdiye kadar daha mü. 
sait bir zanı n ıelecek diye te
hir edilmitti. H lbuki aradan 

geçen zaman, daha müaait de. 

(il daha gayrimüsait bir vazi· 
yet ihdas etmittir. Aksaya ıaı~ 
meselesi had bir halde, tahdidi 
tealihat İti çıkmazda, iktraadt 
buhran gittikçe artmakta- bu.. 
her halde tamirat meselesinin 
müzakere ve halli için beki ı. 
len "Mfüait" zaman değildôr. 

Ahmet ŞÜKRÜ 



Aann wndeM "lllLLIY~T" tir. 

öğrenebiliriz, lakin onlıu·d.ı ha 
miyet deui, bami,.et natibati 
ve nihayet hamiyet itabı dinle. 
meğe tıahalll'IQÜI edemeyiz •. 

• Tıbbi m 

İncir ve 

- ~ ·- -~· --- - . 

his l Hikaye 

Unutulmaz gece 
diş! - Frcın.sı"adcın -

6 MAYIS 1932 
Bilgilerimize gelince; edebi

yatta ihtiıaı, batti intisap iıeldia 
eıtıniyonu:.. Spor itleriode de 
yegane aennayemiz, Mki tecrü
belerimizdir. 

Memleketimizin aervet mem- türlü takdirin fevkinde bulunan Tiyatro müdürü uyalı koatümü-
balanndan biri de (incir) olduğu (incir) sibi (O:ııüm) sibi iatih- nün içinde her vakitkinden daha 
malümdur. incir, sıdai kıymeti sal maddelerimize sünün birin- mııbzun görünüyordu. Ellerini ar
itiharile de kuru yemitlerin ba- de bir ilim kongresinde bu tarzda kaaıoa bağlamıı, diılerini kenetl• 
ıanda gelir. Erbabı fennin oon bir f&hadette bulunuluyor ki bun · d bi - b' karı 
tetkikata da ııösteriyor ki (incir) dan İlmen iatifade etmek bize mıı, parter e r aşaırr, ır yu 

Bugiln s6rWmeıd 

OPERA' da 
lhun olan iki film 

ARTiSTiK ldarelııme : AaJıan. cıııdı'eıd. 
100 Ho. 

'te 

Telçaf adftal: teı. lıll.W.pet 
Telefon Nwnualan : 

BqmuhanV ~ Müdür Z43ll 
Yazı itleri MOdllrlllltl auıt 

İdare .,. .Matbu %4310 

Ediplerimize gelince; onlar 
bu iti hiç amma biç bilmezler. 
Şimdi biribiri hakkında böyle 
dütüoen iki tarafın münakqa
ımduı ne gibi. ilmi ve müıbet 
netice alırsınız? .. Ben bu zatlar 
la ıpor münakaıasına gınnce 
ıpor muhiti benimle alay eder. 
Ben de Nasrettin hoca merhu
mun şu aşağıda anlatacağım 

dolqıyordu. Aiztnı lnçaklar açamı
in bu gıdai kıymetinden maada düıtüğü gibi iktıaadi menfaat- yordu. Ara.ıra durup derin bir ne 
bir de devai kıymeti vardır. Za- leri noktai arından meseleyi 

DREYFUS 
Almanca a6&Hl ye 

Şarluh 

BOYOK FiLM 

ŞEFKAT 
Fr-•ızca sözlü, 

Şarkıh 

MARCELLE CHANTAL 

ABONE OCRETLERl: 
Tarıur~ içi• 

3 ayllft 
6 • 

" 

Lıt. 

\-
7 so 

14 -

f/ar/ç için 

- ıc. ,_ 
14 -
21 -

Gelen evrak pi vwilmeı -
Müddeti geçen 11Dııhalıtr 10 ku· 
uştur. Gue• .,. ~baaya ait 

• ler için. müdiriyete milrac.ııat 

füir. Gaatemlc iliıWırın -.·u· 
ıyctini kabul cttııeı. 

BUGONKO HAVA 
Y etilköy aıkeri rasat men.-.. 

den veril• mal\ımata sÖl'e bu
ırün hava kumen bulutlu ııeı;e

cek. rüzgir caıup iotibmetler
den esecektir .. 

5-5-32 tarİht•de bHa tazyiki 
722 milm-e - fazla ııaıldılr. 
22 en az atcaldık 9 aantiıırat 

kaydedilmittir. 

1 fıkrasındaki gülünç vaziyete dü 
şerim. 

fes alıyor, sonra yine ool ayaktan 
manunızda befel'İyetin mustarip tetkik etmek te iktısadiyatçdara batlayarak yÜrüyÜfÜne devam edi-
olduğu rabataızlıkların biri ve düıer. Ben bu makaleyi esasen 
b Uc yordu. e İ en mühimmi diJ hastalıkla bu noktai nazardan yazıyonım. 
n ve bilhaısa dit çürüğüdür. Başka milletler bizim malımı· Düıününüz ki bu ııece kaaaba-

En son tetkikata nazaran dis za reklam yapıyorlar. ilmi bir daki bu tiyatronun kütat resmi ya· 
çürüklerine mani olmak için baŞ kongrede bütün dünyaya ilan edi pılacaktı. Saat dokuz, henüz hiç 
lıca iki tart lazımdır, len bu hakikat bizim ihracat bir seyirci endamını ııöıtermemiı

Birinci ve en mühimmi çocuk- tüccarlarnnızı ~unda ali.kadar et ti. Vakıa karşı localardan birinde 
lar dişlerin neıvünemaaı zama· melidir. Reklim, propagandasız üstünde auvare elbisesi bir kadın o
nmda dit enaicesine li.zım olan ticaret olmaz. Bu meselede bize turmuştu . Dördüncü ıalerinin 
maddeleri havi gıdalar vermek, reklima bile lüzum kalmıyor. Kö peronnuvarrnda da kırmızı yüz

ikincisi ditlere iyi bakmak- rün aradığı bir göz Allah ona ver lü, top çehreli bir adam dolaşıyor-
Hoca merhum bir gün raftan tır. di iki göz. Dedikleri gib en sali.- du. Fakat kadın loca para11 vermit 

değildi, çünkü tiyatro müdürünün 
bir kalbur alıyormu• .. Bovu kı. Diç hüceyreciklerinin tam te- hiyettar bir kongrede (İncir) hak 

'S' ı - kındaki bu medhü. senadan iati- karısı idi. Peronnuvarda dolatan 
saca olduğundan kalbura pek tekkül edebilmesi için ne gibi şey fade etmeliyiz. Ambali.J'ların ku adam .ı. para vermit değildi. Çün 

lere riayet etmeli? En iyi yemek k" h h · b' 'ht" 
t . · el'I it da tuların üzerine bu hakikati yaza u er angı ır yangın 1 ıma-ye ışemeaııı ve ı e a m n çe ler hangileridir? Ve ditlere nasıl li k · deril • 'tfai rak ilim ile metsul olmıyanlara ne &rfl son .... , 1 ye ne-

ke çeke kenara getirirken kal. iyi bakılır, bundan oonraki maka f · 'd' p d - d koltukla duyurmak Ticaret odalarımızın en ı ı. ar on, •taırı • rm 
bur dütmüt ve hoc:.aııın baıma lelerimde birer birer yazacağım. ticareti hariciye ofiılerimizin va- gerisinde de iki kadm otunnuf, k<>-· 

Amerika dit doktorları ve is- orl d F-'·- ı d tu · H rd kal :ı:ifeai kanaatindeyiz. Dahildeki nuıuy ar ı. ......t on ar a o r-
geçmıf.. oca ye e yatan • lomatoloJ'iatleri ( 100) çocuk üze d ki kan • · sarfiyat noktası da r~k mühim· u an apeıun para11ru vennaı 
bura kızmıt ve ayaoile vurmu•. rinde tetkikat yapm .. tardır. Bun ·.- d ··ıı d' Ç" kü' h · ı.: · de ,. ~ ~ dir. Çok ııüzel bir tetebbüs ola- egı er ı. un er ıu11 se-

r Kalbur kenarına vurulunca ya- larr guruplara ayırarak her gu- rak geçen teker bayramından be yirci kar,ılayacak uvrözlerdi. 
1 mna dikila;m• ve keskin tarafile rupu muayyen gıdalarla beslemis ri Manisa ve dig" er Ticaret Odala ' O gece "'Toskanıı. " yı oynaya-

T ler. Almıt oldukları iyi M1licele'.. cakJ f I d M 
hocanın bacak kemiğine çarp- ri Paris Beynelmilel Diş hekimle rırun bayramlarda miaafirlere ı;e ar~ı . . Maru ~ot er e~ . ye~te 

k B f h ker yerine Jacir, Üzüm, Fındık de Paın ~e ~:"'val ın . de •ttırakıle 
~ mıf, canım ya DHf.. u se er o ri kongresinde bütün dünya diş ikram edilmesi temennisi gazete bu gecekı muıamererun pek par-
ca kalburu almı• ve kaldırıp ye hekimlerine ilan etmişlerdir. ı k la - ·· · _,.,. d B h 

T lerde görüldü. Bunun temini için , a. o .cagı umıt ..... ı ıyor u, ~ er 

1 

re atmıf .. Kalbur yaylanmış ve Bu defa i.cizlerinin de ittirak fikrimce iki yoldan yÜrümek la- ıki artist altın pahasına Par11ten 
hocanın burnuna çarpmış. Hoca etmekle mübahi olduğum Pariste znndır: celbedilmitlerdi. 
ıatırmıt ve hemen evin üıt ka- toplanan Beynelmilel Di~ Tabip- 1 - Şeker, şekerleme ve çı· Her iki&inin iıimleri de afi•lenle, 

b 1 leri kongresinin metgul olduğu kola talara nazaran incir ve Üzüm gazetelerde ilin edildikten sonra,ar
tma çıkıp yatagan içağını a a- meselelerden biri de bu olmut· lerin cıda kuvvetleri ziyade oldu tık o gece salonun lebalep dolma11 

1 ~~ 
rak atağı inmif biçağı çekmiş tur. Bu vadide derin ve fenni tet ğunu ve bunların içeriainde bir icap etmez miydi yal Yoksa bu şe-
ve bağu·mıt: kikat yapmıt olan Kanada Dit kaç türlü vitaminler bulunduğu- hir halkı bu kadar da ..,n'ate ve 

.. laali. 1 Hıfzmhhası Müşavirliği ile Ko- nu ahaliye makaleler ve radyoda ı sahneye bigane mi idiler? 
·•• • -

11
Ne kadar kalbur 

1
varaa ge • loınbiya ln .. iliz Di• Doktorları H lk ı · d k f 1 1 1 • - , ·-- - H d d , ve a ev erın e on erans ara Müdür bir &§&ğı, bir yukarı do-

Edipler ve spor 
münakaşaları 

• aın... o ru mey an.. Cemiyeti tarafından hazırlanmı• ı tılm ı 1 " an • aaı. aşıyor, bir türlü bir şeyler anlaya-
• ve diş çürüklerine mani olan gı- 2 - Tüccarlarımız incir ve mıyordu. Kasabanın belediye reisi 
'ı Peyam1· Safa Beye de daların isim ve miktarını havı· O .. ı · d · h ı n'ne zum enn 1'1 aı cev er e tiyatronun lriia:.t resmine riyaset 

b b broşürler dag" ıtılmışttr. Bu bro ede ek• 1 me ve çı' .-• zarar verm n f ""r ıe • edecev;ni d• vadetmitti. Haniya! 
ır ne ze •ürlerde kuru yemitlerdcn en iyi k 1 1 'b' . k t o· g 

• O ata ar gı 1 gayet temız pa e Daha sonra kuabanrn ür gazetesi de 
Allah kimin ba 1 si (incir) olduıı" u bildiriliyor. 1 · · d · 1 karmalı ' · va-• g' ıt aım er ıçın e pıyaaaya ma çı ---•·· ao"z bı'rlı'g"ı' ed--'- hı'ç bı'r mu-

·- ' Meçhul bir kariimin bana gön- incir meseleoi dit tababeti ve dırlar. ....,.. """" 
bizim de ediplerimiz Ye muhar- derdı' g" ı' fakat sı·ze hı'tap ettı·g·ı diı hıfzmhhasını alakadar etti- D" nl b 'h d harrir ııöndermernitlerd.i. 

1 d Ek 
. A uşma arımız u cı an e- "--t ona .ı~. ·perde aralıirın-

rir erimiz var ır. ıen vru- bir mektubu Milliyet sütunlan. ği kadar ve belki daha ziyade ğer meyvalanmıza cihan pazar- cl.n.,,...çıplak bi::k':f: •öründü. Reji-
pa 1 • ..i -erlenn' -vabmın d..ait milli iktıoadiyatı da alakadar et- larını kapatmak 'çı'n tar ı ı'sti'h • r ~· - - .. - - na geçinnemek elimde deg' ildi. ' z • aöriin kafa11 .. 
t . ·ı· ·ıı· 'y•• k 1 tiği için hekimler kadar iktıaat- aalindeki iptidailig" i ve gayri aıh-
ırı ıp mı ı pt -aya çı anr ar Kaldı ki, mektubun muhtevası-

ih d d h 'ld çılar ve hükümet adamları bu biliği ileri aiirdüklerinden bu İt· - Naoıl? dedi, hala kimse yok 
ve yanen e a 1 en mlevzu nı haklı bulmuttum. Siz buna zemin Üzerinde cayret ve faali- hamları çürütmek için tarzı is- mu?. 
seçerler.. cevap verdiniz. Sudan bir cevap yete seçmeleri lazımdır. Zanne- tihıali gösteren ıinema filmleri Müdür de, mağlübiyetten avdet 

Bu dahili mevuların arasına 
1 

Bilirsiniz ki, cevaplar para ile diyorum ki her millet malını dün almak ve bunları Avrupada, A- eden bir ceneral gibi: 

d 
ya piyasalarına aevketmek Üzere merikada göstermek te zanne- - Göriiyorsunuz, dedi. 

da bazan ıpor kanıır .. Eh! Spor pul ile değil i.r. Bu cevaba mu- ve ona revaç bulmak ı'çı'n olma- d' h · t 
ıyorum az fayanı e emmıye _ Fakat koltukların dörtte biri 

Yumnw.ak bir me-n:u deg" ildir. Bi kabele benim hakkım deg" ildi. dık şeyler icat ederler. 1 t'k kt ı d d 
""7'" o mryan pra ı no a ar an ır. kiralanmı§ değil mi idi? 

raz serttir. Tabii kalem ahtveri O kariimin iti idi. Fakat görü- Bizim ise dünyada misli bulun • Di, Tabibi 
s.ı pek aakinane almıyor.. yorum ki; bu meçhul kariim si- mayan ve gıdai kıymetleri her H. //ya• - Evet kiralanmı, amma, hani ki-

racıları nerede? 

B 1 1 zin yazıyı okumamıı .. llk mek. ===~================.=,,=r.,,=., ===== Bu mubavereyi uzatınak a>iiflr.ül 
u zat ar a ara ııra kap<tı- tubundan sonra sı'ze verm-·ı·n. G d•k d J d ~ --~ ~ e 1 paf& a an arma oldu. Müdür yine bir &f&iı, bir yu-

rım ..• Bu son günlerde de edip- den emin olduğum cevabı geci. lran d.itlerini kenetleyerek yüırüme-
lerimi:ı:deıı bir kaçı bir futbol kince bu satırları yazmağa mec Sahnalma komisyonundan: ğe başladı. 
mağlubiyetinden müteessir gö- bur oldum. ' Saat onu sıeyrel< seçti. On bu-

.. k 'd ·ı · t Mevcut nümuneıi gibi 1200: 1250 adet kilim pazarlıkla alı- kta "Aö k t · · d fazla 
;;;:.~ s.:=~~.::ı~:::y;;;~ 1 - Ben, •İzin edipleri utan- nacaktır. Taliplerin 8 May11 932 pazar günü saat on dörtten on f:ı.ıq.°.:: h~..;e~:~a.:;:;,,e?-'-
de bulunmak ve eli kalem tut- maya davet eden yazınızın son he!e kadar komisyona müracaatları. · (1838) dı. Saat on bire çeyrek kala bqar-

luımını bir edebi münakaıaya . - . tiıt Myette de Pain perd.,,.i açtı ve 
mak aıfatile buna cevap verme- esaı olsun diye değil sporcula· ..tonda klm&eyi ııönneyince müdii· 
mekbenim için kahpelEk olurdu. nn edebiyata karıımasını mu- lncaat ilanı . re sordu: 
Kah litife, lııi.h ciddi cevap ver cibi hacalet gördüğünüzü orta. T - Temıil bu ııece mi? Yoba ya-
dim .. Likin İ!in tdnıik müıı-a- ya koymak ıç' in yazmı•tım .. Fa Tawy~re cemiyeti latanbul •ubesinden: rıa lfecfJye mi bınlı:tına:? Arloasın-
k · d' B ~ J Y dan Janval peyda oldu, J'ol icabı cl-
aşasına ırırme ım.. u zevat k t b ·-- luı ki t L lel' ani dö d · 1 d d !> k I .. .. a u -· mı aynen na e - i ı apartım arının "rt aıreain e mevcut ve ör üncü, yindiii aiW.tör ktyafetini çdcannıı, 
una =or ı:· ~or;ıy~u.~.. tim. lddi.. ettijiniz gibi buda. katlarda mhayet bulan birer adet süprüntü kovamrun çatıdan da- solmitti. Hiddetle Pariıe ilk trenin 

Amma . . . .. p erımı:ı: e' Y'P değittirmedim. Zannede. ha yukarı çıkarılması ve keza dört süprüntü mahallinin zeminle. ne zaman kalkacaiını oordu. 
bu spor tfllll 

1
munakata ~e- rim yazdıg· mızı unutuyorauıwz. . . . 1. k k I M I Para11 iki mi&line iblii edile..ek, 

mem Neden Bakın ııze rıne çımento fap ıma ı müna asaya onu muttur. ay111n on a • kendisini güç bal ile alıkoymaia 
.. r ... . d b. h k ' 2 - Yazınızın sonundaki JU tıncı pazartesi günü saat on altıda pazarltk ıurtile ihalesi yapıla. mllvaffak oldular. Müdür dedi ki: 

' 0!.ı".e~ııE e I ana. d :er:ı:z cümle "fakat bir ıpor ve mizah cağından talip olanların ıeraiti anlamak üzere apartımanlar i.da- - Ya şehirde birden bire aal 
mi ı~ın.ız .• L.~e e~~ ed .~.. ıp muharririnin sütununda bu ka- resine müracaatlan ilin oluuur. (1833) gm bir hastalık çıktı, yahut ta 
erıı":tdz °".8

1
1";' • g~1ı1• b Uf~~ dar fahit edebiyat hataları ya- bizi batırmak i&teyen sinemacı-

spor ı arecı erını mı ı ayııyetı 1 .. .. .. F larm bir manevraama uğradık. 

payılma e1.kkı~,ed~Hız1 ırerS ay na bir lif! Bir kere o mektup 
n:at os te a ı ıyor ar.. oora be . değ'I Som da h t I z b i 'd il d 'h . pıyo doğru yürüdü. Baktı ki Dlm 1 a a 1 li rev ve ı rar yo arı te avı aaesı .. ı ı · ed b'I · 

lıaveten AMAN SAKINALIM - Fransızca ıea bir komedi 

Dühuliye: 2 ci 20, Balkon ve birinci 30, hususi 50 

B U G O 'N 

M E LE K Sinemasında 
Monmartr ve atk filmi olan 

MONMARTR 
SEVDALILARI 

(Rive Gauche) 
taheaerinde (Ne Sevim il) 

eserinin iki yıldızı 

HENRY GARAT 
ve MEG LEMONNIER'yi 

bulacaklar ve ıon. derece memnun 
kalacaldardır, 

Saat 11 de tenzilatlı matine. 

l.___RA_D_Y_O_J 
Bugünkü program 
ISTANBUL - (1200 metre) 

18: Gramofon, 19,5 Vedia Rı:ı:a 

Hanım 20,5 gramofon, 21 inci 
Hanım, 22 orkeıtra. 

BOKREŞ - (394 metre) 20, 
konııer, 21 konferanı, 21,40 sra
mofon, 22,45 M. Nikuleıku tara
fından muhtelif tarkılar, 22,05 
dana havalarJ. 

BELGRAT - (429 metre) 
20,30 Triyo, 22,10 Yuııoalavya 
operasından naklen Ar1en opera~ 

••• 
ROMA - (441 metre) 21,50 

gramofon plakları, 21 memleket 
ve spor haberleri, Zl,45 akıam 
konseri. 

PRAG - (481 metre) 20,05 
Halk konseri, 22 Prağın Kora 
heyeti, 23,20 ııramofon. 

VIY ANA - (517 metre) 20, 
25 Eıki danalar ve eski tarkılar, 
22,10 senfoni. 

PEŞTE - (550 metre) 20 O
peret, parçaları, 22 hafif kon
ser, 23 çinran orkeatraıı. 

VARŞOVA - (1419 metre) 
20,35 Gramofon pllldan, 21 nıu
aikili müoahabe, :Zl, 18 senfoni, 
23,50 dan& havalan. 

BERUN - (16311 metre) 20 
Günün aiyaııet alemi, 20, 15 dnkto 
run söıderi, 21 Uyipçikten nak
len eski operetler. 

Kiralık köşk 

Bir rahip kendisine söylenen bir 
günahı ifta edebilir mi? 

Bunu size artistlerin en şik ve 
en mükemmeli olan 

CLlVE BROOK 
ELHAMRA 

ıineonuında ııöıterilmekte olan 

S O K O T 
(Le Silence) 

fekalide filminde söyleyecek'tir, 
ilaveten: FAUST openıaının ta· 

ııanni edilen bazı porkıları. 
Saat 10,45 te tenzilitlı matine. 

BUGO. 

A S R I SiNEMADA 
CLENN TRYON ve 

MARION NIXON 
tarafından. 

SAHTE PRENS 
(Le Faux Prince) 

Saat 16,30 matinesinde ve suva
rede VARYETELER . 

Yaz fiyatı : Duhuliye 20 kurut. 

SATILIK ve KlRALIK 
HANE 

Betiktatta Kılıç Alide Alan 
Kadın sokağında 12 No. lu hane 
( 6 oda mutbah, bahçe, kuyu ve 
tulumba11, terkos ve elektriği ha
vi) satılık ye kiralıktır. Görmek 
isteyenler yanındaki haneden ve
ya bekçiden anahtarı alabilırler. 

Görütmek için de Mlliyet mat
baasına Nihat ve Nuri Beylere 
müracaat edebilirler 

latanbul Asliye Mahkemesi dör-

düncü hukuk dairesinden: Koataki 
veledi Niko Adamciloilu vcılöli avu
kat Alkivyadis efendi tarafmdaa 
Macl.m Sofiye •ere-inden Beyoi

lunıla aalııııı alacı orta ookakta 10 
nu...,..da mükim Andon Andonya

d.is efendi ile lıtanbul Defterdadaiı 
a1.,.hine açılan 932-112 ...._. 

ralı fubi ferai dan111un cereyan et 

~te olan tahkikatında iJuımetıra

hırun meçhuliyeti haoebile ili- va 

lu tebliiata raimen ııelmeyen müd
deialeyhlerdmı Andon AndoDJ'lld.iı 

Bakırlıöy'üncle MuD" tarlao1Dcl. 
yeni iıtasy- 3 dakika mesafede 
Ye ~clöfer köprüsü yalonında 
Akıu yolunda tavuk Yeıı&İre be.le- efendinin Gıyabmda tahkikata de-

nıeğe müaait arazi ve meb:ı:ul ouyu, vam edilerek emri tahkikat 7 Hui

altı oda ve mutbalaı ba<ri 10 No. lu ran 932 tarihine' müoadif aalı güaü 

kötk. Derunundakilere müracaat. oaat oıı dörtte talik edilınit ve mü-
· ı tın" h' · b' h pı maaını mazur gorurum,, e- c:: Dr. H O R H O R U N 1 ~ Müdür bunu söyliyerek ka-

d bu 'd · 1 · L. _ 'k · •• r a uvroz er u)'1<yor ar, ıı•t e ı etçı 
a . ı arb~lmın ennd °""ı enldsız hele fahit batalı denecek biç bir lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. 8.0. 3152 darülaceze memuru ile kağıt oy. ---·----·------- maileyh hakkında hir ay müddetle 

ve bır şey ı eza am ar o u- kll B L-: k" "k d" nu•or. Müdür elektrik ıııklan 
- "dd' d' 1 B f'ki tef yo • ... unu ...,... uçu u , 
gunu ıl ıa e ıyor ar.. u ı r- türmek Ye kendinizi muallim Gedikp•cada Jandarma altında loiraz daha yiirüdü. 
ler on arın... kü' .... d .. ek . . b ...,, Ve sapsarı bir halde seriye 

rıuıun e gorm ıçın ana Satınalma komisyonundan: dönünce ötekiler sordular: 
mal edip (mazur ıörmek) bü- - Ne var, ne oluyor ? 
J'üklük mıüdür ya?.. Kapalı zarfla münakasası yapılan muhtelif niAmaralardan Rejisör, aiiflör n aktörler 

Hamit: Meçhul kariimin ce. 13500 ıeyim at ve ester nalı ile 404700 adet mıha verilen fiatler bir aiı:ı:dan auali tekrar etti-
vabı ııeline h-.en dercedece- ııali görüldüğünden pazarlığa çıkarılmııtır. Pazarlığı 8 May11 ler: 

T 1 1 - Sahi bu ııece böyle ne olu-
iim. 

ae&leı ıııyap kararının ilanına kadar •eril-
- Eyvahlar olsun, dedi, kol- mit olduiundan müddeialeyh Aa

tuklann dörtte üçü vakıa kiralan do,. Andonyadiı el d' · · 
dı: Her .. y •e herkea yerli ya- en ımn Y.,,,... 
rinde! Fakat tiyatronun kapıla- muayyenindc mahkemeye selm .. ijıi 
nm açmallDI unutmutlar.. nya bir vekili kanuni göndennediii 

Ve zavallı adaıa strapueten taktirde tahkikatı.n ıııyabında icn 
lerdeıı birinin üatüae yuvarlan- . .___, dil .. tebl'" --•----ve latD11..1 e ecegı Jg ......,...._ 

Bana ııeli~: Ben bu ediple
rimizin, bizim milli hislerimiz 
hakkında böyle dii!ürunelerioi 
ve bize den vermelerini hadıaifi 
naslık telikki ediyorum. Biz 
bir çok şeyi belki bu zevattan FELEK 

932 pazar ııünü saat ondan on bire kadar yapılacaktır. a ip erin "yor? 
lllll!Zkur gün ve saatte komisyona müracatları. (1842) O zaman müdür bitkin bir 

Şehrin saat kulesi 00 ikiyi kaim olmak uzere ııazetelerle itan 
dı ve bayıldı. 

1 

. _ 

çalıyordu. olunur. 

Milliyet'ia Romanı: 2 

Eve Düşen Y ıldırıml 
hiç dökülmeaıit batını sallaya- ti mümeyyizlerUıden Sadrettin tirmek üıı:ere buhınduiu liae- asilikle ıeçen ve ahar ömrün. dıiı gibi, yarın da: "-Biz ay
rak, Ahmet Şükrü Efendi dedi Beyin evine üç gün evvel gi. den sonra hukuka ııirmeie ha. de haatane kö,elerinde can ver rı çıkıyoruz. Bu kııı:la beraber 
ki: ren ve o zamandan beri hemen :ııırlanan Sait için de, daha bir mece hazırlanan bu Hüınü E- yatamaiı karım istemiyor!" da 

- Maatteessüf bu ıefer öyle hiç ıuıturulmayan ıramofon, kaç ıene teehhül batıra ıele- fmcli kim bilir nerede, ne çe,'* mek haddi olmayacaktı. Zat• 
deiil. Batka bar yerden de ayn- henüz adedi bir kaçı geçmiyen me:ııdi. Şimdi ise eve bir küçük bir kadınla eTlenmiı, kızını na- rivayete ıöre bir iki defa hapi. 
ca haber aldım. plikları bitirip bitirip tekrar hanım, yatlı ıözlerini kurut- ıd terbtye etmit kim bilir han- ıaneleri de boylaauı olan ıene 

Yemeğe devam etmiyerek çalarken, genç kadın uzun uzun mak için fÜphesiz ki nazlandı- •i muhitlerde büyüyüp yetit- ri amcasının kııı:ı ıeline Namı. 
- Sen bavula çamqır filia 

bir şeyler koy. Alqam üzeri tek 
rar gelmek zahmeti olmum. 
Saitle gönderinin. Daiı.dtn 
zaten izin de aldım. Bu aktam 
lstanbula ıidiyorurn. 

Evde ancak -un suallerine 
cevap vermek, kendisine biç bir 
ıey sormamak adetti. Fakat Şa 
yelle o kadar 11lalmıt ve aaa
bilenmitti ki, bu ideti bozmaia 
cesaret etti: 

- Biraderinizle barıımaia 
mı ıidiyoraunuz efendim? 

Suale muhatap olmak Ah
met Şükrü Efendinin canını aık 
mamıttı. Bir dertletme ihtiya. 
cı içinde • izahat verdi: 

- Evet tam on yedi senedir 
kendisini ırörmedim. Biribirimi 
zi bir kere görmeden ölürse, 
hicranını ömrüm oldukça unu. 
tamam. 

Nahit Sırrı 

malum? sofradan ayrıldıiı için, oğulları dii!ündü. Eğer can üstünde olu rılacak ve tımartılacak bir kü- tirmitti? .• Bu faala ıüzel ıenç iı bekleyen ıey, çolc: ıüııel bir 
Bu ikinci aual karıııında da yeni ıeleın sahana el ıürme- ıunu biraz hayret ve ıüphe Ye- çük hanım ıeliyor demekti.. Ve kır: kim bilir ne çetit bir teY· mahlUku ıece ıründü:ıı kartı· 

aile reiıiain biraz çukurdan ba: den ayağa kalkmıılardı. Yat- ren düzgün bir lisanla ve uzuu on.un on sekizini ıürdüiüaü ve di?. ımda ırörmek dejil miydi? 
kan. aiyah •• bili yatlı gözleri h adam hem evde kalmak, hem tafsilatla anlatan hasta, kim bi- mialine ender tesadüf edilir bir Kocasının üıı:erinde nüfuzu Her erkeiin latif i.r maıı:bari. 
birden hiddetle doldu. Ses sert- de çoc:uklannduı ayrılmak iı- lir ne maksatla kasten mübali. güzelliğe sahip bulunduğunu, olıa, Şayeste ayrı bir e...e çık· yet aayac:ajı böyle bir f9J' İçİııl 
lendi: temiyordu: - Sait, sen debi. ğa etmit, yalan ıöylemiııe, me. itte baba11 haber veriyordu. mak için 11rar ederdi. imalatı ıle, bu irade.iz aclunı babu ... 

- Ne demek iatiyoraun? Ya- zimle beraber tehre kadar gel. sele yoktu. Ancak kaynatası Misline ender tesadüf edilir harbiye fabrikalarınuı muhaıe- kartı iıyan ettirmek ~aııl müa 
ni "Can üstündeyim." diye ya- Sonra bavul için tekrar döner- kardeıinin hakikaten son saat- güzelliğile yarın birden bire ko- besinde çalıtaıı kay-taaınm eli kün olabilirdi? 
lan mı yar:JQlt? ıin, dedi. )erine yetitecek ve elile gözleri casının karşısında göreceği bu ne ayda ancak ıekıen bet lira, Şayeate k-cli kmtdine, acle-

SaJ'eate bu küçük birader Evden çıktıkları vakitte, ni kapayacakaa, "lsanbuldan o- genç kız, acaba Şayestenin hu- kocasuı.ın eline ise yüz on iki ta yükaek -1c söylendi: 
bakkmda öyle teJler itttmit ve Cebeciden Ankaraya giden tre- nun kızile beraber döneceğinde zur ve saadeti için bir büyük lira para ııeçiyor, bu sene lise. - Her halde qift-in biri. 
öirenmitti ki, yalan söylediği- nin hareketine tam kırk beş da- 1 şüphe edilemezdi. Halbuki bu tehlike teıkil etmiyecek miydi? yi bitirecek olan küçük kardetin dir. Eminim ki biç olmaıı:aa ef
ne de pek ili hükmedebilirdi. kika vardı. Otobüse binerek eve ayak attı atalı Şayeste tek Gerçi Namık öyle çapkın bir masrafı da baba ile büyük lenmek, vakit ıeçirmek makaa
Hatta en ziyade buna hükmede Tathan meydanına gitmeği ter 1 hanını olmuş, çünkü Namıkla adam değildi, ciddi ve vicdanlı oilun sırına yükleniyordu. Bi- dile, biç olmazsa bana ni .... 

olsun diye kocamı elimden al-bilirdi. Fakat tevil etmeği mü. cib ettiler.. Saidin annesinin, yani Ahmet 1 bir erkekti. Fakat her gün gö. rikmiı biraz paraları da vardı. 
naıip buldu. Şükrü Efendinin hareminin ve- receği çok güzel bir kızın cazi- Sait için her ay muayyen birıey 

O 1 d f d b . k d bes' k d k ·ı mağa çalıAacak! - y e emek istemedim -2- atın an ır sene a ar sonra e- 1 ı arıısın a metanetini mu- verme ıartı e yine ayrı eve çı- ' 
efendim. Likin hastalar hemen Şayeste yalnız kalınca, pilav ve gelin gelmişti. Ve yarım sa. haf aza etse bile, kızı için için kabiJirlerdi. Fakat saçları baba Cebeci sırtlarına ta nibay .. 
daima kendilerini oldukların- la meyvayı da yemek masası-

1 
at evveline kadar, mevcut va- ı ıevmiyeceği, hiç olmazsa ikiıi srndan evvel seyrekleşmeğe bat tinde, küçük, •tıkla, rüıı:ıarla 

dan çok fena zannederler. mn üzerine ıretirmiş, tek bqı- I ziyetin daha uzun zaman dağiş- arasında bir mukayese yapa ya- !ayan bu otuzluk erkek, onun dolu ve kırlarla Yidilere hlkina 
Taımağa hazırlanan hiddeti na sofraya oturmu,tu. Fakat I miyeceğinden emin yaşamıştı. j pa harısından soğumayacağı ne 

1 

karşısında ağız açmağa cesaret evin hayatında belki de pek u-
ne bu cevap üzerine sükiinet lokmalar ağzında büyüyor, ağ- / Çünkü yaflı adam bir ikinci de- ı malumdu? Sonra da ilk önce etmiyordu. Kendisine fİmdi: • bi d · b 1 du 

d b .. .. 1 k 1 b' .. f 1 - d 1 k ld " l'b d' . d b b " B k . k gursuz r evır af ıyor . geldi. Saçları tamamen beyaz- zın a uyuyen o ma arı ır tur , a ev enmemege u a ıgı ga ı a on ye ısın e a asının 
1 

- u ızı getırme, arım~ _____ _____________________ ____ .._., _____ ~-L..~--~~_._ ....... _ .__.. _ _ ~----~~-....._ ... . ·---



MiLLiYET cyMA b MAYIS 

Maruf'"'Fransız yıldızı MarcelleChantal 
çocukluğunu anlatıyor -ve hastalık Çocukluğu yalnızlık . . icinde geçmış •• 

çikolata yiyeb<leceğimi söyledi. 
ği zaman dünyalar benim oldu. 
Fakat bu da aldatıcı bir 
imiı .. Ben yine eski melankoli
ye dü,tüm. 

Marcelle Chıntal 

Pariıte 1905 senesinde bir 1 
llıa günü öğleden sonra saat , 
~le doğdum. Hafta sonu doğ 
lış oluıumdan mı bilme, çok 

belim. Süküt içinde tefekkü
~ok severim. Dünyaya geli
ın &na ve babamın da hoşu-

. &ittiğini zannetmiyorum. 
111lkü onlar bir erkek bekliyor 
~dı. Tahminlerine o kadar e. 
.•n idiler ki, evvelden bir 
1lrı bile-hazırlamıtlardı: Jean .. 
•k.t gelegele bir kız gelince, 
~teelle iımini intihap etti-

........... -
t~ •İnemaaı sevimli ar 
ıa:_ ~ birini daha ka,-bet. 
:..ııerre Batcbeff öWii. 

Sıhhatim bu suretle hep sar 
sıntılı geçtiği için, tahailim de 
gecikmişti. Babam öldüğü za. 
man beı ye,ında idim. Onun 
için ilk tahsilimi idare edeme
den gitti. Bu işi annem üzerine 
aldı. Beni çok sevrdi. Beni iyi 
okumuı, edebiyatta, ilimde, san 
atta yqıma göre her ıeye va. 
laf olmut ııörmek isterdi. 

Onun içm kaybedilen zama
nı kazanmak icap etti. Dokuz 
yaımda yük.ek manialar aşm&• 
ğa icbar edilen haliıüddem at
lara benziyordum. Çalıp11ağı 
çok severdim. Onun için sabah 
yedi buçukta kalkar. kitapla-

··,.mdi: Yukarda u Kra/içanrn gerdan/Iğı" filminde. aşağıda diğu filmlerinden birinde 

Zabıta doktoru ölümün te. 
ıemmümden ileri geldiğini söy j 
lemittir. Söylendiğine göre Betty Amaan 
genç komediyen bıraktığı rnek Maruf sinema artiıtlerinden 
tuplarda yaıamaktan zevk al- Bet~y ~ann hüınmadan nf~t 

da
• etmıttır. Betty Bavyerada doı-

ma ıını yazmıttır. m , fakat Amerila.acla tahail ve 

1 

rım ve piyanomla m119gul olur
dum. Annem tam manasile mü 
tekamil bit' kız olduğumu isler 
di. Piyano İse İyi bir terbiyenin 
lazımı gayrimüfarikidir. F onog 
raf icat edilmiş olmakla bera
ber, alamot sayılmıyordu. An
neme küçük yaşımda tahsili
me ve terbiyeme göıterdiği iti
nadan dolayı medyunum. 

) 

±& 

' 

G. Garbosinemayı bırakıyor mu? 
Hollyvood' dan bu c;eşit bazı haberler geliyor .. 

~ -·- , yetinden bir nevi manyatizma-
n~n dağıldığını müttefikan tas. 
dık ederler. Gayet aade giyinir 
ve ancak film çevirdiği zaman 
lar yüzünü boyar. 

Bir kaç haftadan berı tiolly. ret olsa gerektir. Yoksa Greta 
vood'dan bazı haberler geliyor. Garbo zannedildiği gibi eararen 
İaveçio sisli sahillerinden Kali. giz değildir. Muamma alüt de. 
forniyanın ılık ve güneş giren ğildir. Zaten kendisi de söyler: 
ve beı seneden beri sinema - Şaşıyorum. Niçin beni bu 
yıldızları arasında en mutena kadar esrarengiz zannediyorlar. 
mevkiini muhafaza eden Greta Ben çok insan tanımam ve yan 
Garbo artık sinemayı ebediyyen lı:ı:lığı severim. İtte o kadar. 
tertekmeğe karar vermiş. Greta Garbo bundan bet se. 

Bu karara sebep olarak cös. ne ~el lsveçten Amerikaya 
terilen fcyler hayli tayanı hay- seldiği zaman, kendisine ıorul-
rettir. masa mutat sualler sorulmut ve 

Bazılarına ıöre, Greta u bu suallerden birine cevaben: 
para aldığına kanı imiı. Söyl,.. "Büyük bir artist olmak iste. 
diğine nazaran, haftada asıari rim" demiıti. İtiraf etmeli ki bu 
300.000 franklık bir mukavele arzusu yerine selmittir. 

Hususi malikanesindeki ha. 
~~unda yıkanmasını ve köp&. 
gı ıle beraber uzun gezintiler 
yapmasını sever. 

Hususiyetine girenlerin ifa. 
desine göre, ançopizi ve sebze 
ı~latalarını ç~k • sever. İçtiği 
aıgaraların nıkotınleri alınmıf
ltr. 

Cesurdur. azan tek Bbatıoı 
kano otomobiline biner ve deni 
e hayli açılarak geç vakitler 
öoer. Güneıi çok sever ve ıaat 

lerce güneş banyosu yapar. 
Mesai arl<adaşlarile münaae 

betlerinde son derece müıtelit· 
·r. Filmlerinin repetisyonu ya

pılırken, yabancıların orada bu 
lunmasına tahammül edemez. 

Çocukları çok sever. Günüa 
birinde de ana olmak sevdaım. 
dadır. Gramofonda caz havalan 
nı beğenir. Kendi filmlerini ci. 
vard~ bir sinemaya geldiği za
man tebdili kıyafet ederek gi. 
der, seyreder. 

Bir gün Hollyvood'un küçük 
bir lokantasında yemek yemit-
0 günden itibaren lokanta hay
li işlemiş. Çünkü gelen müşte
rileı, Greta'yı belki gelir de gö 
rürler ümidile lonaktaya üşü
,üyorlarmıt. 

Greta'nın da en ziyade zıt. 
tına giden İtte budur. Şöhret 
onu, alelade insanların arasın. 
dan çekip alınca, artık ne lokan 
tada, ne sokakta, ne başka yer
de rahat var. Hatta bir defasın. 
da genç bir kız :kendisini görme 
ğe gelmiş. Alelusul Greta'oıa 
evde olmadığını söylemişler. 
Kız kapıda beklemeğe karar 
vermit. Nihayet Greta çıkıp o
tomobiline binince kız kaldırıp 
kencliaioi otomobilm önüne at
_,. Şoförün soiukkanhlıjı ve 
mahareti sayesinde kız muhak
kak bir ölümden kurtulmuf. On 
dan ıonra Greta müstear bil' 
isimle batka 'bir ev tutmut ve 
ancak o zaman rahat edebilmit. yapılmasını istemiş, fakat ka- Buıün Greta Garbo yirmi 

bul edilrnernif. dört yatındadır. 1,76 metre bo- Greta daha sinemaya lizım 
Bazıları da diyorlar ki, bu it- yundadır. Mükemmel elitleri ve büyük Mr aı·tisttir. Temmai 

te atkın rolü vardır. Güya Ra. hiç takma olmayan w:un kirpik edefür. lııi, ıelen ıayialar doirv 
mon NovarGro ile G·~~itlerrtvke leri vardır. Onu sörealer ,.Jaat.. defilclir. 

genç ariıt reta anwya a ı ---------------------------sinemayı terketmesini söyle-
miş. 

Daha batkalarına göre, Gre
ta memleket hastalığına tutul. 
muş .. lsveçc dönüp sahilde mü 
tevazı bir kötkte her feyden ve 
herkesten uzak yatamak isti-
yormuf. 

Amerikadan gelen bütün ha 
herler gibi bütün rivayetlerden 
hiç biri teyit edilmemiıtir ve 
teyit edilecek te değildir. Ve 
Greta Garbo da bütün bu ıürül 
tülerin arasında yine esrarını 
muhafaza ediyor. 

Söylendiiine ıöre, Greta 
Garbo'nun erinde hiç değitme
yen bir niaam vardır. Her sa
bah kendiıine, kendisinden bab 
seden gazete ve mecmualar ge. 
tirilir. En pyanı dikkat olan 
makaleler laveçte atleıine gön. 
derilir. Greta hotuna ıitrneyen 
tenkitleri yutap ıepete atar. 

Yanına yaklaflla-yan Gre 
tt Garbo'nun bu münzevi hali 
hayli dedikodulara yol açma
mıt dejildir. Greta'nın kendisi. 
ne korta etmeğe kalkan adam
lara, yolarma kapadıiı da herke 
•İn malümudur. 

Rommance filmini beraber
ce çevirdikleri Gavin Godoo 
vatandatı Nils Aıther, kendi: 
•inden ümidi kalmayınca lave. 
çe avdet eden milyoner lsveçli 
zade Sorensen, birlikte film çe
virdikleri halde, timdi beraber 
film çevirmek istemediği John 
Gilbert ve son defa Mata Hari 
filmini bitirdikleri Ramon No
varro hepsi de Greta'nm kendi. 
lerine yolu kapadığı insanlar
dır. 

Greta, daha bidayette dünya 
ya tanıtılmak için hakkında iek 
lmlara batlandıiı zaman, ioıan 
!ardan kerkmut ve bir kenara 
sinmitti. O zamandan beri bu 
iuziva11odan çakmıı detilclir. -... ... .. . . 

Haftanın fllmlerl 
EU.amra - Sülıüt 
lılclelr - Monmartr _.,daldan 
Majilı - Hicran 
Artidilr - Şefkat 
Aeri - Sahte P.--
Jlilli - Miiflriil itiraf 

Sükut 
Elhıunra U-11 ltu hafta 

CliYe Brock, Peırırie Shnn- ta• 
raflarmdan ç..rll- bu filaİlı 
hülbaaı fUdar: 

Cim Varren mabpuı bulwulu
iu hapiıbane höcereoinde ert .. i 
aabalt haklwada infaa adilecek 
hükmii idama muntaaar .. Etrafın
dakiler, Cim'in bafkaun.ı ele ,,.,r. 
meınek için idam adilmeie raaı 
eldujuna la.anidirler. Bu huauata 
lrendi.indea itiraf koparmak i
çin nki olan bütün tetebbiialer 
akim kalmıttır .. Yalnız idamdan 
evvel kendiaini z.iyarete ı•lmi4 
olan bir rahibin itirafı ziinubun 
hiç ~ir suretle f~ edile..U,.eceti 
tenunalı aayeımde Cim .c;yıece 
itirafata ba9laıru9br . 

Bundan yirmi - anel baaa 
olan muhabbeti :rüz.iinden ail.U
ni terlr.eden Ye hatta vaktiadea 
enal hamile hile kalan bir luala 
DitanllUllDlfllm. o eaaada bir ..... 
aralıktan dolayı hapaedilecaii- • 
den Norma i-inde olan bu kaaı 
devam ettilia bir -ybaneain 
aahibai olan Milli namında bir 
kadına -net ettim. Hapisten 
çıktıktan _,.. elim !tir -ıtu
riy..t IMni Molli ile nle-ei• 
aevkıılwk.on, nitanlnam da ken
diaini çoktan beri seYen Fil Po
wera nammda bir ırazeteci deli
kanlı ile evleneceiine tahit ol
dum ve dolayııile Molli ile evlen 
mekten de aarfı-zar ederek 
memleketten çekilip ırittiın. 

Aradan yirmi oene ıreçti ben 
tekrar buraya avdet ettim. Bir 
ırün bir panayrrda bir genç luza 
rutladun. Bu renç kız fevkala
de Norma'ya loe-mekte idi. 
Y apbjmı tablailuıt, kendisinin lsa 
len -ıeı.etin en kuvntli ır•
aetuine oalaİp bul- ve feYb
llde ,._p.. biri olan Fil P-er
ain kaıcı oldujunu öfretti. Arada 
ki mipbehet ba kama IMnian la-

ı 

Hardy, Laurel üç yeni 
liaan ötrenlyor 

Metlııur "-iklerden Laurel 
•e Hanly yakında Franaaya ıeli 
yonar. S..li filmler ç.ıl<hktan -
ra ııı.n.tilerine fr ... ıaca, i-791 
ca •e almanca ösrenm•ie ınec· 
bur oltluldan aöylencliii zaman, 
ber ilriojnin de .c;yle bir .. atı dön 
clü .,,., ıöz.leri karardı. 

Maamafih bat dönmesine .,. 
ıröz. laarannaaıaa rafmen der.,al 
aç hoca tutuldu Ye her ırün Lau· 
re) ve Hardy bi inaaf hocaların m 

dikıiyoner ve ırramer kitaplaıı 
araamda kafa çatlatblar. Fabl 
her ilaiai de fİTeya o kadar eheın 
ntiyet vermiyorlar. Çüakü ~İYel'!" 
ri ne kadar tuhaf ohana, rofteri
ain o kadu tuhaf olacafına k ... 
nidirler. 

he bırakmadı. O aıralard.. ben 
bir art.aa-ı. beraber oturu· 
yordum. Bu arlutdatım bende 
eskiden N-anm yazmıt oldu
fu ltir talum atla mektuplannm 
ltulwulufunu öirendi ve bu mek 
haplan benden çalarak No"1Ul
nı11 lr.ocaaınclan para aızdrrmaia 
kallof&caimı söyledi. Vaziyeti 
kurtannak İçin ben Fil Powers'in 
evine kottwaı ve o ıırada Fil'lt: 
aramızda ıeçen bir münaı.a,."' 
dolayıoile hem ben kızımla tanıt 
tım hem kıamı da o ana kadar 
bilmediii hakiki babaınıı tanuaıt 
oldu. Ancak o esnada mektup
lar vaaıtaaile paı·a çekmek icin 
ıelen adamla aramızda kavsa 
çıktı. V., bu ara beni tehlikede 
ırören kızım aaadetini bounaia 
selen 'bu ahlak11zı öldürdü .. 

Bundan oonra bu itiraf naotl
sa hldiaenin tekrar mahk-ye 
intilwlhaj iataç ve laidiıealaki al-
9&1<ça hareket heyeti ıuffYiia 
ırenç kızı ........., tellldri ~- ırila 

neticeleDdiiiad- arblı: ·- .... kalbiade llendiai igin iiHlmre ... 
razı .......... ede== all t• 
clolu .......... Wde illllııde aç ''" 
aatlet wf I ' -.... ..ı ' ' 
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• Genç Cümhuriyet ordularında yenı genç zabitler 
[Başı ı ınci s.ohilMI<'] ---••••••••-..-.._ met oğlu Tahain Oaküdar, Haeı 

man Mearurotlu Ali Milıaı Bey- Ali oğlu Mehmet Retal Manaahr, 
terin iainılerini okumut, lıu efen- Dün çıkan genç zabit vekil. lbralıim oflu Mehmet Eııu.ehir, 
diler aalonun ortauna çıkarak lerimis ~in yazılmrttır: Mehmet Sadık oiiju Abdullah Nu 
meral.İmde ha:aIT bulunan erı.An ri Kütahya, Kadrı oğlu lbrahim 
ve ümerayı aakeriyenia huzurun- V t k ! llıtanbul, Refet oijlu Hakkı Oa-
da selün va:ıiyetinde durmuılar· 8 80 8Ş 1 küddar, Yuıuf Nazim otlu Ali 
dır. Ali Sait Pt. 1 inci Fuat Ef. ye -Harbiye mezunlarma- Vasfı Biplis, Ahmet Hüanü oğlu 
ve 2 inci İbrahim Etem Ef. ye bi- Ahmet Necati lıtanbul, Kara Bey 
rer altın aaat ..-e 3 iincii Ali Nihat l ô:Ueyip geldiniz. ıulter olmajja oğlu Zeki lzmit, Muatafa oğlu Oa 
Ef. ye de bir sümii4 aaat ile d;..,- Vatan a1kıy'a lıep, vatan af· man Cihat Ardanoş, Malik oilu 
fomalarını venniı •e her birine kıyla Ali lstanbul, Haaan oğlu Cemalet 
,.yr1 ayrı demittir ki : tin Arzincan, Mehmet oilu Ah-

Aralan ocojjınJa J.,rsler alma- F th l b ı N "f ·ı "-Tebrik ve muvaffakiyet te- met e i atan u , azı og u 
menni ederim. S.nıfmızın birinci- jja... Bedri Nuri Edime, Mehmet Refik 
•İ, ikinci ve üçüncüsü ohnanız clo- * oğlu lhıan latanbul, Arif oilu 
layıaile mektebini:a ıize fU hediye Tarihte f!n büyült zafer yara- Hikmet Rüştü Buna, Abdurrab-
Jeri v~riyor. u tan: man oğlu Ahmet Edirne, Bahat-

Yemin 
! tin oğlu Hüaeyin Cahil Eskişehir, 

Ga:ai, F f!V:ai, ismet.. Hep o o· : Hüanü oğlu Şefik Elaıiz, Cafer 
coktan ı Hilmi oğlu Muzaffer Edirne, ö

D..-1 alıp falttdar vatan afkıy· ; mer Faik oğlu Cevat Antalya, Fa Müteakıben bu Üç ef.endi aalo
nun bir tarafında duran ve öniin 
de .. e üzerinde bayrak ve kanun 
ile top, mitralyöz Te eıliha nümu 
neleri, mermiler bulunan büyük 
maaaıun yanına ıihnİflerdir. Mek 
tep Kumandanı, yeni zabit vekil
lerinden 17 of. nin daha lıirer bi
rw iaimlerini okumuttur· Bu efen 
diler de ortaya gelerek Ali Sait 
Pı. am (tebrilı ederim) diyerek 
Yerditi dipl-1arını alıp maaa
mn yanma sitmif olan ÜÇ arkadq 

la! i ruk oğlu Ziyaettin Erzincan, Ali 
1 
oğlu Mehmet Fikri lstanbul, Ha

i cı Omer oğlu Behçet latanbul, * 
Her biri bir Jehit veren onalar, 
Siz.i •ırma tcıltmlf gören analar 
Acılar unat•un vatan Qfltıyla! 

* 

lnltılôba bqlen, can 
11ona; 

ver 11a-

lanna iltihak etıniflerdir. Bun· tana .. 
4an ııoera, maaa t.aıına geçen lıir Pelt çolt :aal..- yorat vatan .,. 
zabit tarafından atağıdalı:i ye- ltıyla/ 
..m t.or keU-i tane tane okun• Mu:ıuafler Naim 
...., 20 zabit Vekili sür bir ..,._ Gölgeli oila 

le yemini takrar etmİf, t.u an, cid llı•ı•••••••••••• 
den çok müheyyiç olmu1tur. 

Yemin fÖyle idi: 
"Hazarda aeferde, Karada de

..;zde, ber za-n ,,. her yerde, 
milletimi:ııe, memleketimiae, va
tanonı:ıa, Cümhuriyetünize doğ
ruluk ve muhabbetle lıizmet; ~ 
nunlanmıza, iınirlerimiae itaat 
edeceiimize ve aıkerlitin namu
sunu, Türk aancağrnın tanını ca-
111mızdan aziz 'bilip icabında va
tan, Cümhuriyet, vazife uğurun
da M!Ve aeve canımızı feda eyli
yecelimize namuaumuz Üzerine 
.Öz veririz." 

Bu yemin, yeni zabit Vekille
rinden iıimleri okunan yirmiter 
efendi tarafından tekrar edilmiş 
ve yeminden aonra havhda bulu
nan muzika iatilılil ma...,nı çal
mJffır. 

Cemil B. in nutku 

Müteakıben Mektep Kume.n
dau Vekili Miralay Cemil Tabir 
B. tarafından bir nutuk irat edil
mit, Cemil B. ~ıı:cümle tunları söy 
lemittir: 
"- Arkada!lar, 

Si:ainle 9 ay lıeraber çalıfbk. 
Bu müddet meaainin lıana o.izin 
üzerinizde venni, olduğu hak do 
layıa.ile ve bir aiabeyiniz olmak 
ufatile aİ:ıti candan tet.rik eder
ken aiu aoo olaralı tıazı aözler. 
aöyl-'r laterim. 

Orchıaıuz, daha, çok tekiomül 
etmefe, lıar yeni ıeı.a aınıf, ev
velkinden daha mütekamil olmı
ya mecbardur. Sizler, bizim •evi
,._;:ade kaldıkça, onhnnuz da 
.andiki aeTI,.uini muhafaza e
der. Tevakkuf, inhitat demektir. 
Bu itfltarla, ai:aden, t.izden daha 
çok çaJ...,.anı:ırı ..._...; ederim. 
Türl< zabiti olmakla, Tiirk miO. 
linin t.iitüa :Jiikaelı: vuaflaıının 
lam miifalılıaaı obnalıauwı. 

Siz, Harbi}'e Mektet.inin 87 in
ci ımıfmı teaıail ediyorawıwı:. Si.a 
elen .,......ı 86 unıf yardır ve bu 
amıflar 22736 zabit yetiftirmit
tir. Siz, bu miktarı 23,000 e çıka
riyoraanuz. 

Şimdi, hayatınızın bir döniiaı 
nok•a=daaınız. Şahsi iradenimı 
lıayatıa büyük elıaaımiyeti var• 
dar. Arbk lıarelıatınızi bi:ırzat 
tanzim eclecC!kUniı:. Azim 'Ve ira
de ile çalıtarak rast gele cereyan 
lara lıenclinizi aıll lıaptınıamah ........ 

Türk orduau Kumanda Heyetinia 
ilk kademeıine ayak ıı.utııuz. Siz 
leri tet.rik ve _,.affakayetinizi 
temenni ederim." 

Ali Sait P,. ıenç zabitlere t.ir 
çok vaaayada t.ulunarak kendiai
nin 38 sene evvel ayni aalonda 
400 arkadatile birlikte diplomuı 
m aldıiiını, şimdi o arkada,lann
dan ancak 40 kiti kadarının ha
yatta ve 10 • 15 inin de orduda 
bulunduğunu, diğerlerinin ekaeri 
yelle harplerde ..,bit veya vazife 
uğurunda irtihal ettiklerini aöyle 
mif, gençlere kendilerinden daha 
çalıtkan olmalarını tavıİye etmit, 
Harbiye Mektebinin büyük Ku
mandanlar yeti9tirdiğini, Büyük 
Gazi'mizin de hpkı kendileri gi
bi mektepten ayni aalonda müli
zim çıkarken diplomasını almıt 

bulunduğunu ilave eylemiftir. 

Merasimden :;onra 

Bundan sonra meraaim.e niha-
yet verilmİ.4, hazır bulunanlar 
yandaki salona geçerek büfedea 
~ta, çay ve limonata ikramile 
izaz edilmittir. 

Abideye çelenk kondu 

Geaç zabit VekiUerimiz, mera 
aimden aonra Takaim'e ıiderek 
Cümhuriyet abideıi etrafında -
fohnutlar, abideye büyük ve mah 
teıem bir çeleak b.ırakmqlard.ır. 
Bu aırada muzika iıtiklil martı"' 
çalmıftır. Halktan büyiik bir ka
labalık ta abidenin etrafına top
lalUDJfh. Abide önünde ıenç bir 
zabit Vekili tarafmdan 'Oatan, va· 
ııiia ,,. Ciimlı.;,,.te ,_ nefeale
rine kadar aadak ve merbut ka-
1-klanna dair t.ir hitat.e irat 
edilınittir. 

Yeni zabit vekilleri 

Dün diploma alan ve zabit Ve
kili olarak mektepten çıkarı efen· 
dilerin adedi 290 dar. Bunlardan 
batka mektepten ikmali tahıil e
den l 23 jandanna zabiti da c;ık
aıt§ln. 

Yeni zabit Vekillerimi;ıi tebrik 
ederi:ır. 

Dün diplomalarını alan aabit 
Vekillerimizin itiınkri ıanlardır: 

Siz"- ağalteyce lıazı t-nni-
lerim -r: Piyade sınıfı 

Evveli, hayatınızda bütçenize Mehmet Sabri oilu Ali Hayret-
loikim olmaliaınız. Bütçenizi tan tin letaut.ul, Refik oilu Faal Niğ
;Üm ed-aenia, terefiniz dahi de, Ali Aıım oifn Mehmet Ceına
telılikeye girar. Kat'İYJMI borç lettin Aydın, Aaaf oğlu Nezih 
.etmeyip ıneveut nalı:diaize söre Mamuretüliziz, Ahmet Zekai oi· 
aarfiyal yapmabaıaı:a. )u Muatafa latanbal, Raıim oğlu 

Sonra, hayata atılırlıen, ebe- Mehmet Net'et Erzurum, Ali Nü;ı 
ıteynİnizi dütününüz. Bellıi onlar het otlu Babaettin Afyon Kara
dan aize muhtaç olanlar •ardır. 
Eier onlann lıetchialarmı alıraa- lıiıar, Mahmut Celil oğlu Raiıp 

..____ ,.., • , Samih Erzurum, Neamet oğln 
.. ,.. - weı ~ ... • • • ..... - Burhanettin Gelibolu, Allan oğla 
•ı. maneviyatı kirar, vazifeye te- Oaman Trabzon, Faik oilu Melı
Iİr ve fena netic:eler tevlit eder. met Nurettin lataubul, it.rahim 

Mehmet Rıfat oğlu Mehmet Mi-

l
' tat Konya, Mehmet oğlu Kemal 
lıtanhul, Galip oğlu Retat Kayae
ri, Haaan Şioaıi oğlu Abdülkadir 
Eaat Gelibolu, Faik oğlu Ahmet 
Selim lıtanbul, Rahmi oğlu Ali 
Nami Kn-klareli, Oıman oğlu 
Mustafa Salilıattin latanbul, ıı.
rabim oilu Abdülhalim Tercan, 
Ha.an otlu 0-au Ihsan lstan
bul, Ahmet Hamdi oglu Ali Rıza 
Tekfardağ, Aziz oğlu Yatar Er
zi.nean, Ali Ilısa -..ğlu Orhan la
tanbul, llyaı oilu Muıtafa Sadık 
latanloul, llıaan oğlu Hüseyin Adil 
Balıkea.ir, O- oğlu lamail A
dil latanbul, NaZJm oilu Mustafa 
Şefik latanbul, Muıtafa Sabri oi
lu HUTrem Elizi:ıo, Şerif oğlu Ce
mil Erzincan, Sadık otlu Cemal 
Van, Hiianü otlu lamail Şekip la
tanbul Şerif oğlu Şirin Su tehiri, 
Ahmet oğlu Melımet F•ik Balıke 
ıir, Ahmet otlu Nuri Eliziz, Ali 
oğlu Hidayet Üsküdar, Ömer oğ· 
lu Niyazi Sinop, Yuıuf oğlu Sa
lih Erzincan, Şefik oğlu Ihsan 
Erzurum, Abdülaettar oğlu Meh
met Eakifelıir, Mahmut oğlu Meb 
mel Fahri Ordu, Şülırü oğlu Re
cep Buna, Muatafa oğlu Nedim 
Siverek, Ahmet Eaal oilu Meh
met Raıit Niğde, Abdulhalim oğ
lu Kamil Dimtoka, Mehmet Tev
fik oilu Ahmet Ekrem lıtanbul, 
Ziyaettin oğlu Halil Sadettin Ja
lanbul, Muıtafa oğlu Ahmet E
dirne, Mehmet Rüıtü oğlu Halil 
Bedii lıtanbul, Kazım oğlu Va
mık latanbul, Muatafa Şaban oğ
lu Melmıet Zeki lstanbul, Meh-
met Vahit oğlu Mehmet Hakkı 
lataabul, Hüseyin Hüınü oğlu Or 
ban lunet lıtanbul, Süleyman ol 
lu Mehmet Salih lstanbul, Kemal 
oğlu Nurettin Erzincan, Raıih oğ .. 
lu Ali Ata lstanhul, Mehmet Ziya 
oğlu Ahmet llıaan lıtanbul, Mua.
tafa Aliettin oğlu Ceyya Edirne, 
Mehmet Tabir oğlu Ziya Erzu
rum, Süleyman oğlu Mehmet 
Bahir lıtanbul, Salih oğlu Meh
met Cemal lıtanbul Hüaeyin Şe
kip oğlu Hikmet Edirne, Yakup 
oğlu Kimiran Diyanbekir, Meh
met oğlu Mehmet Salih lıtanbul, 
Yaver oğlu .Aaaf Haaankale, Nabi 
oilu Halil Üsküdar, O&nıan oğlu 
Refik Buna, Şaban oğlu Ali Rt
za Silifke, Ahmet oilu Bedri la
tanbul, Nuri oğlu Naci Köprülü, 
llya• Zeki ojlu Ziya lıtanbul, 
Mahmut oğlu Muatafa Kemal Çor 
lu, Hüseyin Nazim oğlu Şemi Köp 
rülü, Niya:ıi oğlu Abdülmecit 
Buraa, Ahmet oflu Ebu Bekir Er 
zincan, Ziver oğlu Mehmet Rıza 
Kaıtamoni, Akif oğlu Ali Hikmet 
Bursa, Şemaettin oğlu Bedrettin 
lıtanbul, Mehmet Nuri oilu Ah
met Cihat lstanbul, Halil oğlu A
li Kemal lıtanbul, l•mail oilu 
Cemil Buna, Mu.lafa oğlu Malı
mut Hilmi Erzincan, Abdullah 
oğlu Egttf Buraa, Yunuı oğlu Ze· 
ki lstanbul, Sadullah oilu Adnan 
latanbul, Sabri oğlu Ahmet Mar. 
din, R.ifat oğlu Feridun latanbıal, 
Muatafa oilu Alieıtin latanbul, 
Muatafa oğlu Cevat lıtanbul, 
Mehmet oğlu Şükrü Buraa, Ali 
oğlu Süleyman Kaata · al, lbra
him ottıa Ali Kcmya, Hm.,in oi· 
lu Sadık Kaıtamoni, Melıanet Ata 
oğlu lt.ralıiıa Eı- fıta.ı.uı, Me. 
tüt oilu Ahmet Haaan kale, Ali 
Haydar otlu Mehmet Burhanet• 
tin Ltanbul, Bekir oilu Seyfettin 
Euincan, Süleyman oğlu Cema
lettin Siirt, F eyzullab oğlu Ah
met Sat.it Buraa, Mabınut oilıa 
Saim latanbul, Salih oğlu Meh
met Retat lıtanbul, Hüeeyin oğlu 
Şefik Erzurum, Mehmet otlu Rıı
za fıtanbul, Muatafa Nuri oilu 
Tevfik Çerket, Niyazi oğlu Hik
met Antalya, Mehmet Ferit oğlu 
Mazhar latanı..ı. Ma.ahar oila 
Sadi lıtanbul Efendiler, 

Topçu sımlr 

Bundan bafka, moaleğinizia Haktı. otlu Mehmet Sabahattin 
Mddi ııayeıine na411 olmak be- Çencelköy, Hii9eyin Reınzi oğla 
.. finiz olmalıdar. Mesleiinizin en Mehmet Avni latanbul, Ali oğlu 
lıüyGk merbaleai, Büyük Erkanı Huhiıi lıtanbul, Haaan Tabıin 
Harbiye Reiıliğidir. Hepiniz, lıu oğlu Cevat Edirne, Nunet otlu 
,ükaelı: mertebe:re vaul ohntya y ... uf Fethi Betilı:ta~, Fahlrıi oğ
çalıpnaliunız. Bunun için de e ... ' lu Mehmet AdH latanltıal, Meh
,,.Ji meılek 1tlllftannızda çaht· -t Şükrü oilu Hile)'ln Ca .. iı U
-k, akademiye ırirmek, daha luburlu, Ahmet Muhtar olfu Melı 
aonra kıtada t-)'Üz etıaiye ça- met Cemal Berat,· Mehmet Selim Ali oğlu lbralıiın Etem İıtau
lqmanrz li:amıdar. oğlu Mehmet Kemal Buna, Mu- lıul, Siileyman Meırur oğlu Ali 

Sözlerimi bitirirken, ömrü ve- bittin oğlu AgiJıı Bayburt, Kim.il Nihat lıtanbul, Şaban oğlu Ah· 
fa elmiyen ve bugün •İzinle bera- oğlu Calihattin Trabzon, Hüae- ınet Galip Haaankale, Sezai oğlu 
ber ayni "'refe nail olamıyan ar- yin oğlu Emrullib Trzincan, Ha- ı · Re,at lstanbul, Ali oğlu Cemal 
lıa~a~ır; Sabri Ef. nin nıhuna :ıan Feı.mi oğlu llhami Edirne, Eak.ifelıir, Lokman otlu Meı.....t 
fa ti~ ıtt_ihaf eder ve bund~ ~n Mehmet Fehmi oğlu Hamit Bey. Elaziz, Ali oilu Mehmet Semih 
raki_ 'Oazİfelerde, d~i~luk. ıatika lerbeli, Ahmet Şerif oğlu Ahmet lstanbnl, Cemal oğlu Fuat Kırkla 
-tine ID!-tuf meı~unı.zd~ 111zlere '' Refik !aray köy, Jt.rahim Etem reli, Mustafa Münir oğlu Fuat 
..,.,,affaJııyetler dılenm. oğlu Mehmet Salilıattin latan- Mecit özü, Mehmet oilu lamail 

Ali Sait Pş. nın nutku bul, Abdülkadir oilu Mehmet Nevzat Kut-.-i, Malımnt Sami 
Kemalettin Buna, Mehmet Halta oğlu Ali Galip Geb:ae, inat oğlu 
oğlu lhaan Erzincan, Selim oiflı Muıtafa Nihat Malatya, Omer ot 
Hikmet Van, Oomaa Mehmet Re- lu Muatafa Sami lıtanbul, Melı
f&I Çe§1De, Meı-et Sait otla Ab- ınel Bahattin oğlu Mehmet Ha
dülkadir K.iliı, Hüseyin oğlu İbra zım Jıtanbul, Rasim oilu Naci 
him Tekfurdai, Rauf ojlu Avni Tokat, Hamit otlu Meı-t Fah
Seliınik, lbrahim Etem oflu Meh- retıia latanbul, Cezmi oihı Alı
met Fethullah Er%Urum, Ahmet met Zİ)'aettin latanbut, Muatafa 
Mütbat oğlu T .. ir Erzincan, Sa- etlu Retat lıtanlıul, 1-il otlu 

Cemil B. elen ...,..a Ali Sait 
Pf. tarafından lıir nutulı irat edil 
miftir. Ali Sait Pt. ezciimle de
•ittir ki: 
"- Cenç zabit arltedatlar, ev

litlanm. Bugün pek ~ t.ir· 
adun a-.z. Hakikaten hayatnu 
.un en mühim bir dönüm nolrtaao - . . . .. .. .. - . - - . .. - .... -. - . -· ... 

lmıail Lilıli Eıkiıehir, Ali !:nver 
oilu Mehmet Muzaffer lıtanbul, 
Haaan Ferit oğlu Sadri Balıetir, 
Ali Rahmi oğlu Ali Zeki Üıkü
dar, Temel Talip otlu Mustafa 
Sami Trabizon; lanıail oğlu Meh • 
met Necati Erzincan, Ahmet Hu
lüıi oğlu Afif lıparta, Ali oğlu 
Rüıtem Erzurum, Rıza pafa oğlu 
Mustafa Rt'mzi Çengelköy, Mua
tafa Kemal oğlu Ali Ekrem latan 
bul, Ahmet Şükrü oğlu Mehmet 
Orhan lıtanbul, Vacit oğlu Ke
mal İstanbul, Halil oğlu Osman 
Turgut lstanbul, Mehmet oğlu 
Ali Melih Üsküdar, Servet oğlu 
Mehmet Reıat U~ak, lbrahim oğ
lu Şevket lıtanbul, c .. mal oğlu 
Osman Suavi lıtanbul, lımail Mu 
ammer oğlu Yalıya Ekrem lıtan
bul, Yusuf orlu Muıtafa Hadi lı
tanbul, Mustafa oğlu Abdi Eıki
~ehir, Abdurrehmin Muhlis oğlu 
Mehmet Celalettin Erzunım, Ah
met oğlu Mehmet Aliettin lstan· 
bul, Saffet oğlu Tahir Behzat lı
lanbul, Ömer oğlu Hüaeyin Avni 
Nazilli, Salim oğlu Ziya lıtanbul, 
Mustafa mümtaz oğlu Ali Kemal 
Harput, Muharrem oilu Halit 
Ziya llJ.az, Halil oğlu Mehmet 
Hayri Uıküdar Ratit oilu Meh
met Celiilettin lıtanbul, Rufi oğlu 
lamail Reşat latanbul, Bekir oğJu 
Nihat Van, Abdül Fettah oğlu Alı 
met Münir Bursa, Nazmı oğlu 

Remzi Erzincan, Eaat oilu Haaan 

KAdri lıtanbul, Rahmi oilu Na
muk Kemal lstaubul, Ömer Uit
fi oilu Ahmet Sabahattin lstan
bul, Ahmet Rıza oğlu lhaan Liıt
fü Kütahya, Ali Rıza oğlu Haaan 
Baıri Maraı, Ahmet Hamdi oğlu 
Salih Fethi Sungurlu, Tabir oilu 
Mehmet Necati !aparta, Mazlüm 
oğlu Eyüp Sabri J:zmit, Mehmet 
oğlu Arif Bolu, Salih oğlu Süley
man Sım Gazi Ayintap, Abdül
baki Fevzi oğlu Necdet Çorum, 
Obeydihamit oğlu Muıtafa Ka
mil Unye, Alimet oğlu Bekir Er
zurum, Mehmet Emin oğlu Mua
tafa Necmettin latanbul, Efendi
ler . 

Levazım sınıfı 

Mehmet Ali oğlu Necmettin lı
tanbul, Ali Ooman oslu Mehmet 
Elnin Tokat, Ahmet oğlu Bekir 
lıpir, Ata oğlu Emin lotanbul, 
Abdülaziz oilu Mehmet Niyazi 
Üıküdar, Vahit oğlu Enver Ha
sankale, Ahmet oğlu Omer Lütfü 
Mermeris, Emir Hüseyin oğlu Be
kir Denizli, F ahreıtin oğlu Vah· 
dettin lıtanbul, Oıman Re9at oğ
lu Ali E~m lıtanbul, Ahmet 
Tevfik oğlu Nimet Üıküdar, Meh 
met oğlu M hmet Cemal lıtanbul 
Süleyman ojilu Mehmet Enver lı 
tanbul, lsmail Fevzi oğlu Muhit
tin latanbel, Mehmet oğlu Halit 
Erzurum, Saffet oğlu Melımet 
Nevzat lstanbul, Haıan Hakin of 
lu Adem Fehmi fıtaubul, Tahir 
oğlu lbralıim Necati Çanakkale, 
Arif oğlu Ali Şemsettin lıtanbul, 
Efendiler. 

lstilıkam sınıfı 

Süleyman oğlu Fuat Üsküdar, 
Yusuf oğlu Mutafa Kenan latan 
bul, Ahmet Hülüa.i oğlu Halil Re 
tat Oııküdar, lamail Hakkı oğlu 
Rifat Oıküdar, lsmail Hakkı oğ
lu Mehmet Süreyya Bolu, Meh
met oğlu Osman Nizamettin Er
zincan, Mehmet oğlu Alıme F ev
zi lıtanbul, Oaman oğlu Şefik la
tanbul, Hüaeyin oğlu Cahit latan 
bul, Hüseyin Hüanü oflu Yuıuf 
Kenan Adana, Ali Ruıa oilu Malı 
mut Necati latanbul Efendiler. 

Muhabere sı.mlı 

Mehmet oiha Mehmet Saba. 
lıettin Jatanbul, Ali oilu Şevket 
Keyfi, Zübti oilu lbrabbn Etem 
Darende, Halil oilu Namuk Ce
mal latanlMıl, Hanefi oilu Almoet 
Maraa, Hü- otlu Fikri lıtaa
bul, Ahmet Naci otlu Nazmi Ce
lil Manutır, Mehmet Hilmi ojlu 
Mehmet N.,,,_t latanbal, Alina
bit oflu Olman lhıııın ~ul, 
lbrahim Ete., oğlu Muhitim Falı
ri Urfa, Suphi oğlu Ahmet Fazı) 
lııtanlıul Ahmet Şevki oilu lama. 
il Behçet lıtanbul, Lütfü oğlu 
Mehmet Bahattin Be,iktat, Ali 
Rıza oilu Şerafettin Adana, E
t.,m oihı Ahmet Ziyaettin Cuma 
bala, Mehmet oğlu Melımet Ce
malettin Oılrüclar, Mahmut oğlu 
Muıtafa AdilgraJ Kilis, Eyüp Sa· 
clri oğlu Mehmet Saim Boyabat 
Efendiler. 

Süvari sınıfı 

Avni oğlu Abmetoaman Buna, 
MehmetbehÇet oğlu Nibat lıtantıu,l 
Sami oğlu Ahmet Cahit Cilıaııgir, 
Abdiirrahman Lütfü otlu u...._,. 
Avni lıtanbul, Muzaffer oğlu Falı. 
reddin BaylıUrt, O.anan Nuri oğla 
Mehmet Şevki Befilıtat, Salilı . oğlu 
Hiiıeyin Burdur, Haliı oilu Rqat 
Malatya, Emin oilu Ahmet Meaut 
Buna, Hilmi oğlu Ahmet Salim lı
tanlıal, Maıtafa oğlu Remzi Van, 

M. Meclisinde munakaşalar oldu 
f Başı birinci sahifede] 

nu, tetkilatı eaaa.iyede t.tıdilia m .... 
zuu loahsolmayacafını ııöylemiştir. 

Müteakiben mazbata reye kona
rak verilen bir takrirle tef o.irin (dev 
Jet memurları ııwaıatının tevhit ,,. 
teadülüne dair kanunun S inci ,...). 
desinin mutlak ve umumi bükümle
ri. mülhak ve hususi bütçelere da
hil bulunan ınaqlı ve claimi licretll 
tedriı hizmetlerine de fimildir) şek
lindeki birinci fıkrası kabul ve ikin-. 
ci fıkrası tayyedilmi§tir. 

lazım geldiğini itaret eylemif 
ve çocuk vefiyatı etrafındaki id 
dialara cevap vererek demiıtir 
ki; "Üç ıene eYvel yine bu kür
süden çocuk veiiyatı kartıaıncla 
vekiletin memleketimiz içinde.. 
ki tetkikatı ile dünya neticeleri
ni kartılattll"aralc: izahat vermiş 
tim. Mevzuu bahiı netriyat yuı 
lıt hesaplarla yapılmıt ve cemi
yetin netriyat tubeainden böyle 

1 
bi kitap çıkınıt olabilir.Rüttü B. 
bw>a itimat ediyor da, söyledik 
!erimizi neden yalan telakki edi 

lktısaı Vekilinin cevabı 

Traktör tazminatı hakkındaki 
~ ""~ numarah kanunt.a müzakeresi 
münaaebetiyle sorulan bir •uale Zi
raat Vekili nanuııa cevap Yet"en lk
hsat Vekili Muatala Şeref Bey, bi
dayette traktörleri te,vik için veri
len muafiyetlerin devamında fayda 
göriilmiyerek lıaldmlmaaı dolayııiy
le traktör aabiplerinin zarar görme
meleri İç.İn tazminat verilmesi ma
vahk görüldüğünü ve bu eaaa daire 
ıinde kabul edı1mi' olan kanuna iı
tinaden yapılan bir mukavele ile Zi
raat Banlıa11 nezdinde Ü~ milyon li
ralık hir kredi açıldığım aöylemiftir. 

Velıil Bey, lıeyanatma devam ede
rek bo kreclinin kifi gelmemeai et. 
layiaiyle kanun ahkaımnıa ıam
tatbilıahnı temin için ilaveten SOO 
bin liralık bir aaliıhiyet jıtenilditini 
ilave eylemittir . 

Bu izahatr müteakip Refik Şev
ket Bey, dahili nizamnameye naza
ran kanunlann ait oldu klan Vekille 
riniı> veyahut aaliıbiyettar -.elcalrt 
müdürlerinden birinin huzuru ile 
müzakereıi laznngeldiğini aöylemit 
ve kanunun mözakereıi Vekilinin 
huzuru ile yapılmak üzere talik edil 
mi,tir .. 

Ölüm cezalarr 

Bodrumun Yah,ı köyünden Van
lı Oıman oğlu Bekirin ve Eıkitehi
rİn Çiftler nalıiyeıinin Belmar ı.ö
yunden Dombay Osmanm ölüm ce
zalarına çarpılmaları haklıındalı:i maz 
balalar kabul eclilmiştir • 

Evkaf 

Evkaf Umuır. Müdürlüiü 1931 
senesi bütçesinin muhtelif faaıl ve 
maddeleri ara11nda 19 lıin liralılı 
münakale yapdmaaı ve 40 bin lira
lık munzam tahıiaat venlmesi mali
ye " ' nafia bütceleri araaında 127 
bin liralık münakale yapılmaıı halı
kındaki kanun layihaları tu.hul olun 
muştur. 

l\iıbeti askeriyeleri kat'olunan :aı
bitaıı ve aakeri memurların tekaüt 
aidatları Ye te~de oevkedilen zabi
tan ve aakeri -r1anı ait divana 
muhaaebat ittihaz edil- karana 
tefsire muhtaç bulunm11dığma dair 
mazbatalar tasvip olunmu,tur. 

A iken ve miilt.i tekaüt kanuuu
nun .ilıinci maddeaine miilıa kütta
bı balıriyeden çıkanlar için (brik kiı 
tibi mülazimiıani naıbedildikleri ta
rihten) fılmmnın iliveaine ait ka
nun kabul edilmiıtir. 

Doktorların mecburi hizmeti 

Kendi heaabona tahsil yaparak Tıp 
F akültea.inden nef' et edecek olanla
rın .-lıuri hizmetlerinin liivı hak
lundaki kanuuın müzak.-ea.i ...... 
aebctiyle tekmil kazalarda ..,..vcut 
11hhiye tefkilô.tı hakkında aorulan 
bir suale cevaben Sıblıiye Vekili Re
fik Bey, mevcut 400 kazadan üç yü 
zünde hükumet tabibi ve mütebaki 
100 kazanın da dueriıinde bele.ti
ye doktoru bulunduğunu aöylenıiı
tir. 

Vekil Bey, Tıp Talebe Yurdu "t· 
....tındaki ~riyala dair aorulım bir 
ıuale kartı izahat vererek .. alr'anm 
in~ibati bir hiıdiae olduğunu 16 tale 
lıenin itu.ç edildifini söylemiş ve bir 
devlet müeaaeaeainin dahili nizam.'l.
tma riayet etmiyenlere karşr inti
qnı Ye clieiplin.i muhafua etmek va 
zifemdir" demi~tir-

Buna meb'uıu Rüttü Bey 
aöz alarak doktorlara kartı hü
cum etmit ve bu meyanda ka
saııç verıisi vennemek için te
~ıte bulunduklarını, İıtan. 
bulda bin küsur doktor bWunma 
ıma mukabil kazalarda doktor 
bulunmadığmı söylemit ve ec
sahanelere yapıldığı ııibi doktor 
larm ... Diif•• m.tıe.ıe teniüıi 
iıtemit ve çocuk vefiyallnm tek 
siplere ra;- tahmin edilen 
miktarın fevkinde .w.ı
ıöylemİftir. 

Cnaplar 

Dr. Muhar Bey (A1•> w 
Mustafa Bey (ÇOruaa alWllt 
veıcirek doktorlara ka111 t...a. 
edilen hücumlan tiddetle nıl
detmitlerdir. 

Refik Şnbt BeJ (Muıita) 
birkaç tabım hareketinden lıl
tün bir camianın itl.am edilmeei 
nin doğru bir hareket olmadııiı
nı söylemit doktorlarnımm va
tanperverliklerinden ve hayab 
milliyede oynadıklan yükaelc hi 

yorlar? latatiıtik idaresinin ve 
sıhhiye vekaletinin yaptıkları 
tetkikat ve elde ettikleri netice
le .. i neden kabul etmiyorlar? Bu 
kürsiden bir defa daha ilin ede 
lim ki, meVZU11 bahaolan rakam 
lar yanlı9tır. ilmi esulara iıti
nat etmemektedir. Türkiyede, 
~ vefiyatı 13 çocuğu geçme 
mittir ve ·her aene binde 11,1 
niıbetinde bir nüfuı tezayüdü 
vardır ve bu müabettir." 

Vekil Be7, aıhhi hizmetler 
hakkındaki beyuıata ce.abm 
de buaün ileri ıürülen bu fikrin 
tetkikine vekiletçe de aekiır. ıe
ned.ı beri dnam edildiğini dok 
torlann kazanç vergisini k~ldır 
mak değil, tarzı cibayetinin ıs
lahı talebinde bulunmut olduk. 
larmı ve lstanbuldaki doktor 
mevcüdunun 500 den ibaret bu
lunduğunu söylemittir, 

Rüttü Bey (Buna) ittihama 
tının bütün doktorlara ti.mil ol 
madığmı, doktorlarımızın yük
sek fedakirhklarını takdir etti. 
ğini aöylemiıtir. 

Kanunun heyeti umumiyesi ü 
zerindeki müzakere kafi görüle 
rek maddelere geçilmit ve kuw 
nan biriiıci müzakeresi ikmal o
lunmuttur. 

Meclis cumartesi toplanmak 
üzere içtimaa nihayet venntf· 
tir. 

Halil Beyin itirazları 

ANKARA, 5 ( T elefODJa) -
Divanı muhasebat raporları hak 
kmdaki 590 numaralı karann 
8 inci maddesinin telıiri hale. 
kında ma:r.batanm müzakereai 
ıırumda söz alan İzmir meb'u
su Halil Bey: 

- T efairin kanunun mcbcla. 
ne ıamil oluıuna nazaran bun. 
daıı tef•ir tarihine kadar veril
mit ve kesbi kat'iyet etmit mu
amelelerin tuhib neticesi çıka
cak. Bu ise dWlet ve efftlt mıii
naıebab itibariJe tahaniilü lm.. 
laylıld& izale edilir bir süçJük 
değildir dedi. 

Eıki ıurayi devlet kararların 
dan bahsede.o·ek; tefıiıin kanım 

vazetmek değil, kanuna taırib 
ve binaenaleyh teanu:dan mü
tevellit müphemiyeti illale et
mek elemek olduğunu söyledi. 
Ve t~kilitı eaasiye kaDwHincla 
tadilat yapılarak mecliıin tef
sir hakkının temyi;ı; mahkeme
sine ve ıurayi devlete verilmesi 
ni teklif etti. 

......... e' .,.---

Bir tekzip 
ANKARA, 5 A.A. - Ahir• 

Belcratta Yuıoslavya, Beos
raclaki takum ile bir miiıabeb 

yapllHf ve iyi bir oyun OfDama 
!arına mukabil makiir takımla 

rın ehemmiyetlerine nisbetle i
yi addedilmesi icap ed. bir -
tice almq olan Betildat ldübü. 
nün Yarosla'fJ•J•, Galatasa

ray ve F enertı.lıçeain ittirüile 

bir lıtanbul muhteliti teklinde 
•eldiıjine dair •aı Belırat ı•· 
Rteleri tarafmclan itu olunu 
..berleri Anadolu Ajansı Y •· 
plavya Ajuıaı nesdinde tel. 
pfla tebip etıaı6t ve Jletiktat 
kıınnua bu maslan yalmıı '

pna o!nachia Jauauauau ~t ., 
leaıifbr. 

Seyhan'da bir talebe 
bofuldu 

ADANA, 5 (A.A.) - Yıkaa
aak 6ser• S.ırı.an n ....... ı"
ziraat mektebi taleı...iad- ltir 
yarın yapılaeaktrr. 

Denizalh 
Silahlan 

T ahtelbahirleri mü 
faa ıilahı 

olarak kabul ediyo 
CENEVRE, S. A .A.- T 

T ealihat Konferansı Bahri K 
yonunda ltalyan Mümeuili Lo 
Koaferansından beri ltalya'nın ~ 
tai nuarının değitmediğini " 
mit, tahtelbahirlcrle aaffı harp 
milerinin ayni zamanda ortadaıı 
dınlmaaını tavaİye etmif ve 
tir lö: gerçi tahtelbahir bilbaıd 
taarruz ıilahı olalıilir. F ele.at 
bahrin daha az kuvvetli dona 
için lıir müdala ıi!Alu mahi 
haiz olduğu da iilir edilemez. 
dan dolayıdır lıi talıtelbahrin 
faa kuvvet ve lıalıiliyeti ıaffı h~ 
miıinin taarruz kuvvet ve ka
tiyle ayni ıaha dahilinde nazart 
lınmak icap e.ter. 

Bunun için ltalya tahtelbahi 
iıti'ap hacimlerinin aadece h • 
nur derecede lıiiçültiihneai 
aleylıin.ıedir. Çünkü böyle lıit 
rel&et en kuvvetli lıuJunanJarın 
faab- olarak ,.. za)'lflara zanll 
recek lıir tanıflı bir ilga ted ' • 
lıatka bir 9ey olamaz. 

Lehiıtan mıırahlıaaı Lebiıllll'J 
harici ticaretinin aelimetini 1-'1 
imlı:iınını hud eden yega 
taht .. lıalıirden ilıaret oldujunu 
lemit ve Lehiıtarun harici ti 
nin ,.arıdan fazla11nın deniz; 
le ,,..ıdıiını sözlerine il& .. e 
tir. 

Türkiye, Norveç, lıpanya "' 
pon mümeuilleri talıtelbahirlerİJI 
müdafaa ıiLihı olımk itibariyle 
bolundulılan kıymet ve ehemmi 
•ureti mahuıuaada kaydetmİf~ 

Amerikan murabbaaı tahtel,,... 
lerin ilgasına !•raflar olduğunu 1 
lemittir . 

İngiltere, Almanya ve ltaJya ti 
rahhaı heyetleri tahtelbahirlerl• ..1 
lıillerdeki mayinlerin ayni zam"'f 
ilga.mı hükümetlerinin kabul ~ 
ceklerini beyan etmitlerdir. 

Yougoslavya ve Romanya m 

haı heyetleri nehirlerde dol 
harp gemilerinin istiap hacim! ' 
azami iki yüz elli tonilato ve 
çaplarınnı •eksen milimetro ol 
hakkında Macar murahhası ı 
elan ileri ıürüen teklifin lehinde 
lunmıqlardır. 

Sovyetler birliği hükümcti Jı 
mesaili monitör gemilerinın biJrı1" 
taarru:ai •İlahlar ara•ına konm 
teklif etmi,tir. 

M. Stimson dönüyor 

CANNES, 5. A. A.- M. Stiııı"I 
refakatinde ınütehaa11alar bulu,J! 
tu lıalde N..,.erlı'a gitmek ü"! 
Vu,·rica nıpUl"llna binmittir. 

Bir kışla hapishane1'f 
tahvil edilecek 

EDiRNE 5 - Adliye .,,.~ 
Edn--deki m-zzam ... bil", 

metriik bir halde bulunan )'~ 
kıtlanın Hapiahanei wnami 
lıaz edilmesine karar •-it 
mulıtazı tadilit yapılmak ii~ 
keıif ieraaını emretm.iıtir. !'iP' 
bat mühendisi Uıtfi Bey ber~ 
inde fen meınnrlan olduiu ıı->: ; 

iki siinden beri mezkür kıtı.' 
tetkikat icra etmektedir. H•-" 
!anmakta olan kqif evrakı 
ye vekiletine gönderilecektir. 

Bot duran vapurlat 
BERLIN, s. A. A..- t -Y" 

nii Ulll'i alman lıandıruıaı 
181 sa Hamlıours liı _ ... 
Wr W4e lrab , .... .h ;ı u"ler' 
minin yekiina 700,000 tondur 

Doktor 

Ru~lu Hakkı 
.,.. Jatilılil caddeai 

yill Paımalı: lıııpu, Afrika 
na Jıititilı }ıp ! 'n JCe. 2J• 

Tel: laeıroit. in7. Saeıl: 1<4· 

DOK OR 

r..ıt Ş0KR0 
DMli tımıolıt.ıar mütelıaa 

ft. ... illıl - Jact .. r"I 

Tilırk Caddeai No. 
Telilaa.2,24122 

oktor 

Hafı Cemal 
ef. '-· 

zmetlerinden sitaystle bahset. Ch•ıt- Dahiliye butalıldarl 
l d i 

1 
· · Kont Amiral ~ .... a~ arma :>~nı ı mıştır. öldu- mütebua111 

Ahmet oglu Alımet Zıya lıtanbu,I Sıhhiye veJcilinin iuhatı c.ma.ı.n maada lıerıiia •· 
laınail oilu Ziya Sivaı, Hüseyin -ra aaat (2,30 dan le) ....,. 
oğlu Bekir Betiktat .Halil oilu A· Sıhhiye Vekili Refık Bey, i- NI.VYORK, 1 .A .A. - Anıeri- tanltul.ta Di ... ayoftında ua 
1'İf Ciimiiflıaııe, Samet oğlu llıraı.im leri au .. rülen ittihamları red.ı_.ı_ "-" .ıo-ıun- ııa1ıılı lıat"-da-
Haaaalıııle, S,,le,man Meanır otlu ek b""t"" "ilet .. -L~ m ve Atlu Olıy-unun Cenup ralı ...._. ...... 'ı# ... 
Ahmet M . lıtanlıul Etem ilu : r u un au muvac ...... ın. kıanunda """'- Amerilıan filoaa. l""- -ır- ,,. ....-.; J/61• 
Jlıo t · 1 .;:'aiti ç.ta; MuıUh0 oi· ; de söylenen kelimelerin ve CÜJD n-. 1wınıın_ d ... KMtt Alllİral O--• . . - .. - - - - ' . • . . . laırtı:i.~ .. ~~·~·.~ı • .;.1;.~;;ı.ı;:~~i.:~ii:=~=:....::==:....::=:::::..~ı-....~~~1! ... ~!·~·~· ~·~·~·~118~·:.._ __ ... 



-
lzmir-- Istanbul 
Maçı 

(Baş ı Birinci sahifede) 
Zetelen.n., lunirlileria latanbulu 
her vakit yenebilecek ltir ...,,,,.et 
te olduiuna dair olan iddialannı 
tevazu söatererek ret ebnekte ve 
funlan "1'1-ektedir: 

- latanbul kadar teeriibe se
çinniyen lzmir senç futbolcuları 
60n >ıaaanlarda apora fa>ı.la h;e· 
veı göstererek çok taraklı:ı etmıf· 
lerdir. fsmirde böyle tem.aslar 
Yapar, latanbullular kadar .. tec;· 
rübe p.ürl- her halde Turlı:ı; 
Yanın ikinci bir futbol merkezı 
olmaaı muhakkaktır. 

Takma hakkındaki fikirlerini 
sorduk. Dediler ki: 

- Takımın vaziyeti umumiye .. 
aince muavin hatl.t hırpalanmı!· 
tır. lh- •• Nazaıiaia yokAtZ· 
luğumı lıiuedeceiiz. Yalnız tunu 
da söyliJeYim ki, bu OJ"ncuları 
iıtihdaf edecek arkadetlar da di
i erlerini uatmıyacak kabiliyet· 
tedir. 

- Taknndan ürait var muı-

nız? 

- T ""dir ki, e kadar ümit 
""' deii!iz. Fakat futbolun cil•e· 
leri malilmdur. YalD<z umwn.İ· 
Yet itibarile takımın tetkili iyi 
bir der..:ede olacaktır. Taı.- an 
trenör Her ( Şvenk) in nezareti 
Ye futbel hey'eti miirakalteai al· 
tında daha evvel Ankara auhte
liti ile çarpıtmaaı ihtimalile bir 
buçuk aydır ferdi ve cem'i an· 
trennıanlanna deYam ebnekte· 
dir. Maaleaef en iyi oyuncuları· 
nıızdan ikisine izin alamadık. 
l<azanmak için çalıfAc&i••· 

Bu ıırada antrenör Her 
~ŞYenk) içeri sirdi. Kendisinin fi 
ırlerini aordum. Evveli söyle· 

llıek İstemedi. Adnan Beyin urar
ları üzerioe: 

. - "lzmirliler yerden ve kom
bıne bir oyun tatbik ederlene, 
~UYaffak olacaklannı >:annede· 
rıın . lzmirin müdafaaaı çok kuv· 
Yetlidir. Ben de Adnan B. in fikir 

· lerine İft.İrak ederim. f:ier Llitfi 
N •Zilli, IJa-.ıı selmit ohalardı, 
bu nıar• uhakkak kazanabilir· 
dik ... dedi. 
Taknnıa naaıl tetkil edileceği· 

tıi •ordum. Takım kaptanlan 
Febnıi de orada idi. Onu söater· 
di ona aordum. O da şunları SÖy· 
le.ti: 

- Kazanmak için çabtacağıi<. 
lhaan n Nazmi yok. Onlarm ye• 
l'İne semç Ye i tidatlı art.ad,..ı.r 
tetirdik. Kadromuz tamamile 
ıtenç oyunculardan mürekkeptir. 
"takım ailebi ihtimal f'l ,..sDl4e 
aahaya çıkacaktır: 

Fehmi 
RU.a Litfü 

Cemli Halil lbrahim 

l-ut Sa.it Fikret Fuat Namık 
Bu te• d· antNDÖI' Milter 

Peğneain Milli takım için tefrik 
ettiği oyunculardan J.Utfü ve Ri· 
:ta Fuat. Fikret, Sait Beyler var· 
dır. 

Zelı( ne diyor 1 
l zmirtaerin fikirlerini anladık· 

ta wa, auhtelit talommMl:m 
kıymetli kaptanı Zeki Beyi cör· 
dük. Maç hakkındaki fikirlerini 
10rd11k. Dedi ki' 

- Böt-le -taka ---·..... ..-za, bilhassa futbolun ta· 
•ıı.kkiaine pek büyük faideleri ol• 
duğunu miiteaddit defalar .öyle• 
ıniştim. Böyle temaaların temadi
•ini alakadar beyetlerd.., loekle
•i~. Bu maçı kazanmak ıneaeleııİ• 
ne gelince, lzmirliler bize naza· 
•an daha tecrübesiz olduğımdan 
k.azallllULlnlz daha tabiidir. Biz 
de futbol muhakkak ki, daha 'yiik 
aektiT. 

D-ek ol yor ki, lotanı.ut 
Dluhteliti neticeden dalı& .-in· 
~ir. Fakat daha hiç bir teY SÖY• 
~-:o ız. B.nu ...a.da Pit ı c ı 
ıtız. 

lsltanbul muhtelitinio ,Oyie tef 
kil ~-d ec:efi. muhalıkalıt sibidir. 
R.ebıı rahataızlıitnı ileri ıiirerek 
oynamamak iıtemektedir. Rebii 
oynamadığına nazaraa talran 
ıöyle olacaktır.: 

AYDi 
Böman Mithat 

• Cerat Nihat a..,.ı 
l~lebi Salahaddin Zeki Fikret 

K.,.al Şefik 

Fener 8. - Süleymani7e 
lzmir maçından evve~ . Fen~

batıçe A-B muhtelitlen ıle Sii-
1~iye birinci takımlan kartı 
~c:alı:tır. SüleymanİyenİD likte 
lldığı neticeler malU.mdur. Vefa· i! lstanbulıporu, Beykozu, mai· 
kup etınişlerdir. Fenerbahçe ta• 
S 1"';nda Alaaddin, Muzaffe_r, 
'(adı, Ziya, Hadi, Hiiaametl• 

• •ar, Nevzat Lutfü gibi tanın• 
;j'1t lıirinci ımıf oyuncular var· 
.,. ": Bu maçın çok enteresan ola· 
algı muhakkaktır, bakalım ne 

o "C&k? 
M.K. 

Beykoz zindeler yurdu 
kongresi 

s ~eYkoz Zindeler ysrclundan: 

1 a:ru 1932 perıembe •kte
aaı .... ı_· d ·d h · · ·h b ic;i k iLiZ e ı are eyetı ıntı a ı 

ı.;: on~re aktedileceğinden bi· 
uın azanrn teşriff rica olunur. 

Enosis atletleri 

MiLLiYET t:UMA 6 MAYIS 1932 • 

Kr )içeler yaso 
ve Kariyeyi gezdiler 
Bugün de T opkapı sarayını ve 

müzeleri ziyaret edece ler 
Romanya kraliçe1i Marie ve 

kerimesi Yusoılavya kraliçeai 
Marie hazeratı dün sabah miıa· 
fir bulunduktan Bebek'te Robert 
Collece ten haraketle Ayaaofya 
ve Kariye camilerini ziyaret et .. 
miıler •• Çar9ı'da bir gezinti yap 
mıılardır. 

Kraliçeler öğle yemeğiai Ro· 
bert Collese'in müdür muavini 
Dr. Hentinston'un hemşirelİ Mm 
Bamor'un nezdinde yemitlerdir. 
Yemekte kraliçelerin mihman• 
4ıırlıı.ı..r- tayin edilmit olan 
Melek Şevket Fuat ve Nermin 
Mu ... affak Hanımlar ..-e Roman· 
ya sefiri M. Karp hazır bulun• 
mutlardır. 

Kraliçeler busün Topkapı aa· 
rayını ziyaret edeceklerdir. 

Cam gözlü 
Canavar 

( Baıı l inci $ahil~d~) 

hiç bir erkeği tanımadığını söyle· 
mektedir. 

Lublikin hi.diıeden iki •ene ev· 
vel Kaaımpatada pazar yerlerin· 
de dolaıtıiı da tesbit edilmittir. 

Bavulu bulundu 
Şeririn Bursa otelinde küçük 

bir bavul içinde iki kat çamaıın 
ile iki üç kitabından ba9ka bir et 
yaaı çrkmamıttır. 

Ali Rıza Bey ae diyor? 
Reami f&)uiyet ve makamların 

kat'iyet ifade eden beyanatı kar• 
şısında son vaziyeti anlamak iein 
Polis müdürü Ali Rıza Beye mü
racaat ettik. 

Ali Rıza Bey, muharririmizin 
suallerine cevap vererek fU be
yanatta bulunmuttur: 

- Cam cözlü caninin, Lublike 
beazemediği iddialarına bir kıy. 
met atfedil-z mi? 

- Hayır! Tethiı, resmi bir he· 
yet huzunında çehrenin bütün 
hututu tetkik edilerek yaprlmıt· 
tir. 

Her hansi bir hataya düfiil· 
•Üf o1m- imkin yoktur. 

- Fakat, bazı kimıeler, Lub
lilı:in loir sözü camdan el-Cildi, 
diyorlar. 

- Meharetle söz yapdarak çu 
kunaaa iyi.,. yerleıtirilmif bir 
cam söz, \ıolr defa halıtikiıinden 
tefrik edil-z. Ben bile, tanıdık 
larondan bir zatm cözü camdan 
oldufunu aradan epeyce zaman 
seçtikten sonra farkına •arabil
dirn. Demek iatiyonım ki merlı:u· 
mu tanİyan kiııııuelerin camgöz ol 
dupna dikkat etmem.it olnıalan 
pek ali mümkündür. 

- Ölüyii mezardan çıkarbp, 
ikinci bir tethi• yapılamaz mı? 

- Böyle bir J"Y" kat'iyyen lü
znm yoktnr. Tethiıte IS kifiden 
fazla kimle bulunmuş ve hep•i 
de ölüyü derhal tan11aıtlardır. 
Ba kat'iyyet klU'fluada bilmem 
öteki rivayetlerin bir ehemmiyeti 
kalır mı? 

- Maamafih, Beyefendi, mak 
tulün aon senelerdeki hayatına 
ait e .. ılı mallimat almlll'ftaauı· 
tır? 

- Evet, müphem kalan bir teli 
aOkta budur. Zabıta, Lublikin ne 
relerde, kimlerle beraber cöriin· 
diiiünü. _..ı yqadıiını .arattır• 
maktadır. Yapdmakta olan tahki 
kat, i.lultet bunu da meydana çı· 
lcaracaktır." 

Biz, en aa.li.hiyettar ağızdan 
çdran bu ı.eyuuıta IUr ıeY ilave 
etaııeti doint bW...,,or ve tahki· 
katın netic811İni beklemeği tercih 
ediyoruz. 

Resmi izahat 
. Dicer taraftan Polis aüdürii 

Alı Rıza Bey dün matbuata şn 
mektubu teTdi etmittir: 

"Bahçelıtapı hadisesi eana11nda 
maktul dü- -hı h" . ti" b lckmd • ~ m u .. ıye 

a • al!'"kadar dairelerce 
yaprl&11I tetkikat üı.erine merku • 
•ua atonya tebaaanıdan y- ı 
L bı"- . u yuı 

u "" namındakı ·- L 1a ld -
ita 

,.. y.u. o uga 
ı ı -rette taaYY1ia etmif oldu

ğunda~. bun~n haricinde rivayet. 
lere mustenıden yapılan neşriyat 
tekzip olunur efendim." 

atletleri araNnda mayısm 13 • tS 
ye 20 inci ciinleri miiaabakalar 
yapılma11 mukarrerdir. Ba hu.aua 
t.a Atletiam Federaayonu riyue. 
tine mür t edilerek mli1aade 
i•teemittir. 

Bursa ıtadyomu 
BURSA, 3 - Vali Fatin Bey, 

vilayetçe yapılmıt olan lotildil 
stadyumuna ait tapu senedinin 
Halkevi npmma tanaimi için te ... 
şebbüste bulunuyor. Stadyumun 

• Ü adı a ıla· 

Kraliç• 1 stanbul sokalclatınd• 

Bonolar 
Tevzi ediliyor 

Dün yüz elli mübadil 
müracaat etti 

Maliye Yeki.letinden selen miİ· 
badi! bonolanııın diindeo itiba· 
ren Defterdarlıktan sönderilen 
memur huzurunda lıki.n mücliri· 
yeti tarafmdan tevziine batlaOIDlfbr. 
Dün bono almak üzere müraca· 
at eclealer 150 kiti idi. 

Tevziata devam edilecek ve 
hiç mal almamı' olanlar 3 numa· 
ralı bonolarla İftİrak edecekler• 
dir. Bundan sonra ııraaile iatih· 
kaklarının nıafı derecesinde mal 
alanlara 2 numaralı bonolar ve
rilecek, aon olarak ta malınıa ço
ğunu almış olan iıtihkak sahiple
ri 1 numaralı bonolarmı alacak .. 
!ardır. 

Mallan iıtirdat edilmit olan 
mübadillere iae hazine bonoları 
verilecektir. Bu bonolar faizli· 
dir. Yakında selecek ve tema ta 
batfanacaktır. 

lıtanbul mülhak kazalarında 
..w..cirl ... e verilnıit bir mikdar 
emlik 'll'ardır. Bunlar ıatdacak
hr. lmıirde 1,5, Sa.ııuunda 2 mil· 
yon, Trabzonda 1 m.İiyoa, Babke
air, Ç•••kkale •e Ed.IW'llitte hir 
kaç mily- lirabk mübadil -il· 
ki -cuttur. 

Bunlar hilkümetçe 1abfa çı1ıta. 
nldıktan aonra mlibadillenlan 
bqka talip çıkmaa1a dijer 8'ha
aa satılacaktır. 

Memlekette 

Gene kaplan 
Hikayesi 

Avcılar bir kaplan 
daha öldürmüşler 
Somadan yazıbyor: - Kaza· 

mızm Koyundere köyÜ civarında 
ki onnanlrkta avetlarla bir kap
lan araamda kanlı bir mücadele 
olmuıtur: 

Ormanda domuz avına çıkan 
köylülerin öniine azgm bir kap· 
lan br. ll'eİ a 
Ef-di kaplana ateı etmifae de 
bu esnada kaplan dijer avcı Ka
ra MetuDedin üzerine hücum el· 
mittir, Kara Mehmet hemen atet 
etmİJ, kaplanı aol böğründen ya
r•l•m•ıtır. 

Fakat yaralı kaplan d ha az• 
ım bir ..,ı.ilde Melımedia Üaeri· 
ne tekrar atlamıı, adamcafıam 
kolundan kapmıf ve aaTallıyı ye
re yatırarak kafaaını ıaırmıttır. 
Bu esnada kaplan yamaçtan J'U· 
varlanmıt ve diğer avcı Köse oğ
lu Ahmet bir saniye içinde • ahı 
nı kullanmak fırıatını bulmut ve 
kaplanı kafasından vurarak öl
dünniiftiir. 

Yaralı bulunan Kara Mehmet 
kaza merkezinde tedari edilmek 
tedir. Vurulan kaplaa buraya ge 
tirilnıitlir. Halka tethir edilmek· 
tedir. 

Kaçak iskambilde 
mahkumiyet 

Evrenyeden yazıbyor: - G• 
çenlerde Hayvat köyü birinci 
muhtarı Salih Efendinin kah ... in 
de kaçak iskambil kaptlan bu· 
lanma~ta. Salih Siaop ihtiaaa mab 
kemesi k.ararile altı ay hapise 
mahkum olmu,tur. 

Elektrikler neden 
kesildi? 

Evvelki aktam Silihtarağa 
fabrik.aamda üç kablonun ini 
surette yanmuı üzerine Beyoğ. 
lu ve lstanbul cihetinde yarım 
ıaat kadar elektrik cereyanı ke 
ailmiıtir. Kablolar tamir edile-

Ylllyette 

Bir maddeden 
istifade mi? 

Bazı kimseler n'!den 
dükkanlarını 
kapatıyorlar?. 

Kari sütunu 

Bir tavzih 
Dün ıu tezkereyi aldık! 

4 Mayıs 932 tarihli ve 2236 

Gcdikpapda Jand rma 
S tınalma komisyonundan: 

Mevcut nümunesine röre 550: 600 adet arka çantuı pazar
lıkla alrna~ktır. Taliplerin 8 Mayıı 932 pazar rünü saat on altı
dan on yedıye kadar komiıyona müracaatları. (1840) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma lromiıyonundan: 

Mevcut nümuneaine göre 1750: 1800 adet yerli matara pazar 
lrkla alınac:aktır. Taliplerin 8 Mayıs 932 pazar ııünü saat 
d •d ki k d k • OD ye-

l en on se ze a ar om11yona mürac:aatları. (1841) Bazı dükkan sahiplerinin ter 
ki ticaret için maliye tahıil tube 
!erine beyanname verdiklennı 
bir aktam gazetesi yazmıttır. 
Defterdarlıktan tahkikat Y•P· 
tık. 

numaralı niiahanızın beıinci aahi· 
feıinde Maıon !etkili.tile alAl<a· 
dar zevat meyanında ( ziihreYİ 
haatalıklar haıtaneai Utibi Meh· 
met Emin) suretinde bir kayıt cö 
riilmüttür. Hastanenin katibi ben 
deniz olup ne Maıon1ukla ve ne
de Maaonluğun yeni tetlrilatile 
hiç bir YeÇhile aliıkadar n hatta 

bu itlerden haberdar olmadığımı 11•••••••••••• .. I 
ve Mehmet Emin Bey hastanede . D c 1 T r------------· 
t.atip obnayıp i.nıirimiz bulundu- r. ela evfik 3 üncü Kolordu 
euou arzederim efendim. 1 • lllnları 

Verilen malümata göre, dük
kinlannı her hanıi bir ıebeple 
kapayanlar bulımablleceği cibi, 
bunlardan mali sene bqı yak-

Zührevi haatalıklar 
haatane1i lıtitibi 

Halim 

lattığı için ekaeriyetle de ka- K O C A E L l 
zaoç verırisinden kaçmak mak- vapur tirketinden: 
sadı ile hareket edenler de bu.. lzmit lmrfezi vapur ıür'at postala~ 
lımabilir. rma 9 Mayıa pazartesi sününden i-

Kaı:anç vercı11 kanununda tiba.... hatlanaı:alı: laıa..buldan ve 
"ikinci sınıf eanaftau dükkin lıanitt- h ... sün npur harelıet et
açtıklanndan bir ıene sonra tiril....ırtir. latanbul'dan cumartesi, 
vergi tahsil edi4ir.,. denmekte- pazm-, salı ve çstunba sünleri saat 
di r. 14 ıe _.-teai, PCW1 1 ı .., cmıı11 

Bazı kimselerin bu madde- pnleri saat 9 ela Galata nhtmırn
den iıtifade ederek ınuv.kka· dan •e Izmitt- de Cumartesi pa· 
ten dükkinlannı kapayarak bi- zar, puart•İ, çartaınba ve psJem
libara açttkları göriiJ.ıDü!tilr. be pnl...-i saat 7 de sah ve cuma 
Yeni kazanç kanunu buau halle ıriinJeri 9 da bare~t ederi.... Her 
dec:ektiT • tiirlü tafıil&t için Y -.itte Kocaeli 

Romen ve Bulgar 
Misafirler 

Düa sabah Dolmabahçe 
aarayıaı sezdiler 

Şehrimizde bulunan Romen 
münen-erlerindSl mürekkep 
&eyyah kafilesi dün sabah Dol. 
mababe sarayını gezmitler, öğ· 
leden sonra otomobillerle Bo· 
ğaziçiode bir gezinti yapınıtlar
dır. 

Yapur ıirl<etine ve körfez iskelelerin 
de acentalıklara müracaat edilmeıi 

ilan olunur. Tel. 2.2043. 

NORSKE ORlENT 
LlNlE 

Ncıneç bandralı E L l E vapuru 
10 Mayııte limarumıza muvaaalat 
ve ANVERS, HAMBURG ve lS
KANDINAVYA LlMANLARI i
çin emtiai ticariye tahıtUI edecektir 
Tafıil.it jçin Galatada Frenkyan Ha
nında THEO REPPEN v-r a
centahğlna müracaat. 

Telefon Beyoğlu 2274. 

lstanbul Aıliye mahkemesi 6 ıncı 

hukuk dairesinden: Mehmet Halit e 
fendi tarafından karuı Tophanede 
topçular cadcleainde Çavuıhatı ına· 

Zührevi ve idrar yola lıaıtahklan 
mütehaıaıaı: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 35. 
Her siiıı saat 14-19. 

• 

Çatalc:a müıtabkem mevki 
kıtaatı hayn.natı ihtiyacı için 
35,000 kilo arpuı aleni müna
kua ile almacaktır. ihalesi 26/ 
S/ 932 pazartesi günü saat 15 te 
komiayonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini almak 
üzere her fÜn ve münakasaya 
ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyende komiıyonumuza müra 
c:aatları. (256) (1853) 

--.FIRSAT._ .. 
Y eıillröy ' de iıtaay- pek 

yakın bir mefticle büyük 
bahçeli, sebze lıahçeai, A
merikan yeldeğirmeni, iki tulum
balı büyük aamıcı. müteferrik ca· 
rajı ve he• tarafta elektrik tesi
satı havi müceddet süze! bir 
villi aatılılrtır. Ziyaret için köyün 
eczanesine müracaat olunmaa1. 

latanbul dördüncü İcra memurlu
ğundan: Temanıına 3200 lira kıy
met takdi• edilen Biiyükadada mu
kaddema Aya Nikola elyevm Anlan 
aokaimda eaki il yeni 4, 1 N o. larla 
murakkam bir bap hanenin tcınamı 
açılı: -ya •azedilmif olup 16-5-
932 tarihinde f&J'tnaıneıi divanhane
ye tallik edilerek 7-6-932 tarihine 
müaadif aalı ıünü aaat 14 ten 16 ya ; 
kadar lıtanbul 4 üncü İcra daireain
de açık artırma ile satılacaktır. Ar
tırmaya ittirak için yüzde 7,50 te
minat akçesi alınır. Müterakim ver
sifer ile belediye resimleri vabf 
İcareai mütteriye aitlİr. Hakları Ta
pu ıicilleriyl aabit olmayan ipotekli ı· 
alacalddarla diğer ali.kaclar-m ve 
irtifak hakkı aabiplerinin bu hakla- ı 
nru ve huıusil faiz ve meaarife dair ••••••••••••• .. 

Az zamanda usta olan iddialarını ilan tarihinden iti- .... 
Mren 20 sün içinde e....ıo mü.ı.ite 1 DOKUMACI 

--

!eriyle bildirmeleri lizm:dır. Aksi 1 
h ide hakları tap ıicilleriyle 1alıit ı 

olmayanlar aabf bedelinin paylatma 
amdan hariç kalırlar. Ali.kadarların 1 
Y~İ İcra Ye ifli.ı kanun11Dun 115 in- ı 
CI maddeıi hükrmine &'Öre tevfiki ha 

yeti~ınek iıtiyen 

Türk Gençlerinin 
Balattaki Süreyya Paşa 

reket etmeleri ve daha fazla malıl
mat almak iateyenlerin 931 108 dos il•• .. 

mensucat fabrikasına 
miiracaatlan. 

ye No. suyla daiı-emize müracaatlan -------------
iliın olunur • .-.. YALOVA._.. .. 

Bulgar lise muallimlerioıhı 
mürekkep grup ta dün Çamlıca 
kız orta mektebini ve Tıp fakül 
lesini ziyaret etmişlerdir. Mis•· 
firler bugün memleketlerine av· 
det edeceklerdir. 

Bulgar misafirler Bur
sayı gezdiler 

BURSA, 3 - BQlııar muallim 
leri burada pek iyi kartdandı· 
lar, tereflerine belediyede bir 
:ziyafet verildi. Belediye reillİmİ· 
:zin nutkuna Bulgar müderriıi 
M. Filoft cevap veTdi. 

halleainde 407 No. b hanede miiki- lataııt.ııl 3 ürcü İcra memarlu
me S...... Hanun aleyhine ikame o- ğundan: Mahcuz olup fürühti aıu· 
lunan lıof&nma daTUıntn ııalait isti- karrer bulunan kanepe maaa ve aai
maı ıiiretile talılıikab ilana! edilmit re ErenköyÜnde ealıi İataayon ı.öp. 
n lıinnetiu ikametcüı meçhul olan riiıü civarında mezat yerinde 10-5- ı 
mü..ileylıa haidmıcla muameleaiz 932 tarihine müaadif aalı sunü -t 
SJYap kararı miıüllu son olarak müt 10..12 de ikinci arttırması yapılaca
tehaz muameleli S'YAP lıarannında imcian taliplerin yevmi mezkilrde 1 
kezalik ilanen tebliti lıararırir .ımuı memuruna müracaatlan ilin olu-

Millet ve Baltacı 
çiftlikleri 

aabf mağazasından: 
l<tanbul halkının en muhıın 

ihtiyıc, olan 

Pastörize süt 
Neft s tereyaS) 
Günlük yumurta 
ve yoğurdu 

Gündüz mektepler sez:Jdı. 
Miıafirler öile yemeğini kız mu
allim mektebinde yediler. Aynı 
mektepte gece misafirlere biT·mü 
samere verildi. Muallim piyeai 

bulunıluiunılan buna bi- iıbu nur. 1 
kararı ahirde yöYl11ii muhakeme o-
larak tayın edilmit olan 14-5-932 1 
oıı dört mayıs dolıaıı:yiiz otuz iki cu lstuılıul betinci ıcra memurlu- ! 
nıarteai sünü aaat oıılıUd la-bul tundan: Bir deyin temini için. mah
al.ıye nıalık-i 6 ına halmk dai- cuı. Ye fruhtu mülrarrer bulunan j . ; 

reeinde İapalt wcut edilmeıliii tak- ki tan.flı dört ıilindirli tekmil ta- 1 

tirde t.ilcimıle ...ıaabn iıa- eddmİf kmı valaı ikiıi viıron üçia or mar- I 
addedileceği malum olmak ü-.. keJ kalı ve iki adet Pt...,...ıer ve Nu- ı 

l'angılıı 'dı sa tış mağızamızdon 
~:minonu"ndc Ilı an l'-Cza Depo.' 
snndan, lle şlkta ş"ra Vldin ceza temsil edildi. Ve lileli ce~ler 

tarafından oynanan zeybek çok 
beğenildi. 

nesinden, Ka dıkov ıınde satı~ 
şobemizd,n 

tedarik edebilirsiniz. Miaafirler Necati Bey kız aan' 
at enatitiisünde gördükleri miı· 
kemmeliyete hayran olmuılar ve 
Bulgaristanaa bu tarzda mektep 
olmadıiimı aöyliyerek mektebin 
tetkllat ve den prosramı hakkın 

fiyet ili.n ohınur, t mer markalı, ve bir adet eli ve lMr ' .!O\ id.1 }Jpı.dn \c Yalo\I 'o 
•.det elli beyğir kuvvetinde elelrt j !':urdu namile pivasa ~ıkm:a.ı 

da verilen izalıatı dikkaUe -t Kaıl.ılıöy 1 ci sulh hukuk malıkeme-
etmjılerdir. Erkek aan'at melıtte- sinden: Gal&tada Havyar honıoda12 
bi de misafirler üzerinde çok iyi No. mükim iken elyevm ikametgi.h· 
bir tesir bırakmıttır. ları meçhul Sava ve lstefan ve Koz. 

Bulgar muallimleri Bursayı ma ve Kostantin ve Andon efendi. 
çok beğenmit ve ee'll'ıuiflerdir. 

inkılap lisesi talebesi 
bir müsamere verdi 

Jere: Nevber Ratip Hanım tarafın· 
dan aleyhinize Kadıkoyünde Cafer 
ağa mahallesinin Bahariye caddeain 
de kiin 88 No hanenin izalei fuyuu 
na dair ibme eylediii dava iizerine 

Jnkılip lisesi onuncu amıf ta- ikametci.lunızın meçhuliyeti cerek 
!«>esi dün akfaın Galatu&nıy zabıta tahkikatı ve ı...-ek&e namını · 
lisesi konferans salonunda bir a cönderilen davetnunel•·deki 
müaamere vermi§lerdir. Müsa. mefrulıattan anlatdmq ve bittalep 
merede talebe velileri, maarif ili.nen tebliıat icra11na karar v•il· 
erkanı, mekep müdür ve mual. mit olduğundan benıyı muhakome 
limleri hazır bulunmuttur. Mii- tayin olunan 11-6-932 tarihine mü
samereye saat, 20,30 da latiidil aadif cumarte•İ ıünü 1&&t 10 da biz 
marşı ile baılanınıttır. T-.il zat mahkemede h-..ır bulunmanız 
edilen Faruk Nafiz Beyin veya tarafınızdan muaaddak yeki.Jet 
"Akın,. piyesi çok muvaffak ol name il bir vekil göndermeniz ve 
muştur. Demir rolünde Vefik akıi taktirde hakkınızda ııyap ka
Ziya B. bilhana nazarı dikkati nrı verileceği hukuk uıulü mulıake
celbetmiştir. Talebeyi gÖlter. meleri kanununun maddei mahauaa. 
dikleri muvaffakiyetten dolayı 11 mucibince keyfiyet teblij maka. 
tebrik ederiz. ına kaim olmak uzere ilan olu-

--··---
Robert Collegc'dc 

müsamere 
Buıü ı at bette Robert Col 

lege de Konservatuvardan Afi. 
fe ve Sa6ye Hanımlarla Şelcip 
Bey tarafından alaturka bir 
konser verilecektir. Bu konser. 
!erde kraliçelerin de bulunmaa.ı 
muhtemeldir. 

irtihal 

nur. 

htanbul 8 İnci İcra dairesinden: 
13967 lira mukabilinde tahtı hacze 
alınan ve paraya çevrilmesine karar 
verilen bnape halı müteaddit ma1a 
yazı ve heup IDllkineleri .., miitead 
dit masalar ye banka yazıhane için 
lizım olan bilcümle e,yalar 9-5-932 
pazartesi cünü ıaat 9 buçuktan iti. 
beren 19 za kadar miizayede devam 
ve mahcuz emval temamen satılma
dığı taktirde 10.S-932 salı ve 11-5-
932 çar•amba sünleri cöıterilen 

Temyiz mahkemesi birinci rei- aaaıl ... e kadar müzayedeye devam 
si llıaan Beyin teyzeıi ve lıtanbul edileceğinden talip olanl..ın ~ya
miiddeiumumi muavini N114ret ların bulunduğu Babçekapıda Anado 
Beyin kayinpederi Cemal Beyin lu hanının alt katlannda tiçareı 
valideıi Hacer Hanım dün vefat . banka . ve 
ebniş, cenazesi katdırılmıftrr. Ke- ~ sanayı 11 merkezınde hazır 
derdide a.ileıine beyanı taziyet e- l ~~~u~~~-ınemuruna müracaatları 

rikli motör, ve bir adet otuz lıeyinr ' yoğurtlar ardı· Bu \Oj!;urıl•rın 
ku •· Çiftlikte apılmadı~ ve aldanma 

vvetinde ve keza bir adet otuz nıak İ l' İ n bilh ıs» \ alova \! illet 
heyği~ ~vn~nd . Cem'ea üç adet ı " fulıacı ~-iıılıkterı k•ydıııı ha\ i 
elektnldı motör dınamo ve bir adet o•' crkrlmız• d ıkkat e 'ılme' 
tek cleail buğday yıkama maki 1 •••- rı ole ııır 4•••• 
mu teferruat ve bir adet Lovcn:....,.. ı .11!" .. ••••••••••lll 
lralı buiday yıkama elvatorile hera- E 1 b · · ıa e n ı z c meraklı iıcniz 1 
loer bir adet E .,.;b buCday teınizlo
..... için H . D. ve bir adet buğday 
almalı: lçin el.etor H. D. otomatik 
kantarile beraber elli kiloluk ınaı.;. · 
nıılarm 10..S-932 tarihine miiaadif 1a : 
lı süri aaat 9 dan ili. 12 ye kadar 
Cibalide Tll§ iakeleainde deiv- 1 
fabrilramnda bilmiiaııyede ı tılaca- l 
imdan taliplmıı yevm ve nlıti mez. 

kı'lrcla mah_~ıle bul~nacak icra ıne 1 
nnıru- muracaatlan ili.n olunur. 

tST AN BUL KASAPLAR 1 
Cemiyetinden: · 

lıtanbul Umum Kaaap ve ciğerci 1 
ve barakçı ve tavukçu eınafının na· 
zan dikkatlerine: 

l•tanbul Mıntaka11 Ticaret Müdi
riyeti aliyesinden tebliğ buy•rulan 
emirnamede kiiçük esnafm Ticaret 
odasına kayıt ve teacillerinc batlan· 
mıt olduğundan lıtanbul Vilayeti 
ve Beyoğlu ve Oıküdar kazaları da
hilinde bulunan bilumum kaaap ve 
ciğerci Ye aakatcı ve baraakçı ve ta
vukçu eanafından uata ve çırak ve 

bilcümle müstahteminin kayıt ve tea 

dl muamelesi Haziron 932 tarihin. 
de tamamen bitecektir. uıtUyetimi. 
ze meoıup yukarda isiml...-i yazıb 
bulunan eınafm cemiyetimize mü· 
racaatla Ticaret ve Sanayi odası ni
zamnamesi mucibince kayıtlarını ic
ra Ye teacil ettirmeleri lüzumu hem 
miyetle beyan olunur. 

Bu müddet zarfında kayıtlarını ic-

Yeni AH~fER 
terzihaneai 

KADIN ve ERKEK 
atölyelerinin emıalıiz 
san'atinden istifade 

ediniz. 
Bu müeueııe bütün bedii ve ik· 

tiıadi arzularınıza cevap vermeie 

muktedir mahir makastarlar elin
de modern bir teıkilata maliktir. 

Ankara caddeıi No. 96. 
Dairei mahauıa 

-- Telefon: 20766 __ .. 

ZA Y[ - Derununda Çenaelköy aı· 
keriik ıubesinden aldtğnu aıkeri ve
sikam, 89 numerolu komiıyoncu kar 
nesi, Vakıf Par.U.,.. müdiriyetinden 
alınmış bir İpotek senedi Ye aynca 
297 liralık bir makpuz ile 201 lira 
parayı havi cüzdanunı kaybettim. 
Bulan zatın parayı alıkoyarak evra• 
kı mezkilreyi adresime ıetirmesi İn· 
saniyet namına rica olunur. Galata 
Yazıcı, Dibelc Dibi sokak No 1. 
Moiz Yahni. 

lstanbul 8 ci icra memurluğundan: 
Bir borçdan dolayi mahcuz Ye pa· 
raya çevrilmeı.i mükarrer 3 teneke 
.Sibir yağı tl ..S-32 tarihine muaadif 
<.lll'famba günü saat 15 den 17 ye 
kadar tuzcu!arda 11 No zeytinci 

ra ve tescil ettirnıeyenler Ticaret diikkıinrnda satılacağından talip o· 
Odaaı nizamn.amui. mucibince teczi.. lanlann vakti mezkôrde mahallinde 
ye edilecekleri alakadarların mallı- 1 Hazir bulunacak m•ınuruna miıra-

.'"' r i1An olunuı • 



----·---- - ---- -

X;::ıere Fosfatlı Sark Malt M K ilanınız .. t .. üzü art 
Çocukların kemikleri · 
Kuvvetlendirir. 

• ' ' • ~ • -· ...... ·~,. "'<;': 11' ~ ·-

Ankara Sergisinde lpekiş 
kum asları 

WH''''''-'-''''''''''''"''''''''''''.H#;J#Ja ~ 
ı 1932 ilkbahar 

1 ve yaz mevsi-
1 i · · krep modası .. 
1 dır. Bir krep İ<i, hiç bir hanımefendi, 1 bununla yeni bir elbise yapmak zev-1 kinden, kendini asla mahrum edemez~ 
J,,,,.,.,.,.,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,.,,,.,,.,,,,, .... 
Kumaş kenarında 

IPEKİŞ arkası 
Güzellikwe 
Sağlamlık garantisidir. 

P krep inde de bu marka vardı !I Çü •• 
fl "" . n 

E:lL-' I ey :te I ek x ş ' f,..-,d:fı-;-- 1 . . 
-gunu 

açılıyor 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesj 

J I Devlet DemıryoD"nrı ldaresı ihl:nları 1 
T em.ail ve müsamere vermek üzere asgari beş ki,ilik grup

lar halinde seyahat etmek veya beş kiti ücreti vermek şertile 
0-let Demiryollarmda seyahat edecek tiyatro ve musiki he
yetlerine mahalli belediye reisliklerinin vesikalan mukabilin
de tren ücretlerinden 'Vo 50 tenzilat icrasına dair D.D./ 59 ı:ıu. 
maralı bir terife ihdas edilmiştir. 

&000 7380 

ı• 

7312 

1168 20524 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMiLATI 

.. r 
i.11 

6 
Enakaytinde Göztepede Mebmetefen.di mehelle
sinde Ihlamur aokaimda Mki 3.3 ve yeni 23-23 
No. h alb ytiz artm arsa üzerinde zemin kat kır
IDIZI çini tatlık üıtönde dört oda bir kömürlük 
bir kumalı hamam birinci ket eahım.lık dört oda 
bir ıalQllJ çab keli dört oda (sandık oıluıchr). 0-
clal- üçü dötemeleri d8klilmüıtür. Ve ytiz yir
mi &J1lll arsa üzerinde hyap ahır ve ocı.. mutfak 
ve üç dönüm yedi yiia seks- artm behçeyi havi 
bir kÖfküD ıam.mı. (bir balkon ve bir kuyu ve iki 
haYUa vardır.) Fatma Mediha H. ve 

Mehmet Suat B. 
Ramelihiaarmda Mollafenari mahallesinde Bot
tan ıokaimda mki 3 ve yeni ·2 m•mıareh clokıen 
Mkia arım ana üzerinde bir buçuk keb kirıir bir 
lı.ab •htaP olmek üaere iki buçuk katta bet oda 
iki acıla bir lafldt ve yirmi bet artm ana üzerinde 
bir mutfak ff bin iki yüz elli dokuz arım bahçeyi 
havi bir benenin t•-ım, Mehmet Emin Ef. 

ve Sııffet H.um 
Epikapıda Hacıilyu naballeaincle seneden lbra
himaia mahellen Etanağa elyevm Hekimçelebi 
•okaimda eeki 12 ve yeni 16 numaralı altımı ar
ım ana üzerinde ehpp üç katta bir sandık odas 
olmak üzere dört oda biri ufak olmak üzere üç şo. 
fa bir mutfıık bir bodrum ve kırk UJln bahçeyi 
havi bir bıuıenin tunamı. (Orta kettan itibaren 
çıkma vardır) Bileaale bilvekale Fetma 

H. ile Ometullah Nimet H. ve Nüs
rel Muzaffer, Mehmet Emin. Meh. 
met Refik, Ahmet Nevzat Beyler. 

Rumelihiaannda Mollafenari mabelleıinde Bos
tan sokağında eski 1 ve 16/1 numaralı yüz artın 
arsa üzerinde abtap bir katta dört oda bir koridor 
iki ıı.ıethel bir mutfak mah~lli (iki kısım olarak j 
kullanılmaktadır). ayrıca bır oda bir( gezinti ma J 

halli bir mutfak mahalli ve yedi yüz otuz iki arşın 
behçeyi havi bir henenin tamamı. 1 

Mehmet Emin Ef. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1733) 

İdaremiz için pazarlıkla satın elınacalı; olan 31 kalem demir 
perçin çivi, cilalı çini, izole tel istanpa mürekkebi, mO§e kalas; 
bakır tel; kurtunı; elektrik malzemeııi demir çember, flanşb va
na, 111bun veaaire gibi muhtelifü)ci&1 malzemenin pazarlığı 9 - V 
932 teribine müıadif pazartesi günü icra kılınacağından taliple
rin yevmi mezkurda saet 9 dan 11,30 kadar mağazada i.bati vü
cut ederek tahriren fiat vermeleri, bu hapı.ki melzemenin müf
Ndat liıtmi mağaza dehilinde aaılmıı olup ntimune getirilmeai 
ic:ap eden malzeme için puarlık günü nümunelerinin beRber ge
tirilmesi nümurıeaia vuku bulacak tekliflerin kabul edilmeyeceji 
ilin olunur. (1856) 

Jandarma ıatınalma komisyonundan: 
Nümuneeine ııöre 2300: 2500 adet ekmek torbası pazarldda 

alınacakhr. Taliplerin 8 Mayıa 932 pazar ııünü ıaat on betten on 
albya kadar komiayona müracaetlan. (1839) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Dikim Hane ambarınde mevcut aatılecak efYU 
Eıki elbiıe perçeları pamuklu: 6000 kilo, Lacivert ıayak par 

çalan: 1000 kilo, Beyaz pamuklu kırpıntı: 1000 kllo. 7 Meyıı 
932 cumartesi günü sa•t 13 le. 

Deniz Dikim itleri müdiriyeti embarındı mevcut yukerda 
cinı ve miktarı yazılı kırpmb parçaları •çık müzeyede ile hizale 
nnda yazılı gün ve saatte satılacaktır. 

Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün ve elmak istiyen 
!erin teminat makbuzlarile birlikte Kasımpata'da Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (1520) 

Çok havadar, çok eğlenceli latanbulun yegane yeri 

SUADiYE Plajıdır 
Hıdırellez gününe müsadif bu günkü Cuma günü 

umuma müstesna bir müsamere ile açılıyor. 
Mükemmel orkestra, caz, varyete ve Türkçe aaz heyeti rniiıneHillerin
den kıymetli muganniyemiz Güzide HAnllDln ittirakile eınulıiz bir nıet
heri aafa olacaktır. Fedakarlıklar, yenilikler, müıterilerimizi hayrete dü-

şürecek mahiyettedir. Fiatlerimizdeki tenzilit ta memnuniyetinizi 
tatmin edecektir. 

Kuzğuncukta Çarıı ceddesi eski. 80 ve yeni 22 · 
No. lı üç yüz yirmi altı artın.arsa üzerinde ıdıtap · 
ikiter katta iki kısımdan ibaret olup birinci kısım 
biri camekanlı sofadan bölünmüş olmak üzere üç 
oda bir ıofa bir lllfbk bir mennıer musluk bir mer J lll!!!!!l!l!!!!!!!!!-Blll!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

diven altı, bir tavım. arası diğer kısım odalardım. hanenin tamamı. Vabram, Hacador, Aron, 
birinde yük ve dolap olmak üzere bet oda bir mut Dermerıisyan; ve Maron Nurhander Nerıiıyao 

Kütahya Kire mi 
MARSiL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜT AH ANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak -

larındandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporlar 
vardır, en sonuncusu afağıdadır. 

IST ANBUL VfLA YETi FEN HEYETfNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inıaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulab KÜTAHYADA FABRiKADA veya ISTANBUL sah 
d~p.?su .~lan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)d 
gorulebılır. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFIA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \fEKTEB1 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

kİmyPVJ 

Miidürü 
NUREDDiN BEYİN Analiz Raporundan 

Kütahya kiremidi Mauilya kiremidi 
I Jnhina mukavemeti 

(Mesnet · açıldığı 30 mı) 213 Kilogram 229 Kilogram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400 Granı 2700 Gı-am 

ili Nispi mesamiyet haHaıı 
(Maı ve cezp ettiği •U mikcLın 24 aaatta) Yüzde 13 Yüzde 13,5 

iV Don tecrübesi. 
(Brart uıuli) Vezni ebilmemit Vezni ekoilmemit 

Te patlaınam•ttll' .. Ye patlıunamıftır. 

v Bir metre mıır11.bbaını ne l<Adar örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıştır. 

lstanb_uı'u? en çı·FrL•K PA Ki 
mecınaı olan G

~ nezıh aıle ı 

gün açılıyor. Şehrimizin rağbet ve tevecctıhlinü kazanmıt en maruf Hanım ve Be 
~ lerden mürekkep muhteıem Saz Heyeti ve ayrıca mükemmel Cazband 

Öksüre'11ere: Katran HAKKI EKRE 
1K1NC1 lLAN 1 

Hali wfiyede bulunan 

" MlLLl OTO " 
Türk Anonim Şirketinin 

lstanbul Gümrükleri 
Muhafaza müdürlüğünden 

5 Nioan 1932 tarihinde sureti fev Miktarı Cinai 
kallde içtima eden hluedaran he- 100 Adet Cibinlik 
yeti umumiyeıinde ıirketin vaktin-
den evel feshine ve hali tasfiyeye va· 150 ,, Yatak çarıefı) 

75 
'' 

,, kılıfı) 
z'ma ve OSMAN GALiP Bey ve 
Möıyö NAHOUM'un Ticaret ka- 150 " Y aıtık kılıfı) 

Pazarhk tarih 
7 mayıs cumartesi sa.at 15 

8 mayıa Pazar aaat 11 

nununda tadat olunan vui selihiyet 75 " Haıta abası) 8 mayı• pazar saat 14 
ı. ile n hatta firketin emnlini Gümrük Muhafaza lntaeb revirleri ihtiyacı olen balada 
loptan oatrnağa mezuniyetile Prke-
tin taıfiye memurlujuna tayinleri- ter, cins ve pazarlık gün ve ıaati yazılı etY&DJn pazarlığına 
ne ittifakı anı ile 1ıarar veriJmittir. rak edeceklerin nümunelerini ve evaaf ve teraitini ıörerek 

Şirket ~n nihayet lıir ıe- muayyeninde 'Ycı 7,5 teminatlerile Müdiriyette bulunmala 
ne zarfında prketin merla!zi ittibu ( 1 
eılilmİf olen Beyofluna, Pııngaltı'da ı----------------------1 
Elma Dllfı caddeaiacle Nomiko _.. 
tnnanmm hirinci bbndaki dıüreye 
bilmüracu ıirkettelli rnatlubatlarım 
ispat etmeleri lü:ı.mma ilin olunur. 

ı,ı.u ilin nihayet lıirer hafte fuı
la ile üç defa n"!rolunacak ve :yukar 
ela yazılı ı.ir senelik müddetin rneb 
clei liçüncü ilin tarihi olaeaktn-. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban'a ~oınıne~iy~e 
lTALYANA 
Sernayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçeolı 

580,000,000 Uret) 

Travellen ( Seyyahin çekleri) 
.. ıar 

Liret, bank, l qiliz lirası veya 
dolan fnınk olarak oatılan bu çdı 
ler oayeaincle nereye ııibenis pa

ranızı kemali emniyetle lafır ve 
her zamen ieter.-iz dünyanın 
her tarafında, tebirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük teıliyat için nakit ma
kanundııı kolaylıkla istimal ecl&
bilirıiniz. Travell... çekleri ha
kiki sahibinden ı.ıu klmnnin 
kullanamayacaiı bir ıellilcle ter
tip ve ihlal edilmiıtir. 

Sahhk dükkan hissesi 
Eminönü malmüdürlüiünden: 
Beyuıt't• Çarıuyu kebirde (Bit) paurı caddeainde 

65,67 ve ysıi 176 No. lı dükkamn lJ. hi11Mİ bedeli dei'ateo 
mek ıartile 375 lira muhammen bedel üzerinden ııçık artt 
wıulile ıatılacaktu. lhaleai 26 mayii 932 perıembe ııünü 
de Eminönü Mel Müdürlüiünde yapılacaktır. (1 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Bahçekapıda tramvay caddesinde 
kiralık dükkan 

: 
Balıçekaptda Şebmebmet Küheylini maballe.inde Babç 

JH caddeainde 1/3 ve 39/41 No.lı dükkin pazerlıkla bir 
üç ıeneye kedar kireya verilecektir. Talip olanlar tefıilit 
için her gün Levumı Müdürlüiüne ve pezarlık için de 12-! 
ı-tembe ıünü bir seneliği için 331 lira Ye üç aeneliği için 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile Het on bete kadar 
mi Encümene müracaat etmelidirler. (186 

Vesaiti nekliye resminden borçlu 548 numaralı otomobİ 
bibi Leon efendinin haciz altına alman Fiat markelı otoıll 
Mayısm on ikinci perıesnbe günü ... t 11 de Taksim meydaJ 
bilmüzayede ıeblecağı ilin o!unur. ( t841 

Beynelmilel - lnternational 
Tıraşbıçı 

fak ve koridor ve otuz artın rsa üzerin.de bir mut Efendiler 
fak ve iki yüz aeksen dört artın bahçeyi ve bahçe- Yukanda cins ve nev'ile mevki ve müttemilab yazılı emvali ·----------
de bir kuyuyu havi bir sabilhaneııin tamamı. gayrimeclrulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala- lotanhul 7 ci 

0

İc:ra clairesind-ı Bir 
borçtan "1ılayi -"euz ve funıhtu 
mukarrer Lmanto markalı 3 No. lu 

5.antfiz deyirmeni ipu Mılyum 10 / 

cı ..Jı ııünü ııaat 9 elan ltiı.r- Ga

latacla Perıernhe pazannda Marik-

Dünyamn en SCJll 
nililderinden Jıiı' 
hbu ıüperpro<fiill 
bıçaldar AlmaJI ~ 
sek aan'atinin Jılt 
muneaiclir ve ~ 
milel rekabet 
inıal eclilnıiıtir. 
Aclecli 7 1/2 ku,... 
ve her yerde fll ıııo 20522 

Vahram, Haçador, Aran, Demersisyan ve; nnda göeterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarrür etmit iıe 
Maron, Norban Dermeniyen Ef. ler de mezkUr bedelle.- haddi layikında görülmediğinden tekrar on 

Kuzguncukta Çartı caddesinde eaki 82 ve yeni bet gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmit ve 28 Mayıs 
24 numaralı dört yüz on dokuz artın araa üzerin· 932 tarihine müaadif cumartesi günü arttırma bedelleri haddi la. 
de ahtap iki katta biri çatı eraamda olmak üzere . yıkında görüldüğü takdirde kat'i karerlarınm çekilmesi takarrür 
sekiz oda bir büyük sofa, bir büyük tatlık, bir eylemit olduğundan yevmi mezkiirde saat on dörtten on beş bu-
mutf,.k. İr ·· .. • • ., . .. . • 

Deposu: Galata. Kürkçiibaşı Han No. 21. 
N. B. btçağırun üzerindeki 1 - 4 numarııları takip ediniz-

-- - -~ ---


