
Maarif vergisi tahsilatından me -
murlara ikramiye verilmeyecek 

Güya hükômet memurlara maaş
larının bir kısmına mu

kabil erzak bonoları verecekmiş! 
Hepsi yalan .. 

Bir hiç yüzünden bir cinayet oldu. Şimdi bu facia davasına başlandı. 

Yakalanan 
Komünistler 

Aralarında bir takım 
hücreler yapmışlar 

Yirmi kiti kadar olan 
mevkuflar 

adliyeye te•llm edilecekler 

1 mayısa takaddüm eden ıün
lerde komüniıt taılaiı ııeçinen 
bazı kimaelorin öteye beriye bir 
takım beyannameler göndordikle 
rini ve bir kitinin de o zaman ya
kalandığını yazmıfbk. 

Poliı bu huıuıtaki tetkikabnı 
tevai etmiıtir. Bunun üzerine be
yannameleri tertip, tevzi edenler, 
atanlar ve aralannda hücreler 
teıkil edenlerden mürekkep ol -
mak üzere tevkif edilenleri nıik
tan yirmiye baliğ olmuıtur. 

Bunlar cürümlerini tamamen 
aöylemiılerdir. Eaaaen polia tahki 
kab cürümlerini bütün vesaik ve 
delailile meydana çskarmıı bu
lwmıaktadır. 

Kendileri buııün poliı müdüri
yetinden Adliyeye tealim edile
ceklerdir. 

Bunlardan beti beyannamele
ri tevzi etmekle maznundur. On 

[Devamı ikinci sahifede] 

Evliya Çelebi 
Türklerin büyük ve met

bur seyyahı Evliya Çelebinin 
benüz baaıbnamıt olan kmm 
lan da dahil olmak üzere ae
yahatnamesinin en canlı ve 
nıhlu parçalan bir kaç süne 
kadar Milliyet ıütunlannda 
tefrika edilecektir. 

Evliya Çelebi aeyahama
meıi, bir çok ııarp liaanlan
na tercüme edilmiı ve dün
yanm kli.aik eserleri araıma 
girmİftİr. Tarihi yazdarile 
kendini karilere sevdirmiı o
lan Re,at Ekrem Beyin büyük 
dikkat ve itina ile ııazetemiz 
için ıureti mahausada hazır

ladığı bu kıymetli eaerin ka
rilerimiz tarafından tatlı tat-
lı okunacağına ,üphemiz yok-
tur. 

UT 
dür 

M. Doumer dün sabah öldü! 
Halk arasında 13 rakkamının şeameti 
gene mevzuu bahs edilmeye başlan ı 

Cenaze Pantheon'a gömülecek, yeni reisin 
intihabı için sah günü içtima edilecek .. 

PARIS, 7. A. A.- M. Doumer, et 
rafında aileıi efradı ile ıivil ve aske
ri daireleri erkiıını, M. Tardieu ve 
birçok nazırlar ve hükümet rü-ı 
bulunduiu halde bu aabah aaat 4,40 
ela vefat ehnit tir. 
Müteveffanın n"lı Elyıee sarayına 

naldedilmit tir. 
Ruaca liaan mutahauulanndan 2 

kiti canının Üze'l'İnde bulunaa 
batıra defteı-ini letkilı. edeceklerdir. 
Merkum, hahratında, hareketini tah 
liJ etmekte ve kendi mütaleeıınaı aö 
re Ruıyayı ezen bolıevik yumruiu
au kırmak için Franaanm hiçbir t•Y 
yııpınama11 haaebile Franıız milleti
nin reiıini bundan dolayı öldürmek 
iıtediğini müdafaa eylemektedir. 

Gorııouloff, hahrabnın ıonlanna 
doğru kendiaini Lindberıı'ln çocuğu 
nu çalmakla ittiham etmektedir. 

Mutahaaaıalar katilin deliliği tak 
lit edip etmediğini tetkik edecelder
clir. Merkumun zevcesi Monaco'da 
tevkif olunmuıtur. 

M. Doumer'in tercümei hali · 
[77 ya~tna girmiş o/an Doıımı.r 

valctile hukuk tahsil etmiş ve -~ 
busırn meclisi reisi Floquet'n Hribi 
olmu~ idi. Müşarünileyh, billhare 

[Devamı ikinci sahifede] Jıl. Doumt1r'in son bir resmi 

Şehir meclisinde hara
ret derecesi yükseliyor 
Hayat pahalılığı, havayici zaruriye 

meselesi dün münakaşa edildi .. 
Belediye zabıtasının hakkı müktesebi muhafaza 

edilebilecek mi? - Muhiddin, Cevdet 
Kerim, Etem izzet ve A. Süreyya B.lerin beyanab 

I 

Cevdet Kerim B. 
lıtanbul umumi meclisi dün 

aaat 14 de reiı vekili Sadettin 
Ferit Beyin riyaaetinde toplandı. 
Zapb aabık okundu. Bütçenin 
varidat kımu müzakere ve kabul 
edildi. Bu sene varidatın 900 bin 
lira eksik olduiu teabit ediliyor
du. Sıhhiye faslı Üzerinde bazı 
münaka,alar yapıldı. 

Etem izzet Beyin 
beyanatı 

On dakika teneffiiaten aonra 

Beyin havayici zaruriye pahahlı
ğı hakkındaki takririnin müzake
resine baılandı. Etem izzet B. 
söz alarak dedi ki: 

" - Muhittin Beyefendi ııeçen 
celsedeki maruzatıma cevap ve
rirlerken dediler ki: Hayat paha
h değildir. Belediye vazifeıini 
yapsyor .. ~ker havayici zanıriye
den değsldır. Havayici zanıriye 
me.elesi yükaek ihtiau meaelesi
dir. Umumi hükümlere umumi 
mukabele budur. 

Muhittin Beyefendinin izahatım 
dan çıkardıiı hükümlere bu tarz 
da mukabele ebneıi noktayı na
zanmm vuzuhuna ya anlatıldığı
na deliıılet eder. Binaenaleyh e•ki 
izahatmıa tekrar a•det edecek 
değilim. Ancak Muhittin Beyin 
bu hükümlerine ve bazı noktala
ra cevap vereceğim. 

Hatta geç kalmmı:ştır 
Belediye reiıi beyin bahiı bu

yurdukları yÜksek iktısadi teda
birde kendiaile beraberim. Tek 
bir noktada belki aynlnuf bulunu 
yoruz. O da bu tedabirin ittibazın 
da geç kalınmıı bulunmaaıdır. 
Fakat eaa• itibarile benim tema• 
etmek istediğim mevzu bu değil
dir. Belediyenin bir de murakaba 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



Fransız Reisicümhuruna kurıun 
atan beyaz Rus, deli mi? 

HARDCl HABERLER 
(.B"fl ı inci nbifede) ı lll olmaıtt.. M. Dcıu__.ia salonda 

.,.bıu oJmuı ve 1197 tMİbİndea te,hir edilee ..,. aile efradı ile u-
1902 tarihine Jr.adu Hindi Çini .. 11- bri •e sMI d 1 ele:i .n.inı tarafna 
Jli umumilifinde bulunmuJtur. .ı... Mlıt-il l ledir. 

MOttıve/111 1902' dtı tekrar meo/1- K ·ı d [' ·, 
"" avd..ı etmiş ve 190S'den 1906'11 atı e ı m1. 
IMdar -c/İ:J reislijilli ifa etmiştir. PARIS, 7. A. A.- Goagoulcıff'un 

Doumu; 1912'de Koailuıdan A- lbaiııde balunaa habra delteriade 
yan -clisinıı aza İntihap edilmlJ M. o..u-'ia lıılllili, kendisini Liad 
ve o zamandan beri mevkiini mııha- bers'ln oihınu kaçırmaılda ittibam 
[a za etmiştir. etmektedir. Bu vaziyet karJHında 

Doumn, 1917 senesi ile 1926 .,._ istintak bakimi merkumun muayene 
™ i arasında mütt'addit kabinııler- n müıahede altına alınmau için 3 · 
ıfe bilhassa malie nazın o/aralı: ba- mutahh ... .11 tayinine karar w:rnüt-

Fransız 
intihabatı 

M. Herriot'nun radyoda 
aöyleyemediii nutuk 

Kanada 
Çıplakları --
33 kadın üçer sene 
hapse mahkum oldu 
NELSON, 7. A. A.- Çıplaklar 

cemiyetine menıup 33 kadın daha 
üçer sene hapae mahkıim olmuttur. 

/unmuştur. tir • 
Reisiciimhur intihap edildiki u

man ayan riyasetinde bu/un=:kta 
idi. Ve bu m3 kama 1921 senl!sinde 
gelmiş idi. 

L YON, 7. A. A. - M. Doumer'e 
yapılan suikast dolayıaile M. Her
riot'wı telıizle neıretmekten vaz
.-çmiı olduğu nutuk berveçhi iti-
dir: Dün müddei uınıınü, umumi yol-

Fransızlar beyaz Ruslara 
dW;man oldular 

Batvekilin heaaplarmı yeniden mü lar üzerinde çıplak olarak dolaımak 
nakaaaya .-yangörüyorum. Her ne- tan fariğ' olmalarım aksi takdirde u
kadar 1932 aeneainde 250 mebuıdan zun müddet bapiıe ve batta nefi ce

p ARJS 7 .A .A.- Gazeteler, dün 132 ııi yani 7üzde 53 Ü bülôımete la zuma mahkUm olacaldarmı Dukol>-Miitl'veffa, umumi harpte 4 ço
:ugunu kaybetmi~tir. 

Kendisi bir~ok kitaplar yazmş
t1t, bu meyanda Hindi Çiniye ait 
olanlar da ıtardır . 

Mont~ae • da metıruliJ"'tleri raflar idiysede 1928 senesinde --
pek te malüm olmıyan bir takım Rus bualaruı yüzde 76 sı sat cenah kar- bon'a ihtar etmei• a:eldiği zaman 
lar'm dennı etmekte oldukları kah- teline mensup balunuyordu. çıplak kadmlar yeniden kendilerini 
•derin önünde lıir takma DÜmaJİt- Sukutun d8"Cesİ dııha fimdiolen teıbir ediyodanfL 

Suilr.a.st esnasında biletinden ya
ralanmış olan M. Claude Farttre, 
eski bir bıbri~ zabiti ve A.lr.sayı 
§lltka ait birçok e~rlerin mlif'11Hli
ıfir.] 

ler olmuttur. ölçülüyor Ye hmesı ikinci d.....-in Bu kadmlarclan bazdarı hapi ba-
Zabittı ,lııa aı......ım.. civarmcla ya "Cümhuriyetia clevre.i" olduğunu nede kocalanna iltiluık etmek iate-

pdan toplanmaları dağıtmak için mü biliyordu. mişler iae de tevkif edilmemitlerdir. 
clabele etn:ıİftİr. Mali -.elelwe aYdet etmir-

Parlimento tatili olmak miinuel>e tim. Yalnız tasarruf yapanlann pa
tile pek az melı'uaun clolafrnakta ol ralaruu ka..ı-da hapaetmelrle W.-

Katil ne diyor? dutu mecfu kotidorlannda Fra""" ıiyatlarm. ishar etmı, olduklarını ve 

Garbi Kanedadaki 16 bin kifi Du
lıolobo&'an reisi, yalan y- yemin 
töhmtıtile 3 sene bapae mabküm ol-

topraiında ecnebiler tarafından pek kasalardaki _,,.duatrn 47 mil,_ 
PARIS, 7. A. A.- Katil, iıtci,,.- çok cinayetler irtikap edilmİJ oldu- ı.Iii olduğuna oöyl-.ek iateriın. Bu ımqbır. 

bı eın.ıısmda bilha"a tunları söyle- iu ehemmiyetle kaydedilmekte ve da aklı bqında olan her siyaset ada -----.-. ... ------
mittir: acilen taafiye .., himaye tedbirleri mr için bir t.......aıı menuudur. 

" Ha•atımr istihkar ettim. MeY- Şimdi"·ı' h"'--'-~:n milli u-"' , ittihazuu derpİ§ etmek icap edip et- "' uawnçu -
cudiyetim bitmiıtir Vatarum moıh- ıuiyeeeği cayi sual görülmektedir. maliye sahaemcl= takip etı I • ol-
voldu. Falıat, ben bir ferir ve siyasi duğu korku mücadelesini F..--
bir katil defilinı. Şahsen, taıumaılı- .• Taziyetler ilin ınenafiine tevafuk edip eı:m-elı: 
jnn M. Doumer'i öldürmek için za. te bulandata- aaale f&Y81l prii-
lİ hiçbir sebebim yoktur. Franaada LONDRA, 7. A . A.- İngiltere rüm. Sol cenaha rey veren Frenan-
lkAmetim menedildiiinden 4 aydan . kralı, Parioteki sefiri vasıtaaile Mme lar hald.mda aö,ıeail• •·f........,. 
beri Monaco'da oturuyordum. Siya- Doumer'e bir taziyet telcrafı a:ön- dütınan Frıumzlar" teldindeki IUık
ıi bir propaa:anda ve billıasaa Sov- dermiştir. 11z aözlere ~ı 1iddetle protesto 
yet idareııine karşı mücadele açmak . Elytee sarayına her ~an ta. ederim. 
istıyordum. M . Ooumer'e taarruz et zıyet tela:raflıın g<!lmektedır. Bütün cevabnn §U hakikata iıti-
mekliğim, Franaayi Sovyetlere S....- 1 . LON~~· 7. A, A.- Sıhhi va- nat etmektedit-. 
t ı mücadeleye icber etmek içindir." zıyeti a:ıttikçe duzelmekUı olan in- Raclikal-Sosyaliıt fırkası iıtiklili-

Cemiyeti Akvam mec
lisinin içtimaa daveti 

CENEVRE, 7. A .A.- Cemiyeti 
Akvam Meclis Reiai Mecliai 5 Ey
IUI 932 tarihinde alelicle bir içtima 
yapmai'a davet etmittlr. 

lngiltere'nin borçları 
LONDRA, 7. A. A.- Salilbiyet

tar 1 na:iliz mahafili, ecnebi memle
ketlerde intitar eden ve lngiltere'
nin borçları milı:tarının yÜzde 25 niı 
betinde tenkiı edilmesini teklif et-

Gougouloff'un üzerinde 3 tabanca a:iliz batvekili M. Mac Oonald, M. 1 ni tamamil,. muhafaza etmek f'ılain
ilc 3 dolu ..,jör buhlnmu1tur. Ş.... Doumerin vııfatrndan malümattar o- dedir. Belediye daireleri intihabatı 
rikleri olmadığını iddia etmektedir. lur olmu Madam Doumer'e şahsen, rejiminde bir tek cümhuriyet cliııipli 
Mz:ımafih , Franaada oturan ve ka- beyanı taziyet ebniştir. Dİ vardır, bu da lük fikre ve vicdan 
tili tanıyan Ruslardan bazıları ken- M. Snovden, bütün Fransız mille bürüyetlne ...., aeclakatin bir araya 
di•ile olan mÜMs•betleri hakkında i ti bakında İzhan hürmet ederken -*=4e oldu"-· i----•-- •ekeli-. · ki .-~,,_.. "K .........,. , mek niyetinde bulunduğunu iddia e-
zahat vermek uzre adliyeye davet deauttır : l'e..!- •-L..:- eden lılr inziı..ttzr. 

" B " -- t 1 • olma • • - ~.,. ~- haber üzerine son derece bay-edileceklerdir. u su ...... ı ya nız canıyano M. Tardieu, sağ cenahla t"triki ucu 
Katil, 'J defa F ranaadan tardedil- sın dan deiif, ayni zamanda vabili- mesai etmemiz için dokuzuncu defa rete dütmüttür. 

mistir. Fakat, bu tart keyfiyeti si- iinden dolayi da beni isyane snke- olarak davette buluııuyor. Halbuki 
yasi uhrikat yaptığından dolayı ol diyor." mllntahipler benim bundan ....... etki 
mamı.ştır. Elinde bulunan tababet Ağlebi ihtimal M. Doumer'in ce- sekiz reddimi tasdik ediyorlar. Kreuger davası başladı 
t•hadetnameleri hükıimet makama- naze merasiminin icra edileceği gü- Dünkü dueriyet hakikat.> ciim
tınca noksan görüldügünden .... _ ne müaadif olmak üzre Londrada huriyetçi olan ve memleketin tomea. 
tını İcra etmemesi için vuku bulınuı nıbani bir ayin yapılmuı için hazır- niyat ve ibtiy..:atma tekabül etmelı: 
tur. Franaada mukim Rualarm ..-. lıklara baflaııılacaktır. için lifi derecıecle kuvvetli ve akil 
kez k0<1titesi bir Rus tarafmdan ya- Fransız matbuatmm lıulunan yeni bir ekseriyetin ..,.... 
pılan bu menfur cinayetten müteYel faatine olarak mevkiini lıaybeclecelı:-
lit nefretlerini izh• eden bir pro. teessürleri tir. 
teatonameyi matbuata göndenniltir. PARlS. 7. A. A. _Gazeteler. M. 

Linç edeceklerdi Dou~m katli clolayitıile lııull _o- da edaı bu yükaek ihtiyarın ö-
lan denn heyecanı ve ballan ü;m ı ·· .. · ı kt d B • t 

STOKHOLM, 7. A. A.- Kreu
a:er mües-inin 3 müdürü bak
landaki da..., büyük hir kalabahk 
huzurunda ~lamıt!ır. 

- -~ 

Alman kabine•indeki . ., 
11t'un• 

BERLlN, 7. A . .ı\.- Umumi ik
tiaadiyat nazırı M. Varmbold'un İs
tifası, reiıicümhur flindenbourg ta
rafından kat'i surette kabul edilıni,-

PARIS, 7. A. A. - Downer'e infialini ehemmiyetle kayd~t&- -~oe aırd amad ~-ıır. k ızza 
brıı yııpdmıt olan suikast, dün bir clir. !"'' Ç1 mey anın a o - ocaaı
timsek ıür'atile inti..,r n Y&k'adan Bütün a:azeteler, animli, bet-k&-1 nm bu sabah hastanede gözle
biraz aoara cesim bir balk kiitlesi sin hürmetine mazhar ..e harpte ev- rini kapayan elemdide dulun Ö 
haatahaneo.in önünde toplanarak bir liduıı Termi, bir heba olan M. Dou- nünde hürmetle eiiilmektedir. 
ecnebi tarafından cihanm hürmet ve ~er'in ~ fenmde IMr ,aı.. Devlet Reisini her halde te-
muhabbetine mazhar bir adama kar- sıyete aahıp olduiunu lıeyan ve lıa . ed-..,.; ekild .. kUn t tir. 
,ı yapılmı, olan bu tecavüzden ke. itibarla şedit huaum<ıtlw nyandll'- mennı :"""ll• ? e. su e Mümaileyhin vazifeoi halefi tayin 
der ve elemle bahse koyulmu,lar- maamm imlin.ı bulunmadığı husu- ve vekar ıle tazız edelım. olununcuya kadar M. Trendlenbura: • 
dır. ıuna nazan dikkati celbetmelrtedir- Yarın memleket mümessil. tarafından ifa olunacaktır. 
Suikaıtten biraz •onra Gora:uloff, ler. !erini intihap edecek ve salı gü 

iıtic p 11lunduğun sırada büyük bir M. Leon Blum, Popalaire gazete- .. d 'il' ı· R .. · "mh 
1 ,_ ~•---• • dd' ,_ . d bu . _._, _., ti nu e mı ı mec ıs eısıcu u R .. d f i , ve \ ' Cw )IUK~mı' ve mÜtea ıt _. sın e cınayçu IO&y-1 er namı- . 1 ecele • p 1 omayı mu a aa l'ln 

falar Katili yakahyalım. öldüre- na takbih etmektedir. runu tayın ey ey tır. er- ı ..,. 
!im'. nidaları tekrar edilmİftir. Petit Journal a:uetesi diyor l..i: .-ıbe ırünü Pariı halkı Paul ROMA, 7 A A- Roma ü · . 

Katili nakleden araba . •Ür'atle ha- Bir meenanan münfe.-it bir bueke- Doumer'i Eliır:a'dan Panteona d f • al· h · 1 · 1 zen~ 
rekct mittir Banunb beraber ba11r tine ka11ı hiddet -ğe imkan yok sötürecektir. Fransa büyük bir 1 "..:1"1 ey ~r "';'"ı~ ayyı:d·ı" 
katili tin~ etmek için birçok ınaJud. tur, .kederdid~ F.ranı~ .heyecanlı hizmetki.ı-ının hatırasında ve uç _..-ına manı. ~ m~ ma 

1 ~ 
lerde polıı kordonuna yarmap ça· ı tekTımatına hiçbır adı ihtiras luırıt- kan b.k d l . . ecnebi tayyarelennı• veya ecnebi 
lıfmıştzr tmlmamalıdr. lDIUn tat ı ın a e emmı ve memleketlerdtn gelen tayyarelerin 

~ D •. M. Doumer'in ve/atı ve birliğini teyit etmeği bilecek- mururuna ait her türlü hAberleri •e 
. _our;ıer "?. ~aşı f tir. Y i&f&Sm Fransa, yaşasın tayyarelerin şekil ve işaretlere mü-

Pant heon a gomulecek ngilizler cu· ·m1ıuriyet " l __ 'l'k 1• t lamak -• tau ı muaıne atı op uzere 
PARIS. 7 .A- A. - Kahine bu aa LONDRA, 7. A. A. - M. Dou- h . . d dahiliye nezaretinde hir merkez vü-

bah .aat 11,30 da M. Tardieu'nm m..,.'in vefatı, lllÜf&l'Ünİleyb baklan- Şe rımız 8 cude getirilmi4tir . 
riyaseti altında içtima eımi1tir. da yüıek bir biui takdir beslemekte Tees·u·· r 

Kabine medi•i M. Doumer'e per- olan İngiliz siyaset diplomasi ma- v 
ıembe günü için milli cenaze mensi bafilinde bürük heyeeana baia olmu, Fransa Reiaicümburu M. Paul 
m · yapmaca kararlqtırmıttır. Ce-- tur. Bütün lna:ifiz milleti bu hadise- Doumer'in feci bir ıurette katli teb-
naze alayı Elize sarayında toplana- yi nefretle karfılamıttır. . . baf'lind d • hi 

N '-'" · M. U d G b' hal' rımız me ı e e ıımumı r cak, oradan otre-Daıne ııuuıeam.e l oy eorce, ta an un ve .. .. 

-·---
Japon harp gemileri 

Sanghayi terkedecek 
a:jdilecek ve badehu miteveffa Rei- selim olan M. Ooumer'e kartı bir hu ' teeHurle kartılarunı,tır. Dün Fran
ıin naıının defnedileceii Pantbeon'a ıumet bealenebilmeaini bir türlü i- sız müesseselerinde matem alimet:i TOKIO, 7 .A. A. - Resmen bil
azimet edilecektir • zah edememektedir. olarak bayraklar yarıya kadar indi· dirildiğine göre Çin-Japon mütar&-

M. Lambury, M .. Dourner'in Y" __ l- rı'ld;.;; gib'ı, Fransız •efiri Comte de kesi imz.a edilmi• olduğundan Japon M. Tardieu ile ayan Meclisi Rei- - -· ' 
ıi M. Albert Lebrun, arasında kanıı n~ Franaabü~~~L d~~il ba~~ka.t ol:::~:n Chambrun'un huıuıi iki.metı:ibında oldıığundan Japon tayyare a:emileri, 
nu .,...... abkimına te...tikan bir nok- dünyanın . Y- " - .. ~ • g . - da taziyLte a:elenlere mahıuı bir 4 Japon muhribi .Şana:hayi terl<ede-. ı nu sôylemıt ve mutaruruleyhin zı- ,. . 
tıü nazar teatıai yapı mıt ve her iki lh ~ _ ~ _, . beyndmı'lel defter açılm11tır. M. Ooumer ı kat- cektır. 

1. · el ek al ·· ·· ·ır. yaınm an nıeaeıesı ve 
mec 111n g ec ı ı gunn mı 1 mec h" .. • . • b" "k bi · t leden Gouguloff'un Franıa'ya iltica !==="'============ 
liı §eklinde Vel'lailleı'da toplanma. usnunıyet 1Ç1n uyu r 21yan et-

ka ·ı · • kil ettiğini ilivc eylemiştir. etıni, oian Beyaz Ruslardan lıahln- . . · hi d 
ıına rar verı mıştır . ı l .1 k-' M 0 r'' _ . d . L--- j kaıta kurban ı;ıtme11nı z e teeı-

ngı tere ("alt, • oume ın ve- muı bu hadıse etrafın akı •acv, et ve • . . 
Milli n.edia, hali hazırda vekalet- ı fatın.c alrı almaz Pariıteki Büyük .... hi ._ dah •-··b sürle karıılanz. Omıt cderız ki bu 

1 . . haf d __ u 1 • • • l....,ns r .. t a ar-•• ...,, r. • d' . . bir d . 'L--
eranı mu aza e en ayan ve mcı:u Bntany uefaretine kendi namına .. . , .. . . . ha ıse Franıa ıç.ın erıı ıun:t 

usan azalarından mürekkep olacak- ! Madam Downer ile M. Tardieu'ye Bua:un Parıa te muit":"' .sıfatil.e bu- teıkil eder" Katilin M. Doumer'i 
tır. ! ikinci bir hürmet ve taziyet mektu- lunan Beyaz Ruılar mühım bir ye- öldiirmekten makaadi Fran•a'yi Sov-

Salı ve pertembe günlerinin milli j bu ı;öndennesini emretmi1tir. kün teşkil etmektedir. Franıa tara- R ka ezr· bi harelr.et 
matem a:unü olma ı lıerarla§tırılmıı . fından himaye edilen bu Ruılar a- l yet usyaya rşı c ' r . . -
tır Bır Alman murahhasmm _, __ da ._,_ R . h te bulunmata mecbur etmek um, ... 

· .1• h . rıu.,nn ÇarW< uayasına aıt er . fili' L.. f"kri 
Pari• matem içinde bulunmakta- ası ane areketı .. r· lala . haf tmekt Buradaki nıa maha ut1 • pek 

dır. Reami mueaıeaeleria ve husaai tur u teş ti mu au e e ve vahi addetmelrtediı . 
mesk ı ' n üzerindeki bayraklar ya CENEVRE, 7. A. A. - M Dou- a:ördülderi himayeye içtimaden Sov-
nyn kadar indirilmq ve .._ ..-'e Y~ .,ikut haberi, Cenev- yet Rusya aleyhinde tahrikitta bu-

t/ milli müdafaalar komisyonu 
yah bir tülle matem alimeti olarak r ;;.:k Lı d . b' d lunmaktan çekinmemektedirler. lı;-
.. " '-·"'-tü m eratta .,...un ugu ır sıra a 
ortu~..., r . . . . . I · tir leriude Çarhk ordusunun ileri a:elen 

S hah ııuetel~!~m hepa biırw a:e m1l · . . .. • 1 kumandanları, aiyaai ricalı, münev-
matem ı;erçneaı ıçuıde intİ§ar et. Alman munhhaaınm teklifı uzerı- ye ve halk tabaka11na mensup bir 
mit her kesi• elinde l>ulunmalıta- ne te~eccüh ve h~rm~ al~eti ol- ço~ kimseler bulunan bu mülteciler 
dır . • • mak uzere celse talil edılmı,tir. Pariı'te içtimai tefkilit vucüde a:e-

Mefkure veya brluo aJ'Tliıa:ı ~ M. Tardieu'nun beyanname.si tirmqlerdir. Elyevm fransızça ve 

13 rakamı me:?'um mu? 

Frenklerce 13 rakamı Ötedenberi 
~uın addedilir. Muteveffa M.Paul 
Doumerde Fransanın 13 Üncü rei.ti
cümhurudur n geçen -e 13 Mayis 
ta intihap edilmi1tir, 'imdi M.Dou
mer'in bua:ünkü akibetine bakarak 

1 

Tamirat 
Konferansı 

lnJ(iliz teklifi etrafında 
yeni malumat 

LONDRA, 7. A. A.- Hariciye ne 
zaretine resmen bildirildiğine göre 
lngiltere hükıimeti Lauıanne kon
feranaının intikadı tarihinin 16 baa
ran olarak teabitini devletlere teklif 
ederken ayni zamanda bu devletlere 
(Fransa, ltalya, Almanya, Japonya 
ve Belçika) bir mesai programı da 
teklif etmiıtir. Bu programda kon
feran11n 3 aafha11 olması teklif o
lunrnaktadrr. 

ilk içtimada bu bet devletin mü
-•illeri ile 1 ngiliz mümessilleri bu 
lunacak ve bunlar tamjrat meıeleıini 
müzakere edeceklerdir. 

llıinci içtimaı, küçük itilif d6Y
letler mümessillerile diğer bir takım 
küçük hükumetler mümeosilleri ak
tedecelderdir. 

Nihayet bütün bu devletler mü
messilleri bir heyeti unnımiye içti
maı aktedecekler ve bunda cenubi 
ve şarki Avrupa devletlerinin mali 
vaziyetlerine müteallik meselelerin 
mali vaziyetlerine müteallik mese
lelerin heyeti umumiyeyi belki de 
daha mühim meseleler müzakere o

lunacaktır. 

lngiltere hariciye nezareti bu 
programın münhasiren konferanıın 

mesaiıini teshile matuf bir esas prog 
ramı olduğu noktasında israr etmek 
tedir. Diğer taraftan iki de...letin ya

ni Almanya ile Japonya'nın lna:ilte
re tarafından iltizam olunan uıulü 
kabul elmit oldukları bildirilmekte
dir. 

- - --·-· ..... ' 
Kazanç vergisi 

ANKARA, 7 (Telefonla) 
- Maliye encümeni kazanç ka 
nun layihası üzerinde tetkikatı 
nı ikmal etmi§tir. 

Ottawa konferansın
dan evvel 

LONDRA, 7. A. A.- Dominy.,.... 
lar nazırı M. Tbomaı , OttaY& koe
feranamın içtimama ait iatiJareleri
ne deva metmit ve dün sabah ln
a:iliz pama.k sanayii müm...n.ı.hd 
kabul eyleıni1tir. Bunlar kendisine 
tesadüf etmekte oldukları müıkülitı 
tesrih ve Ottava konferan11nın el
de edebileceğini zannettikleri hal aü 
retlerini irae etmitlerdir. -------
Yakalanan 
Komünistler 

(Başı 1 incı sahifede) 

dokuzu be./annameleri aımatıt, 
tevzi etmek, hem de muhtelif 
semtlerde ve hasaatan Beıiktaı 
semtinde hücreler tqkilinden 
maznundur. 

INcreler şunlardır: amele hüc-

Polis müdüı-ü Ali Rrza B. 

ınaksızın hemen her kesten acı lıir nıaça a:azetelerde neşretmekted.irler. 
iztirap ne~baaı ve nehet .. ""leri ~ PARIS, 7 (A.A.) _ M. Franaanın Beyaz Pu•IRrı bu dercce-
aelmektedır. Ba bal en yikaek tefini T d" R . • .. h k I' de himaye etmesi Fransız - SovJ"'l 
kaybeden ve onun ziyaına •alıyan ar ıeu, eısıcum urun at ı .. ba • _ • d d . enfi 

• • • • -.. •• -L til h"k" munaıe ti uzerın e aıma m bir ınilletın hıuıyatının tercemanı munase:ue e, u umet namı- ı t · 1 · ~: ti' o- .... tü" . . . eıır er ıcra euaı.f r. un ıoruı 4 

olmaktadır na F ranan: mılletme hıtaben fU ifunüz Rus mehafiline mensup bir 

resi, tütüncülük hücresi, propa· 
13 rakamnun m um olduıi'una ina- ganda hücresi, merkez hücresi. 
nalım mı? M .Ooumer öldürülen Tevkif edilenler içinde bu hü
Franaız reiıicümhurlannın ikincisi- cerelerin idare azalan da bulun· 
dir, reisicümhur Carnot da bir hal- m ktadır. 

Naşın teşhiri . • beyannameyi neşretmiştir: 1 :ıat bize dedi ki: 
"Bütün Fransa hayret ve de - Beyaz Ruslar Fransa için her 

PARIS, 7. A . A.- Elyaee aarayı
nnı kapıcısı nezdinde açılan bir ıJ«. 
teri mahus, İmzalarla dolmağa baJ
lıı",!ıltır. 

rin bir teessür içinde kalmıs- zaman bir tehlikedir. Bunların için-

t F b"t" h t h; d~ pek muzir tahsiyetler vardır. Bu 
ır. ransa, u un aya ını ız husu•ta Fransanın ıuızarı dikt..ti 

metine haneden ve dört evladı celbedilmiş iaede ~-r faydaıı olma: 

yan tarafından öldürülaıüttü . Tabkikalımıza göre tevkif edi-
. . . . fenlerin iıirnleri arasında şoför 

Valt B. ın tazıyetı Halit, şoför lamail Hakkı amele-

1.lanbul V.ı,·11• B 1 d' .. ı den Moto Mehmet, tütün amele. 
ve e e ıye retaı ı . d H d B b 0 . 

M b
. · B d" F ,_ 

1 
sın en ay ar a a, avı! var-

u ıttın . un raruız 1r.onso osu- dır. 

nu ziyaret ederek beyanı taziyet et- Poliı bu husustaki tahkikatını 

----..!!-~ • 
Türk - Rus dostluğu 
Lenin~rattaki ziyafette ismet Pş. 
tarafından irat edilen nutuk 

MOSKOV A, A. A. - Lenin- j zahuratından fevlıalide mütehaa 
ırattaki ziyafet eınaıında Lenin· sis bulunduğunu ve bu aözlerile 
ırrat Sovyeti Reiıi M. Kadatzki tekmil arkadaşlarının hi11iyabna 
ile İsmet Paıa Hazretleri arasın- tercüman olduiunu aöyleınittir. 
da nutuklar teati edilmittir. Baıvekil , protokol dairesinde ce-

M. Kadatzk.i, nutkunda Türk reyan eden merasim haricinde a:öıte 
misafirlerin Lenina:rada gelmiş ol rilen nmimiyet ve mühabbet teza· 
malanndan dolayı memnuniyeti- hüratınrn Türk miıafirlerce hakiki 
ni izhar ederek "Bu ilim ve sana- laymetleriyle takdir edildiğini itaret 
yi muhiti namına sizi aelimlarım0 ettikten sonra Leningratta Sovyet 
demiı ve bu ziyaretin ıulhün mu Ruayanın büyük bir ilim ve atim 
bafazaamda ayni derecede muhitiyle kartıla,mıt olmaktan mÜ· 
alakadar olan iki dost milletin tevellit tehaasüılerini ve Sovyet Ruı 
harai ve iktıaadi münasebetlerinin yanm bu mesai ile bihakkın mağrur 
inki.-fına medar olacağ'ını beyan olabileceğini kaydetmiştir . 
etmiıtir. ismet Pap. Hazretleri, milliyet· 

M. Ka.datzki, Gazi Muatafa Ke perver Türkiye ile Sovyet Rusya a
mal Hazretlerile ismet Pa.-, Tev ra11ndaki itimat aver dostluıi'un, 12 
fik Rüttü Bey, Hüseyin Raa:ıp seneden beri olduğu a:ihi, bugün de 
Bey Ye bütün hazır bulunanlar şe her iki milletin mü,ıerek menfaatle 
refine kadehini kaldırmıştn. rine ve kendi aahalarmda muılihan• 

Baıvekil lunet Pata Hazretleri inkişaflanna badim ve coğrafi İcap 
bu nutka verdiği cevapta, bu ka- ve ihtiyaçlara müstenit, sağlam ve 
dar giizide bir he7el huzurunda müstakar bulunduğunu IÖylemiş v• 
söz söylemekten mütevellit bahti- Lenİ.ngrat Sovyeti rl.'İIİ M.Kadat% 

1 • 'f ded Od ki ile Sovyetler ittihadının tefleri 
yar ıgmı 1 a e.n. aonra e~- M. Stalin, M. Molotof, M. Kalenin, 
dan Baltık denı:ıune kadar bu- M . Voroıilof ve nihayet Tiırk-So"· 
tün Ruayada gördüğü samimi hiia yet doıtluğu ıerefin kadehini kal 
nü kabul Ye hararetli doatluk te - dırnt'ltır. 

Askeri mükellefigetler kanunu
nun iki maddesi tadil edilecek .. 

Askerlikten kaçanlar 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Askeri mükellefiyetler kanunu 

nun askerlikten kaçanlar hakkındaki 86 ve 89 uncu maddeleri· 

nin tadili hakkında hükumet meclise bir kanun layihası tevdi 

etmi,tir. Bu li.yihanm esbabı mucibesine göre askerlikçe mah

zurlu görülen ceza müddetinin asker edilecek efrat mikdarı 

ordu ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe kaldırılması karar al· 

tına almmıt ve yerine hazinei devlete daha nafi olacağı kanaatı 

hisd olan cezayı nakdiyi ikame etmek suretile mükelleflerirı 
yalnız muvazzaflık hizmetJerini ifa etmelerini hükümet mu 

vafık gönnüttür. 

Kanunun 86 na maddesinin teklif edilen muaddel tekline 

göre gerek aıkerliie elverişli olanlardan ve serek askerlikten 

ihraç edilenlerin yatıtlanna ve yahut hangi doğumlulıır ile 
muameleye tabi iıe bu doğumlulann ilk kafilesinin sevk edil· 

diği ıründen itibaren ıreldikleri veya ele ıreçtikleri güne kadaı 
geçen beher gün için 50 kurut cezayı nakdi alınacaktır. 

Ancak bu para cezan ilk yoklamasını yaptırmıt olanlar içiıı 

15 ve yaptmnamıt olanlar için 30 liradan aşağı olaınıyacağı gi· 

bi geç kalınan müddet ne kdar olurs olsun cezayi nakdi mik· 

dan 200 lirayı geçmiyecektir. Bu kanunu ne,rinden evvel cezalı 
olarak sili.h altında bulunup ta ceza hizmetlerini bitirmemiş O• 

lanlann mütebaki cezaları da bu ahkama tabi olacaktır. 

lzmirde kahve müşkilô.tla tevzi 
ediliyor. 95 bin kilo şeker daha .. 

1ZM1R, 7 (Milliyet) - Bir ticarethanede halka yüzer dir· 

hem kahve tevzi edilmesine evvelce karar Terilmitti! Tevziat 

polisin müdahalesine rağmen tahacüm yüzünden yapılamamıf· 

tır. Bunun üzerine her semtte birer bakkalda polis ve belediye 

memurunun nezareti altında tevziat yapılmasına yeniden karar 

verilmiştir. 

lzmir için mayıs kontenjanına 95 bin kilo şeker, 40 bin kilo 
kahve ithali hakkındaki emir geldi. Emirdıt icabında ayni kon· 

tenjana daha kahve ve şeker ilive edileceği bildirilmiştir. 

Uydurma haberde nerden çıkıyor 
(Başı 1 inci sabif•de) 

nın yüzde yetmit bqi bu bonolarla tediye edilecektir. 

Ruıyaya ıriden heyete refakat eden mütehuııslarımız d• 

bu kooperatifler hakkında tetkikatta bulunmak üzere daha biı 
müddet kalacaklann:tf. Diğer taraftan cuma ıünkü Haber sa· 

zetesi de Ankaradan alman telgraf haberlerine istinat ederek 

bazı müesseselerin memurlarına aylık ve Ücretlerinden bir kıs 

mır.ı ve yahut tamamını erzak olarak vereceklerini, bonolar!• 

muayyen yerlerde, muayyen ıeyler alınacağını yazmııtı. 

Bu neşriyat üzerine geç vakit telefonla Ankara muhabirimiz· 

le görüştük. Bu haberler etrafında malumat talep ettik. Mu· 
habirimiz tahkikat yaptı, bize ıunu bildirdi: 

"Pariste intitar eden Temps gazetesinin mevzuu bahıettiğİ 
haber tamun.en aıılszdır ve uydurulmuttur. Ne bono ihraç edile· 

cek, ne de T eınps gazetesinin yazdığı tekilde kooperatifler teşkil 
edilecektir. Bu huııusa dair olan bütün netriyat kat'i surette 

tekzip edilmektedir." 

Batvekil ve Hariciye vekilinin Rusya'ya seyahati münase• 

betile şimdiye kadar hiç bir e&asa istinat etmeyen bir çok ri· 
vayetler ve şayialar çıkanlmıştır. Batvekil Rusyada söylediiİ 
nutuklarında, her iki memleket rejimlerinin ayrı olmakla berıı• 
ber, ancak iktısadi ve smai sahada gösterdikleri inki,aflarJl'.I 

mukayeselerini yapmakla iktifa etmiştir. Binaenaleyh çıkarılall 
rivayetler burada bazı bedhahların veya bulanık sada bahk a1'• 

l11m~k iat .. venlerin Meri t nii olarak teli.kki edilmektedir." 
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Piyasaya mukavva undura mı çı or? 
EkonoMi 

ispanya yüz bin ton 
buğday istiyor 

j Boğazdaki 
Kömür depoları 

Günde 50-60 bin 
ayakkabı yapılıyor! 

lnhisarlarda 

Rövelver 
inhisarı 

Tapu sicilleri 
Tadilatı 

•• 

Yunanistan ve Almanyaya da 
buğday ihracatı kolaylaştı 

lopanya hW.ümeti reuni a:a• 
aetecle n .. rettiği bir kararname 
ile lopanyaya yüs bin ton bul· •Y ithaline müsaade etaıittir. 

Pek cüz'i bir reaim mukabilin 
tle yapılacak l>u ithalat hakkıa· 
tla ofiate mallimat meycuttur. 

. Almanya ela buiclay itlıal re& 
•ıni indirmiştir .. 

Yunanistan Kanadadaa 
buiday alamadı 

kredi mukabilinde J{a-cladaa ı...t 
4.y ,...... i. y_..;mnla 
~ .. araaında uzun ..-.W..ttea 
loeri c.-eyan eden mii:aakenler netİ· 
ee,;,. lcalmı~br. 

. Bu vaziyet kartıaında Yuna· 
""ı.ı.a ba9ka memleketlere!_, 
lıilhaoaa memleketımiıı<la• but· 
day ithalatı kolayla•mı•tır. 

Devletlerin bütçe 
açıkları 

ihracat ofisi iktıaadi -hada 
~ ettiii tuir basehile mubte
lıf Jnemleketlerin bütçe açıklan 
lıa.ldımda tetkikatta bulunm'*" 
lur . -Bu tetkikata na:<&J"all ely.,,,.. 
her de•letin bütçesinde ufak ,,.,_ 
ta lıiiyük açık menuttur. 

AlmaoyaDlll Mitçe açıtı 1,5 mi&
Yu mark, Avuaturyanm bütçe •· 
Çliı 200 milyon filin, Bula:arista• 
"'1l bütçe açığı 1 milyar lev~, la
P•nyanm bütçe açığı 300 mılyon 
l>eçeta, Holandaom bütçe açıiı 
126 milyon florin, Macaristaom 
bütçe açığı 120 milyon penııa, İ· 
ta}yamn bütçe açıiı 1600 milyon 
liret, Romanyaom bütçe açığı 2 
lllilyar ley, Çek.,.lavakyanm büt· 
.. açığı 500 milyOll kuron, Ruaya
•ın bütçe •çığı 1,300 nı.il711n rub
le Yua:oılavyaıun bütçe açıiı 1 
ınilyar dinar, V asİyet lqiltere, 
"'-erika ve Franaada da mucibi 
•emnuniyet deiilclir. Amerika 
>e lngiltere aon zamanlarda büt· 
o;elerincle tevasünü te..W. İçİll lılr 
Çok tedbirler almışlardır. Franu.· 
da alman tedbirler sayeııinde büt 
59de teva:ı:ünü temin kabil olmut 
~r. 

aiimti ile tiftik -fiyatıom çoial 
maaı ümit edilmektedir. 

Buj'day fiatlan 
Bujclay ,,. un fiatlan düınıek 

tedir • .ıs a:ün evvel 72 kiloluk 
çuyaJı 1,6 liraya olan un fiatı .. 5 . 
Ura ya clilfmiiftür. Bu tenez:r.W. 
yalunda ekmek fiatının da düt
mesioi mucip ~caktır. 

Yunaaiıtan ve Bulga
riatanla ticaretimiz 

ANKARA, 7 - Türkiye ile 
Yunani•tan ve Bulgariatan ara· 
sındaki ticari mübadeleleri tan· 
zim ve üç memleket arasındaki 
iktıaadi münasebetleri tetkik et 
mek üzere, yalmıda lstanbulda 
Türk • Bulgar ve Yunan mu. 
rahhaslanndan mürekkep bir İç 
tİlna olacakbr. 

1ktısat vekiletince intihap e
dilen •urahhaslar arasında lİ· 
caret odasından ve ihracat ofi
sinden bazı zevat bulunmakta. 

dır. 

Çekoslavakyadan 
döviz ihracab 

Çekoalavakya hükiımeti nq
rettiği bir kararname ile milli 
bankanın müaaadeai olmadan 
barice bin krondan fazla döm 
ihracını menetmittir. 

Romanya ithalattan 
menşe şabadetnamesi 

istiyor 
Romanya Ticaret nezareti 

nezdinde teşkil edilen iktısadi 
komisyonun ittihaz ettiği bir 
karara göre, badema Romanya· 
ya ithal edilecek bütün etyaya 
menJe ,ehadetnMnesİ rapteclile 
cektir. Bu şehadetnameler ma· 
halli Ticaret Odaları tarafın· 
dan verilecek ve konşoloshane-

T
•f .ki . . _ . nin vizomi lazım gelecektir. Bu 
1 ti er ıçın umıt karann 5 Mayıstan itibaren tat 

""'- df d" d Of" 1 bikine başlanmıttır. Romanya i ...-a or an ıse ıe en . • .. . .L f l ol 
.... limıata nazaran, iki seaedeo le tıc:an muna...,..atı~ız az a 
heri çok fena lıir vaziyette bulu- , dutundan bu kararı ihracat ta
~ tiftik piyaııaunın bu sc_... cirleri endişe ile kar,ılamıtlar
tlüzelmeaine iotizar edilmelı:tedır. ılll'. 

,_ Tiftik üzerine i• yapan fabrika 
~r yeni -rf ma1ıa11eri aramaia Amerikanın ithalat 
~lanı.ludir. Soıı zamaıılarda b 
..... eı. 1'e iradın paltolıırında astra- ve j racab 
••n kullanılmaaı moda olmut
IUI". Bunun önümüzdeki sene laa-
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VAŞiNGTON, 7 A.A. 
Cemahiri Müttehidenin geçen 
Mart ayı zarfındaki ihracatı, 
1931 senesinin ayni ayı esnasın 
da yapılan ihracattan 79 milyon 
eksik olarak 155,254,000 dolara 
ve ithalat ta 131,341,209 do-
lara baliğ olınuıtur. . . 

Büyük Britanya arazısın~ 
yapılan ihracat ta 1931 setıeaı 
Mart ayı esnasında 39,714,725 
dolara kartı 23,386,946 dolar 
ohı.ıt ve ithalat ta ayni müddet 
esnuında yapılmış olan 13,023, 
328 dolara mukabil 7.701.687 
dolara baliğ olmuştur. 

----- ..... 
Dilenmekten va:ı 
ıeçen dilenciler 

.• OperatOr Eınin B. io Şebremia 
ligı zamaomda, Darüli.ceze'deki 
dile~l~rden ~üeaaeaeden çık· 
mak utıyenlerm 50 tar lira kefa• 
leli nakdiyeye baclaomalanna 
karar verilmiıti. Bu avretle 30 • 
~ k~§İ k!-dar eaki dileoci 50 .. r 
!ırayı •enp miae»eaeden ayrılınıt 
tı. Bunlardan üçte ikiıi, mahalle 
ilmühaberleri ibraz ederek tese' 
ülden vazgeçtiklerini aöylemi,ler 
ve emaoeten tutulan 50 şer lirala 
nnı iatirdat ebııaİflerdir. 

Saracoilu Şükrü Bey 
hareketini tehir etti 

Saraçoilu Şükrü beyin dün 
Pariae hareketi mukarrerdi. Şük 
rü bey, harelı:etini daha bir kaç 
gün aonraya tehir etmipir. 

Belçika ıefiri ıeldi 
Ankarada lıulurunalı:ta Belçi· 

ka aefiri- M. Raymond, dün ~hri
" . tı.tir----

Anadolu sahilinde kö
ınürler kendi ken· 

dine yanıyormu imiş? 
Kömilr depolarından şikayet 1 

içio her tarafa baı vuran .. Kuru• 
S"!nıaliler, bu dertten hukmen 
kurtulabilmek için uğrapna!: ' 
devam ediyorlar. Bunun için ayrı 
ayn depoların aahipleri aleyhine 
ikamei dava edeo alakadardan 
bazılarmm almıt oldukları hü
kümler kı•men Temyiz'de tetkik 
te k11111en de bu davalar nakzan 
yeniden hali rüyetle bulunmakta 
dır. 

Depo müstecirleri, kendilerine 
belediyece Kuruçetme'nin depo 
mahalli olarak a:öıterilmit oldu
ğunu söylemekte, başka yere oa· 
kil li.zunsa gene belediyece yer 
söıterilmeai llxım geleceğini ile· 
ri aürmektedirler. 

Buna mukabil K.uruçetme'li a· 
Ji.kadarların vekilleri, depoların 
mütareke aenelerinde orada teala 
edildiğini, aıhhate nuur olduğu 
fennen sabit olan kömürlerin 
nakledileceii yeri keodilerinin dü 
ıünrnekle mükellef olmadıklanaı 
beyan etmektedirler. 

V a:ziyet bu merkezde iken orta 
ya yeni bir meaele daha çıkmıt
br. 

Kuruçeıme'de So.,etlere ait 
büyük bir kömür deposu vardır. 
CiYar yalı aahipleri deponun ora· 
dan kaldırılmaaı için malıkemeye 
müracaat etmiılerclir. Bu hafta 
mahallinde tetl<ikal yap.laca ktı •• 

Bu dava rüyet edilirken, depo 
vekili, müekkilinin Boğaziçi'nin 
Anadolu sahilinde bir yere kül· 
liyetli mikdarda Rua kömürü de· 
po ettij:ini, bu kömürleri kendilik 
!erinden tesiratı haniye ile y.,.. 
mıya baaladığ-nıı ortaya atmııtır. 
Bu i~diaya göre, Boğaziçinin öi· 
leden aktama kadar a:üneıin al· 
nında bulunan Anadolu sahili, 
kömür depoau ittihazma, Kunı· 
çeşme'den daha az müaaittir. Bu. 
iddia ile Kuruçetme'nin kömür 
depoları derdi, yeniden bir de fen 
ni ..,fbaya ıinnit bulunmaktadır. 
ı,, timdi bir de bu cihetten tetkik 
edilecektir. 

-- - ... -.... ·---
Villyett9 

Kaçakçılık 
Komisyonu 

Yarın vilayette ilk 
içtimaını yapacak 
Kaçakçılıim men'i hu•uaalm· 

da daha eaaelı tedbirler ittihaz et 
mek Üzere Viliyetta bir komia· 
yon tetkil edilnıittir. Komiayona 
polis müdürü, jandarma kuman -
danı ali.kadar daireler müdürleri 
dahildir. 

K.omiayon yann ilk içtU...
viliyette yapacaktır. 

Defterdarlıkta 
tebeddüller 

Görülen lüzum üzerine Emiaö 
nü kazanç memuru Ki.mil Bey 
Selimaı:ı: şubeai bina yergisi ta
hakkulr memurluğuna, onuo yeri 
ne Eyüp ,ubeai kazanç memuru 
Cevat Bey, ve bunun yerine ele 
Sıhhiye V eki.Jeti muhaaebeainden 
Kamil Bey tayin edilmİflir. 

Maarifte 

Ders 
Müddeti __ __._...,.__ 

ilk mekteplerde 15 
hazirana 

kadar temdit edildi 
ilk tedrisat rnüfetU.leri bir iç

tima yaparak illr mekteplerin 
den müddetinin bu sene 15 hazi
rana kadar temdit edilmesine ka
rar vermitlerdir. Bu karar Maarif 
Vekaletine bildirilecek taavip e
dilirse tatbik olunacaktır. 

Muammer Raıit Bey 
Ankaradan geldi 

Darülfünun emini Muammer 
Raıit B. dün Ankaradan şehrimi· 
ze ••elet etmiftir. 

Bunların yarısı çürük ve mukav
vadan yapılmış ayakkebılarmış! 

Ru neden böyle oluyor? 

Ayakkabıcı e3nafı arasında 
ciddi bir end~ bao ıöstennittir. 
Bu eodite aon a:ün erde piyasaya 
200,000 çift Japon malı li.•tik 
ayak kabı çıkarılmasından ileri 
gelmektedir. 

Memleket dahilinde Türk İfÇİ· 
leri tarı.fmdan yapılan Ji.etik a· 
yakkabılan, ecnebi mamuli.tile 
rekabet edecek halde olmadılrla• 
rmdan yazlık keten kundura i
malatı duraıut ve bazı kundura 
imali.t.banelerinde İfçilere yol ve
rilmittir. 

Mevaim icabı, ayağa hafif ıe .. 
len bu nevi ayakkaplanna rai· 
bet fazlala•mlftır. Uatik ayakka 
bılannın fiatlan ı 25 • 150 • 200 
ve 250 kurut araaındadır. Bunla· 
rın yerlileri daha ucuza aahldığr 
halde piyasada ıecen ve aranan 
ecnebi malı ayakk-;.plarıdır. Soo 
aenelerde birçok orta halli aile• 
ler "de bu ay•kkabılanru tercihan 
kullanmağa batlamıtlardır. 

Yerli malların ecnebi malı li.s· 
tik ayakkabılanna rekabet ede
memuinin bathca sebebi bunları 
satan müeaaeaelerin kredi üzeri ... 
ne İ.f yapmalandır. Li.atilc ayakka 
bı imal eden ifçiler, çıkardıklan 
malı aermayeleri az olduğu için 
aatıcıya peşin para ile veriyorlar 
ve bunun içindir ki kolayca sah• 
yapamı:torlar. 

Diğer ta.raftan Ayakkabıcılar 
Cemiyeti, mukavva ayakkabıla· 
nn piyasada çoğalmaerndan tiki. 
yetçidir. Mukavva ayaklrabıları 
çok ucuza mal edilebildiği için 
çifti 2 • 2,5 liraya kadar satılmalı: 
tadır. Bunların altı toprağa ba· 
san yerinde zar gibi ince bir ta· 
baka müıteına olmak üzere kö ... 
aele kı•mı lr...,ilen tekaif edilmq 
muk~.vadan yapılmıttır. E•naf, 
bu cm• ayakkaplarının iıçilik iti· 
barile çok bayatı olduğunu naza 
n dikkate alarak Ç1111ıkapıdaki 
ayakkabı bor ... ında mukana a
yakkabı alım 'Vt!' ıatrmını men et .. 
m~~· Ayakkabıcılar Cemiyeti 
rem Abdullah Bey, dün ayakkabı 
cı eıaafmı alİllradar eden itlere 

dair muharririmize bazı izahat 
vermi9tir. 

Cemiyet reisi ne diyor? 
Abdullah Bey demittir ki: 
- Elimizde -&-lam bir iıtat;. 

tik olmamakla beraber, bua:üo 
lataabulda çıkarılan ayakkabıla· 
ı·ının yansına yakm nıikdan fena 
maldır. Bir a:ünlük imalat vaaati 
olarak 50 • 60 bin çift arasında
dır. Bu imaliıt, ihtiyaçtan çok 
fa3ladır. Muzir rakabetler doiu· 
ran bu fazlalık iıçilerin aleyhine 
netice veriyor ve memlekette he
nüz bir İ.f kanunu olmadıiından 
itçi a:ünde 24 saat çalıııyor. Bu 
suretle, ~çinin kendiıini zorlaya .. 
rak çıkardıiı i,ler de çürük olu
yor. Mallarm a:itikçe fenalaama· 
nna ııebep kavaflardır. Bunlar it
çiye çok az para veriyorlar. İKİ 
de kazancından ek•ileni, kullao
dıiı malzemeden çıkarıyor ve me 
seli. kösele yerine mukavva koyu 
yor. 

lataobulda en kıaa lıir tahmin • 
le 20 bin kundura ifçi•i vardo-. 
Büyük ve küçük kundura imalat
haneleri de 3 bine yakındır. An
cak bunlardan teaçil edilmi• o
laolar (1000) i a:cc;ınez. 

Kundura ifçileri, aenenin a:ayn 
muayyen üç dört aymıla İ! bulur ve 
diğer zamanlarda bot a:ezerelı: 
kazandıklan bef on lnıru,u y-
ler. 

iyi orta ve lrötü malı hallmı .,. 
layca t.,frik edebilmeaini temiıl 
makıadile ayalrkabılan a.p 
lamak için bir taaaVV11rumua Yar 
dı. Fakat, buhrao dolayıaile İf"'& 
lık yüzünden elinin emetile çok 
müşkili.t çekerek geçinen fakir 
esnafı dütünerek ~imdilik bun
dan vazreçtik. 

1...Utik ayakkabılarıo ithalinİll 
menedilecei'ine dair kuvvetli va• 
atlar almıttık. 

F aJr.at ümitlerimiz bOf& çıkb. 
Dalıa lıirkaç (Ün ev.,.) piy.-ya 
200 bin çift ayakkabı çıkarıldı. 
lla§vekil P,. Hz. nin Hdetlerinıle 
bu -ıe haklanda yeniden tt
m~nniyatta balunacafrz..n 

Mahkemelerde 

Bir ağız kavgasından 
çıkan cinayet 

.•.... ----
Unkapanında 15 yaşındaki Süley

manın meyhane-
sindeki cinayet nasıl olmuştu? 
Geçen sene 24 temmuz rece

ai Unkapanmda Silleymanm mey 
haneainde bir cinayet olmub Na 
c:i imüode bir adam ölnıü., Enver 
Ali, lbrahim .iaminde üç kiti d~ 
yaralaıunışb. 

V ak'aruo faili olaralr yalrala
oaa Recep ve Süleyman iaminde 
iki kiti de iatintak hakimi karar
name•ile teYkif edilip ağır ceza 
mahk-e•İne ae•k edilmişlerdi. 
Dün Ağırceza mahkcıneainde 
bu şayaoı dikkat cinayetin 
muhalcenıeai hitam bulmut, 
iddia auıke.mı iddiaamı ıer .. 
delmit. müdafea vekilleri de mü 
dafaalannı yapmıılardır. 

tiyen Süleyman•• üzerine atla· 
mış, fakat bu eaoada Süleymaıım 
attığı kurıunla boynundan yara• 
lannut ve yere dü9üp ölmüıtür. 
Recep le kavga eanaamda taban
ca alınış, Enver, Ali ve lbrahim 
y•ralanmıılardır. 

iddia makamını itıral eden Ce· 
mil Bey dün bu hi..; ıeyi bütün 
teferriiatiyle taavir c nİ§ ve Sü
leymanın fili katli müatakillen 
ika ettiğini teabit ederek 448 inci 
maddeyle tecziyer.ini istemittir. 

1 
Cinayetin ika edildiğ-i meyha 1 

nenin sahibi Süleyman 15 yatın· 
da bir çocuktur ve lrendi•ile be
raber tevkif edilen Arabacı Rece 

Cemil Bey yaralanma valc'alan 
nı da mütalea ederek Süleymanın 
bu noktadan da faili a:ayri mua• 
yen olarak tec•iyeeini iatemiıtir. 

Recebin do hem yaralanma.iv 
dan dolayı faili a:ayri muayyen 
olnrak, hem de katille neticele· 
nen kava:anrn huduauma aebep ol 
maktan dolayı ayrı ayn cesalan
dırılmalannı iatemiştir. Müddei. 
umuminin irldia.aından sonra ev .. 
vela Süleymanın vekili Etbeın 
Rubi Bey, sonra da Recebin veki
li Sadi Rıza Bey müdafaalarmı 

hi.D evli.dı maneviaidir. 

Recep evvelce arabacılar kah 
yaaı imi.t, naaılaa bu kahyalık va 
kada yaraltlar 1J1eyanında İgmİ 
geçen lbrahime intikal etıni,tir. 

V alca gecesi lbrahim Süley· 
manın meyhaoe•inde oturup rakı 
içerken, diğer bir m n11.ada içmek 
te olao Recep: 

_ Herkeain araba•• gÜndo üç 
dört aefer yapıyar, benimki bir 
aefer .. elimden ki.hyalığı da aldr 
)ar diye bir sÖz almlfbr. 

'Bu söz bir mÜn•katanın ba•· 
lanğıcı olmu" Receple lbrahim 
araaında batlıyan ıuünaka,aya 

yapmıflar ve müvekkillerinin 
beraetini iat mi,lerdir. 

Muhakeme karar tefhim edil· 
mek ÜzPrc 12 mayıaa bıralrılmıt· 
tır. 

Pierre Loti sokağın· 
<laki cinay.~t 

-·- . 
proje bir Vekaletin 

hazırladığı söyleniyor 
Terenüh eden malümata a:o· 

re, hük\ımet re•oı.er fişekleri ıi· 
bj revolver itha1itını da inhiaar 
altına almayı dütünmektedir. 
Gümrük ve lalıisarlar V eki.letin· 
ce bu hueueta bir layiha hazırlan 
makta olduğ"u söylenmektedir. 
Bu sayede, memlekete revolYer 
ithalatı hem daha eıaalı inzibat 
altına alınmıt. hem de daba mÜ· 
kemmel revol•er ıetirtibneıi im
kanı temin edilmit olacaktır. 

Akf&lll a:a:ı:etelerinden biri, 
dünkü niisha•mda, revolver fllbtı 
hükumetçe inhisara alındıktan 
sonra, bu i,ia bir mukavele ile 
bir miiteabbide nribnit, bükiı
met tabancalarnı maliyet fiatlan 
iizerioclen yÜzde 25 Yerıi almak 
ta bulunmu, olduğ-unu, fngiliz li
raaı clü,üncc müteahhidin bazı 
taleplerde bulundujj'unu, meaele
nin Maliye Vekaletine intikal et
tiiiai ya&m1fbr. Bu bat.er, .,.. 
veli, lıenüz talıanca hükıimet İn· 
hisarma ah- olınadıiı, aonra 
bu müteahhitle sabık tirket ara· 
aında muka,,.,le aktedilmia oldn· 
ğu noktalanndao taahiha inuhta~ 
br. Bu müteahhit, 30 lıin revcıher 
a:etirtmit ve hi..aıl olan bazı noı.. 
tai _,..r ihtilafları nM!l'Yiince tet 
kik edilmekte bu1unmaftur. 

Diler inhisar müdür
leri de ıJdlyorlar 
inhisarlar lıütçeleri, buıriinler 

de B. M. M. Bütçe E....,ümeninc:e 
tetkike b .. lanacafından inhiaar 
Umum Müdilrleri Allkara'ya ıit· 
mektedirler. Tütün Lıhiaan u. 
mum Müdüril HÜ•nÜ B. yeni tat· 
bik edilecek nıü,terelr kadro için 
eeaaen Ankarada bulunmaktadır. 
Barut İnhi...,., Müdürü Lutfi B, 
buciin Ankara'ya a:idecektir. 
Mü.lrirat lohiaarı umma müdürü 
Aııa B. de bir ilri ıüne kadar An 
kara'ya harelıet edecektir. Mü
dürler, lnhiaar bütçelerinin eocÜ· 
mende miizalı:ereainde hazır bu
lu™'-c:aklardır. 

v-i bütçe, mecliaten ıe.;tik
ten aonra inhiaarlarm tedricen 
tevhidi tatbikatma baılanacalı:tır. 

- - - ........ . 
Bulgar 
Profesörü 

Dün 
de 

- ·-
hukuk fakült~sin
konferans verdi 

Sofya Darülfünunu hukuku 
esaaiye profeaörü M. Stefan Girof 
dün bukuk fakültesi konferans 
salonunda ıaat 12,30 da bir kon· 
ferana vennittir. Konferaıum 
mevzuu "Bulsar kanunu ıeaaUıi 
menıe ve mümeyyiz vaaıfJan" j ... 
di. K.onferan.ta Türk, Bulııar bir 
çok profe•Örlert talebe vesair ze
vat bazır bulunmuıtur. 

Hukuk fakülteııi reiai Tahir 8. 
M. Stefanı haıruruna takdim et· 
mit Ye profeııörün konferanaı hu
kuku esa•iye hocaoı Milat B. ta
rafmdan türkçeye tercüme edil
miştir. Konferans çok alkışlanın* 
llJ'. 

Muaddel nizamname 
tebliğ edildi 

Tapu sicilli emlak nizamnamesin
de tapu ve kadastro umum müdür .. 
lüğünce bazı tadilat yapılmıttır. Ni
zamnamede yapılan ve tebliğ edilen 
tadilat ıanlardrr: 

1 - Tapu sicilli, her köy için aş
n ayrı olarak; !ebir ve kaaabalarda 
iıe icabına ıöre bir veya müteaddit 
mahalle itibarile tesis olunur. 

2 - Ayni mıotalra clalıilinde ay
ni mal aahibine ait bulunan diğeı 
a:ayrı menkuller dahi, mal sahipleri. 
nin talebi ile, umumi numara altın· 
ela müşterd< sahifelere tescil olunur 

3 - Çay ve ınnalr gibi aknraulu 
~a~kıncla v~ olan imtiyazlar, 
unhyaznamelerde hilafına hükmol. 
madıiı takdirde hak oahibinin tahri 
ri t ebi üzerine daimi ve mü takil 
olmalc ünre tayin edilen şartlar da 
bilinde te•çil olunur. 

4 - Talep hakin (ktİl'lp ed.,ndcn 
aadir oluyorsa tal ebi eler n ,.. 
denin, hakkı ikti1111p eden l.im e ol
duğvna tapu memurunun l<anant h 
•ıl etmesi icabeder 

5 - Tapa kütiiğüııe tesçil huru 
fu heca ...... ae yapıl • 

6 - Cayn liin 
kının mahiyeti (İpotek, 
di) 

ielıin bak 
borç •ene 

7 - Tarafeyn arazi üz rinde tal 
•iın yaptıkları takdiri tapu me-mu ·~ 
rehini t~lden imtina eder. 

8 - Bir İpetekli borç aenedi ,.e
Y" irat senedi tesiıi talep olundukta 
tesçiline aalibiyettar ol~n tapu me

muru ayni zamanda l'coedi tanzlln 
eder. Bu senette. rayri menkuliın 

mukayyet buluocluiiu tııpu kütüo:ti 
sahife numarası, köy veya. m.ahallf' 
ıi, semti methuru, ıokntı, cinıi, e' · ~ 
ıafı ada ve parsel numaraları, lı::y .. 

mcti resmiyesi, sayri menkt.1lü ev
velce takyit etmit olan mükellefiyet 
ler ve gayri menkule teall\ık eder. 
hıJdar ·•irtifalı: baklan, gayn men
kul mükellefiyetleri, serbe•t derece
ler de dahil olmak üz..-c mubd
dcm rehin hakları'' ve bilümu•ı 

\erhler mii.,deriç bulunmaktadır 

Bir •enet İptal edilip te yerine y~ 
niden senet verildiği takdirde bu ye
ni aenette, eski senedin yerine knim 
olduğu z.ikredilmelidir. 

9 - Yeni sicillin tttuütünden "" 
vd plinh ~e plin•ız tapu tahrir YA
pılarak defterleri tapu idaresine de" 
ı·edilmiı olan a:ayri menkullere ~it 
mülkiyet lıay~tlan bütün hukuk , " 
mükellefiyetleri ile birlikte 2 inci 
maddede yazdı tapu kütüğüne rt'·· 

aen noklunacakbr. 

10 - Plaıılı •eya pli.n•ı:ı: tapu 
tahriri yapılıncıya kııdar tahrir .... 
halan haricinde kalan ıicillerdeki 
gayn menkuler, tapu lrütütiioe kay 
dolunur. 

11 - Muteber bir kayda ve vesi
kaya mÜ•teaİt olmaluızm bir mül· 
kün leh nya aleyhine ·~· bir fa
hı• lehine ıc-nu Me<leninin mu'i
yetiaden evvel vücut balmut olan 
ayni lıaldarın ve l<'rhi jeaJıetlen bü
tün laaldann. 

Nizıunıu.meye meftıat cetveller 
vardır. Bunl•rda tau kütüğü. haciz. 
ler ııicilli. mal sahipleri aici1li ve ta
pu kiiliiiü müıterek Wııifelttine re
ni niimuneler pıten1mdıtedir. 

Tapu kursundan mezun olanlar 

Naci de müdahale ederek galiz Gcc;en mayıata Pı "rre Loti cad 1 -
Millet mekteplerinden bir küfürle Recebe tecavüzatı li- deainde lbrahim i•mindc bir ada- 1 apu mudlll'lügUııde ·ıı eti d 1 1 

aaniyede bulunmuştur. Bu müda- mı oldiirmekten maznun Agop . t'rakil b. vı y er en ge en tapu memur annın 
mezun olanlar hale Süleymanın nazarı dikkati. e~kıya Kemal ve c•mcı Kemali~ f 1 

e ~r. k~rs açıldığını yazmıştık. Bu kursa i,tirak eden 
ni celbetmiş, Süleyman aaker Na- dün ağırce.za mahkeme•inde mu- 1 adaat~ bınncı hey' etinden Talip, Bursa kadaatro tasarruf a• 

Bu aene latanbul Maarif mın- cinin babalığı olan Recebe küf- hake~elı;~ne devam cdilmittir. zası ~~l~t, Beyoğlu tapu memurlarından Muhsin, Üsküdar tııpu 
takaaı millet mekteplerinden rettiğini görünce: . . Dunku muhakemede her üç başkatıbı Etref, İstanbul mühi mme kalemi ıefi Neş'et,Anlcarıı 
8344 erkek ve 4608 kadın mezun - Sen kantma Nacı, gerı çe- maznun müdafaalarını yapm1'1ar kıdemli memurlarından A•ım, ve Nuı-cttin ye Nami ve lzmir 
olmuttur. Sene batında 15922 er- kili ihtarında bulurunu,tur. 1 ve hidiaede hali miidafaad;ı ·.,ı. k 
kek ,,., 11243 kadm kaydolm...- 1 Naci lıu ihtara: . duklennı ıöyliycnok beraetlerini adaatro tasarruf azasından CP.rual Beyler kursu ikmal etmit· 
tu. Bunlardan 5591 erkek Ye 1 - Sen su• ulan pu;! hakareti· i•temL,lcrdir. Muhakeme k"rar letdir. Haber aldığımı:ta gore kurs mezunları Adalar, Fatih, 
4913 kadın dnam etmemİf n le mukabele etmiş.':' Receple lb- tefhim edilmek iizere 14 mayısa ve Eminönü kazasında haziranda tatbik edilece! olan lariçre 
muvaffak ola•ıınırıtır. rahimin arasına gırıp ayırmak is- talik edilmi•ı;r. ' 11•.,lü iciH; eıın!a.k tahriri i!t' ı:rıl"jgul oll\"8klardır. 
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l IOHBITİ 
Aırın umdesi "MiLLiYET" tir l 

8 MAYIS 1932 
tdardıane: Ankara caMe.i, 

100 No. 

J Kaldırım terbiyesi, sokak çocuğu. 
[Mütaleasının beyanı aımnında rin bahçesidir, 

Felek'e] Evde yaramazlık eden çocuk Telgraf Mlreei: !et. llilliyet 
Telefon Numaraları: - Şoför dikkat! annesinden şu azarı işitir: 

Başmuharrir ve Mıı.dlh· 24318 
Yazı İ§leri Müdürllltll 34519 

İdare ve Matbu 24310 

- Şoför mektep var! - Kafir yumurcak, git so-
- Vatman dur! kakta eezin! 
Ceneviz zamanından kal'iiııt Bugünkü şehir hayatı için-

' dar, iğri yollarda İngilterenin de sokağa bırakılan çocuk sağ 
• demir şoseli caddelerinde fink kalırsa bu, tesadüfün bir lutfü 
I atan otomobil ve kamyonları dür, 

\BONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

LL 
3 aylıp 4-

L K. 
8-

koşturuyoruz. Unutuyoruz ki Ve eğer bu çocuk günün bi-
l bizde (sokak) şehrin can dama rinde ezilir, parçalanusa güna. 
rı değil halkın gezip eğlenme, hı sadece annesine ve babasına 
çocukların koşup oynama yeri- aittir. Çünkü ona sokak tehlike 
dir. sini haber vermeyen ve evdeki 

6 .. 7 50 14 -
12 .. 14 - 28 -

Gelen evralı: geri verilmez -
Mtiddeti geçen nüshaı.r 10 ku· 
:.ıştur. • Gazeııe ve matbaaya ait 
~ıer için müdiriyete müracaat 
:tilir. Gazetemiz ilirıların mcı'u 
.yetini kabul etmez. 

Esnaf mostrasını sokağa se- oyun ve eğlenece arzusunu tes. 
rer. kin için onu sokağa salıveren 

Dükkancı mangalını sokakta anası ve babasıdır. 
yakar. Altlanndaki son sistem ve 

Y emitçi küfeıini sokağa bı- en sür'atli otomobillerle şehir 
1--------------ı rakır. sokaklarında adam çiğneme-

BUGONK U HA VA ı Elbiseci mankenini sokağa mek için mühendislik eden şo-
Yetilköy aıkeri rasat mer- koyar. • 1 förlere yalnız acımalıdır. Çün-

kezinden verilen malümata ı Berber traş suyunu sokağa kü bu dört karışlık yolarda,ıoka 
göre bugün hava bulutlu ola- döker. ğa bırakılan çocuklar, sağını, 
caktır. Yaimur yağması muh ı Seyyar ~n~f qportaaını so- solunu bilmeye~ sersemler, yan 
temeldir. Rüzgar cenuptan e- kağa yerieştınr. kaldırımın eıyadelere, or-
.>ecektir. Taıkasaplı Huriye Hanım ço tanın arabalara ayrıldığını 

7 - S - 932 tarihinde hava 1 cuğuna sokakta abdest ettirir. bilmeyen mıwkafalar, kartıdan 
tazyiki 762 milimetre en faz- Ve bizde sokak çocukların koş- karşıya geçmek için yukarı, a-
la sıcaklık 26 en az Ncaklık maca, atlamaca, birdirbir, kay- ıağı bakmadan kendisini ulu 
10 santigrat kaydedi111li4tir. dırak oy-malarına mahsus bir orta kapıp koyveren hebenka-

yerdir. lar arasında bir kaza yapmadan 
(Sokak) çok çocuklu ailele- sıynlıp geçmek pek kolay de. 

---·-------···-·----· ğildir. 

Sürpagop mezarlığı 
Bu mezariıtan bir hayli Er

meni emvatını ıinesine aldık
tan sonra bizim Şehir stadyu
mu ümidimizi de kara toprak
ları arasına çekti. O titrek ve 
zayıf ümit te nihayet bu mezar 
lığın satılarak paraıile yerine 
baıka bir yerde asri ( !) bir me 
zarlık yapılacağı hakkındaki 
beyanatla öldürüldü ve gömül. 
dü.... Allah gani gani rahmet 
eyleye! . 

Vaktile ben, safdil ben ... Bu 
reezarlığın stadyum olacağına 
dair olan rivayetlere inanmıt

nüyorlaraa muhakkak Macar 
edipleri, gazetecileri, mütefek
kirleri, muharrirleri timdi mah 
cubiyetlerindeo yere eeçmitler
dir .. Çünkü son günlerde. Ma
car Milli takımı Avusturya Mil 
li takımına ikiye kartı sekiz gol 
ile mağlup oldu.. Bizim, Ma
carlara mağlup olduğumuz niı
betin katmerlisi... Eğer bu hal 
maazallah bizde olsa idi, belki 
futbol federasyonunu linç etme 
ğe teıebbüs ederdik... Maca
ristanda bu mesele füphesiz 
bir sürü netriyatı mucip ola
caktır, !ikin bu arada yerin dl· 
bine geçenler bulurmııyacağı. 
na sizi temin ederim .. 

tım... Gitmif, orayı ölçmüt, 928 senesinde Macaristan 
cephesinin, tribünlerin:n piı- Amsterdam olimpiyadına Bado 
tinin ne tekilde yapılac:ağına da- isminde sülün ııibi ağır cüaae· 
ir hayaller kurmuştum... bir pehlivan gönderdi. Bu adam 

Zaman geçti ... Bu rivayet. 927 de Avrupa tampiyonu ol. 
Jer değiıti ... "Sürp Agop me. mUJtu... Bado Amıterdamda 
zarlığı çok kıymetli bir yerdir.. muvaffak olamadı, dört ııüret 
Orasını satıp parasile birçok yaptı. İkisini kazandı. İkisini 
imar teşebbüıleri arasın.da bir kaybetti.. Hem de sayı hesabi 
de stadyum yapılacak ... Hemen le değil sırtı yere gelerek. .... 
o mezarlığın ardında ... ,, Bizim Çoban Mehmet te ayni 

Eh buna da sevindik.. Ali müsabakada tıpkı böyle netice 
fey .... Değil mi?... almııtı .. Yalnız Bado yendik-

Zaman en bıaman bir müea- terini sayı ile yenmeyip sırtını 
sir olarak itledi ve hakikati yere getirerek yendiği için Meh 
meydana koydu. mede sırada tefevvuk etmitti .. 

Ne o, ne öteki olacak .. Bu Bu Bado Amsterdam'dan 
mezarlık satılacak ve parasile Pqteye döndüğü zaman iıtas
bir asri mezarlık yapılacak... yon.da kendi.aine buketler ver-

Bu da bir fikirdir. Bir mem diler, hediyeler verdiler. Çün. 
leketin asri ( !) ihtiyaçları için kü bu çocuk memleketinin ıe
de mezarlık, stadyumdan ev- refini ihmal etmemi§ fakat faik 
vel veya sonra gelir diye ka- hasımlar kartıaında mağlup ol
nunda, müdevvenatta bir satrr muttu. Bizim Çoban Mehmet 
yoktur .... Bu yalnız telakkinin te, İstanbula geldi ve bir mu. 
tayin edeceği bir §eydir .... Ne . hacir gibi Balıkesire gitti. İri 
diyebiliriz?. latanbulun ölüleri 1 yarı bir adam olmasa iımini bi 
dirilerinden daha bahtiyar ise - le unutacaktık.. 
ler !... . Görülüyor ki spor telikki-

Macar milli takıma !erimiz, o memleketlerinkine 
uymuyoc .. Aldığımız neticeler 

maaliip d - :L: 6 uyma ıgı e-... 
Eğer bizimkiler gibi dütü- FELEK 

Bizde insanlar otomobilden 
değil, otomobil insanlardan ka. 
çar. Ve kaçayım derken çok 
deia bir yan kaldırıma. Bir tel
ııraf direğine. Bir köte duvan
na çarpar. İntihar eder. 

Bizde toför dünyanın belki 
en sabırlı, en temkinli, en bed
baht imanıdır. Çünkü tehlike 
kartıaında, yol ortasını karpuz 
tarlası sarup alık alık caddeyi 
kulaçlayan bir ıeneımi çiğneme 
mek için dört bet bin liralık a
rabasını götürür ya bir ağaca, 
ya bir direğe çarpar. Canına ve 
malına kıyar. 

Bu kadar feragat ve feda
kirlrk etmesine rağmen suçlu 
yine odur: 

- Edepsİıl herif! Az kalsın 
beni çiğneyecekti! derler. 

Çiğneaeydi ne luım ııelir. 
di. 

Medeni dünyada bazı bilgi. 
ler, görgüler vardır ki bunları 
öğrenmemiz lazımdır. 

Caddenin ortası arabaların. 
dır. 

Geçit yeri olmayan cadde
lerde kartıdan karşıya geçmek 
isteyenler yukarı ve aşağı bak
mak mecburiyetindedirler. 

Giden adam yolun daima 
sağını takip eder. 

Yol ortası çocukların oyun 
yeri değildir. 

Bunlar medeni bir insanın 
bileceği şeylerdir. Biz yürümesi 
ni bilmiyoruz. 

Yan kaldırımda giderken bi 
le biribirimize çarpıyoruz. 

Meydanlarda ve geniş cad
delerde kazık gibi otomobilin 
önüne dikiliyoı-uz. Makine kuv
vetini kendi sıska bacaklarımız. 
la ölçüp sür'atli gelen bir oto. 
mobilin önünden tavus gibi sa
lına salına geçmeğe çalışıyo
ruz. 

Sokak ortasında durup ahba 

bmuzla sohbet ediyoruz. 
Bunlar mankafalıktır. 
Bir sokak terbiyesi vardır ki 

bunu öğrenmedikçe ezilmeğe 
mahkilmuz. 

lsviçrenin çok tehirlerinde 
yollar bizimkilerden geniş de
ğildir. Ve otomobiller pek ya
vaş gitmezler. Fakat sinek gibi 
ezilen insan enderdir. Çünkü 
halk yürümesini bilir. Dar bir 
yerden geçerken sağını, solunu 
bilir. Karambol olmaz. 

Pariste otomobiller büyük 
caddelerde adeta asker gibi 
manga halinde akarlar. Şanze
lize gibi geniş yerlerde ok gibi 
uçarlar. Fakat buralarda mede. 
ni bir İnsan gibi yürümesini bi
len hiç bir insan ateşe yapışan 
pervane gibi gidip kendini bu 
durması, firen yapması imka
nı olmayan otomobilin önüne at 
maz. 

Geçen sene orijinal fikirler 
bulmakta mahir bir dostum 
otomobil ka:ıalan için şöyle bir 
mütalea savurmuıtu: 

- Ne yapmalı biliyor mu
ıun: Gazeteye ilin vermeli. De 
meli ki: 

"Bugün bir otomobil Fatih
ten Şişliye kadar bütün sürati
le gidecektir. Saati belli değil
dir. Cadde ortasından gidip te 
bu otomobil altında kalan dava 
açamıyacaktır" 

Ve bunu haftada bir iki de
fa yapmalı. Bak o zaman halk 
yan kaldınmdan yürümeye na
sıl alıtır. 

Latife bertaraf. Dansetmesi 
ni öğrendik. Poker oynamasını 
öğrendik. Şapkamıza tüy tak
masını öğrendik, falan filin .. 
Fakat yürümesini öğreneme

dik. Çocuklanmıza sokak terbi 
yesi vermeyi öğrenemedik. 

Yan sokaktan kot• koşa cad 
deye çıkan bir çocuğu otomobil 
ciğnerse kabahat şoförde mi? 

Bir yandan karşıya sağına, 

soluna bakmadan Hacı gemisi 
ııibi geçmeğe .çalışan sermesle. 
ri otomobil çiğnerse kabahat 
şoförde mi? s ı 

Cadde ortasında kovalamaca 
oynayan çocuğu otomobil çiğ. 
nerse kabahat şoförde mi? 

Meydanlarda, geniş caddeler 
de bisiklet talimi yapanları oto 
mobil çiğnerse kabahat şoförde . ., 
mı .. 

Bana öyle geliyor ki sokak 
çocuğu babumdan ve hocasın
dan iyi nasihatler alınca ve hal 
kımızın kaldırım terbiyesi kema 
!ini buluncaya kadar çok kur
ban vereceğiz. 

Burhan CAHlT 

Pertevniyal Vakfından: 

Şişli' de İzzet Paşa sokağın. 
da Valde apartımanınm 5 No lı 
dairesi 1 sene müddet ve 45-47 
lira ecri misille; ve Kadırga' da 
53 No. lı arsa 2 sene müddet ve 
10 lira ecri misille ve yirmi gün 
müddetle müzayedeye vazedil
miştir. Taliplerin yevmi müza. 
yede olan Mayısın 12 nci per
tembe günü saat 16 ya kadar İs 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Pertevniyal vakfı idaresine ve
ya idare encümenine müracaat 
etmeleri. (1568) 

13.013 numaralı bilet 
Pablo Martinez boynunu uzat 

tı ve içinde bulunduğu odayı tel 
kik etti küçük ve keskin gözlerin 
den hiç bir şey kaçmıyordu . 

Kalın perdeler her tarafı 11-
kı sıkıya örtmiiftü ve elektrik a
vizeainden dağılan bol ıtıktan en 
küçük bir hüzme bile dııarıya 
aızmıyordu. 

Lastik eldiven geçirilmiş elle 
rile kırdığı çekmeceyi kapattı. 
Devrilen iki sandalyayı yerlerine 
koydu. Sonra yatağın yorganını 
ve çal"§llfıru düzeltti. 

Her şey yolunda idi. Sathi 
bir bakış odada hiç bir gayritabi 
ilik göremezdi. Yalnız bir az e
ğilenler ancak o :zaman kanape· 
nin altında bir çift çıplak ayak 
görebilirlerdi. Pablo cecenin için 
de bu adamı yatağında bastır
mıt, boğarak öldürmüş ve sonra 
da kanapenin altına aürüklemit
ti. 

- Franaou:aJan -
- Ne de oloa iki yüz bin! Bı-

rakılır ıey mi bu? diye d\iıünü
yordu. 

Beı gün böyle ıaiicadele etti. 
Gazetelerin istihbarat k11mında 
bir kaç defa daha 13,013 numa
ralı biletin iki yüz bin kazandıiı 
Dl &ÖrmÜştÜ. 

Beşinci gün tahamülü hududa 
dayandı. Gidip bu parayı isterse 
sanki ne tehlike var! Bazı mem ... 
leketlerde olduğu gibi, bilet ala 
nın ismi ve adresi yazılmıyor ki .. , 
Hangi bilet kimin elinde belli de
ğil .. Kim kazanan bileti gösterir 
se parayı alıyor. Bir kaç kadeh 
konyak yuvarladıktan sonra ka -
rarını verdi ve bileti cebine koya 
rak yola çıktı. Yolda ihtiyat ted 
birlerini ihmal edip etmediğini 
bir kere daha düıündü. 13.013 
numaralı biletin kimde olduğunu 
kimaenin bilmesine imkin yoktu. 
Daha sonra öldürdüğü adam tek 

Katil son defa olarak bir kere batına yaJayan bir adamdı. Ne 
daha odanın her tarafına bakın dostlar.ı, ne akrabası vardı. Pab 
dı. Yerde bir düğme gördü. Mü. , lo buna çok emindi. Tahkikatını 
cadele esnasında ceketinden kop kamil.et Y:"'Pm;o:d";n bir işe girİl-

Bu gün 
ASRI SiNEMADA 

SAHTE PRENS 
Saat 16 1-2 matineainde 
ve her aksam VaTyeteler 

l,_RA_D_~_o __.J 
Bugünkü program 
IST ANBUL- (200 m. Sk.) 

18 gramofon, 19,30 Bedayii mu 
sikiye heyeti, 20,30 Opera 21 
Kemal Niyazi Bey heyeti, 32 
Tango. 

SATILIK ve KiRALIK 
HANE 

Betiktatta Kılıç Alide Alan 
Kadın aokaimda 12 No. hane (6 
oda mutbah, bahçe, kuyu ve tu . 

lumbası, teritoa ve elektnği han) 
satılık ve kiralıktır. Görmek iıte
yenler yanındaki haneden •eya 
bekçiden anahtarı alabilirler. Gö
rüpnek için de Milliyet matbaa11-
na Nihat ve Nuri Beylere müra
caat edebilirler. 

mut bir düğme.. Derhal aldı ve mek adetı degıldı : ı 
cebine koydu .. içinden: - Adam sen de! dedi, bet •••••••••••••• 

- Polislere ip ucu bırakma· gündür beyhude kafanı yoruyor- Dr. Cela"" l Tevfik 
malı! diye düşünüyordu. sun be Pablol Haydi yürü l 

Li.mbaları söndürdü, çıktı ka Piyango dairesine girdi. Bile 
pıyı kapadı ve gecenin içinde tini gişedeki memura uzattı. Me 
kayboldu. mur hi.ç bir hayret eaeri gÖıter· 

Zührevi ve idrar yolu bastalıldan 
mütehaısııı: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 35. Pablo Martine:z hepıi biner· medi. Sadece bilet ıahibinden bir 
lik bir deste banknota el ıürme· saniye intizar etmeaini rica etti. J Her sün ıaat 14.19. 
den, ne olur ne olma~ diye, bir Pablo bir &§ağı, bir yukarı do ;=!!!!!!!!!!!!!!! 
ay bekledi. Maamafih bu kadar laşırken, beş günlük beyhude te- !!!!!!!!!!~ 
ihtiyata lüzum yoktu. Zira hiç Iatını daha manasız buluyordu. 
bir ip ucu bulamayan polia, ha- Birden demir gibi biT el bil ... 
la beyhude bir iz arayıp duru· ğine yapıştı. Katil kendiıini kur
yordu. Gazeteler de pek maha tarmağa ve elini cebindeki ta
retle ika edilen bu cinayetten ar· bancaya götürmeğe çalı§tı. Fa .. 
tık bahsetmez olmutlardı . kat demir gibi el bileğini kuvvet 

Bir ay sonra Pablo Martinez le büktü ve Pablo kelepçenin so 
banknot desteıini çözdü ve bir ğuk temasını hissetti, Amirane 
de baktı ki, bir piyango bileti... 1 bir ses : 

Hemen ateşe atıp yakacaktı.Bir - Doğru dur, İşte bitti !dedi. 
kere numarasına bakmaktart ken Ve hakikaten kelepçe geçmiş, 
dini alamadı: 13.013 i~ bitmitti. 

Pablo düşündü : iki adam Pablo'yu dışarıya it-
- Şu bileti saklayalım dedi tiler ve bekleyen bir otomobile 

' ' 1 b" d" d"I 13 numara bana daima yaramı' ın ır J er. 
tır. Otomobilde yanına oturan po 

Artık o rünü takip eden cün li~ memuru müstehziyane dedi 
ler, Pablo için en mes'ut günler- kı: 

a üncü Kolordu 
tllnları 

Tıbbiye Mp de mevcut 41 ka. 
lem köhne etya aleni müzayede 
ye konmuştur. İhalesi 21-5-932 
cumartesi günü saat 15 te ko
misyonumuzda yapılacaktır . 
Etyayı görmek istiyenlerin 
mezkur Mp müdürlüğüne ve 
§artnameyi alacaklarm komis
yonumuza her gün ve ihaleye 
ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuza mü-
racaatları. (238) (1718) 

Beykoz 
ZİNDELER 

YURDUNDAN: 

di. Nazarı dikkati celbetmemek - Görüyorsun ya ,biz ne ka
için fazla pa_ra sarfetnıiyor, fa- dar nazik insanlarız. Otomobiti
kat rahat yafryordu. Mükemmel ni bile hazırladık. Beni tanıma
yiyordu, mükemmel içiyordu. Bu dın mı? Müfetti, Gomez'i? Beş 
tatlı günler böyle devam edip gi gündür zatı i.linizi bel<)iyorduk. 
derken,. bir gün gazetede 13,013 Doğrusu, biraz daha partiyi kay 
numaralı biletin iki yüz bin ka.. bettiğimi zannediyordum. Niha. 
zandığını ;ıördü. ' yet ikı yüz bine dayanamadın 9 Mayıo 1932 Pazartesi alqamı 

Derhal odasına gitti ve para'. değil mi? Sana anlatayım: Haki saat dokuzda kongra akt ve idare 
)arı sakladığı gizli yerden bileti katen talihin yokmuş. Sen öldür- heyeti intihap edileceğinden bilu
çıkararak bir kere daha numara.. düğün adamın araaıra evine ihti- mum azanm icabeti rica olu.nur. 
sına baktı. Aldarunıyordu. Kaza- yar bir kadın geldiiini biliyor 
nan bilet, elindeki biletti. Alnı· muydun? Adamca.fg bu kadına -· ... -----··--·-··-····-
nın terlerini sildi ve kendiaini bir 13.013 numaralı bilet kazanırsa, dınız. 
sandalyaya bırakrverdi. Gözleri yarısını kendisine vereceğini va- Müfettiı gülümsedi: 
biletin numaraaına dikilmiş oldu detmiş. Kadın da bunu ciddi zan- - Ben seni daha çok zeki zan 
ğu halde dütündü, düşündü. Son nederek biletin numarasını al- nederdim, dedi. Budala, sen o bi 
ra sallanarak yerinden kalktı ve mış. Acaba sen bu bileti yaktın letin kazandığını mı zannediyor
dolaptan bir tite konyak çıkardr. mı yakmadın mı dive düıünü- sun. Gazetelere gılya kazandıfı
Silme bir kadeh yuvarladı. O za yordum. Eğer yaksaydın, en nı yazdıran benim. Amma sen 
man yüzüne kan geldi ve kendi- kıymetli ip ucu elden gidiyordu. attığın oltaya yakalandm. Kaba-
ni buldu . iyi ki yakmamışsın.. hat benim deiil. Asıl piyango sa 

_ Vay canına! Ôyle bir iş ki. Pablo polis müfettişine kinli na ,imdi çıktı. Şöyle zarif ve ga-
diye düşündü, ne yapmalı bil- bir nazarla baktı: yet keıkin bir kiyotin bıçaiı .. 
mem! - Eğer bu menhus numara Haydi in bakalım •taiı!. Te .. kif 

Piyango dairesinin nerede ol kazanmasaydr, bf'!nİ zor yakalar· · haneye ıeldik. 
duğunu biliyordu. Kim kazanır
sa, bileti ıösterir ve hemence 
cik o paralan alırdı. Alkolün 
yaktığı beyninde iki yüz bin dan 
oediyordu. Birden bire dehtetle 
geriledi. Kafaaında danıeden pa
raların araamda kiyotin makine· 
sinin hayaleti de belirmiıti: 

- Hayır Pablo, hayır! Kafanı 
bu makineye mi kapbracakaın? 
At fU menhus bileti bir kenara 
ve çık f(iyle biraz hava al! 

Mükemmel bir alqam yeme 
ğinden sonra tiyatroya citti. Ta
bii locaya ve koltuklara değil, yu 
karıya galeriye! Fakat gözleri 
sahnede bir şey görmüyordu. 
Hümmah beyni tamamen çalrtı 
yordu: 

ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Romam: 4 görmüş ve yaklaımıtlardı. Ah ' şıyan bir ihtiyar hamal, kala- bulunduğu halde hemen bütün relerinden mütemadiyen rüzgir tamları Sait babaaiıle ağabeyin. 
met Şükrü Efendi kompartıma- balık arasında istaı.yondan dışa evlerin gerisinde, mavi boya. lar ııiriyor, yükıek tepenin üze d- biraz erken eve dönüyor, 
nm penceresinden eğildi, yanın rı çıktılar. Ahmet Şükrü Efen lı bir evdi. Haylı genit bir bah rinde temiz kokular getirerek ve hemen her aktamı Ahmet 
da duran Muazzezi göstere- di müşteri bekliyen otomobil- çesi de vardı. Ankara - Kay- esen ve pencerelerin sakız gi. Şükrü Efendi elinde bir hediye Eve Düşen Y ıldınml rek: - İtte yeni kardeşiniz, !erden birine yakfaıtı ve ilk seri hattının ilk istasyonu olan bi beyaz perdelerini püfürcle- ile eve gelerek: 

Fakat Haydarpaıa iı. 
tasyonuna geldikleri zaman 
bütün başlar ona çevril
di. İhtiyar komıu ile karısı, 
istasyonda Ahmet Şükrü Efen
diyi kucaklarken bile ağladılar. 
Muazzez kendileri!>e uzun u
ıun mendil salladı. 

Bindikleri ikinci mevki kom 
partımanında, biri taze ve biri 
pek yatlı iki kadınla iki küçük 
çocuk vardı. Ahmet Şükrü E
fendi bu kompartımanı mahsus 
seçmişti. Fakat yine trenin bü. 
tün genç erkekleri birer ikişer 
kere koridordan geçerek kıza 
dikkatli dikkatli, sayeısız say. 
gısız baktılar. Onun gençliği 
ve güzelliği, ne kadar n:ütees
sir ve mükedder görünürse gö
rünsün kendisini küstah ve İs
tekli nazarlarla seyretmek ıçın 

Nahit SUT1 benim küçük kızım! dedi. önce Muazzezi bindirdi. Saide Cebeciye tren yahut otobüıle ten rüzgarlar eiriyordu. - Şuna bak bakalım, kı-
Namıkla Sait, kızın karşı- ıoförün yanında oturmak dü- varılınca, insan kendisini biraz Muazzezin görür ııörmez zım. Ben beğendim amma bil-

bu nazarlann farkında bile de- sında şaşırmıt ve şaşırdıkları- şüyordu. Fakat Namık içeri. İstanbuluo Bakırköy tarafların sevdiği bu evde saatler çok mem ki sen beğenecek miıia? 
ğiıldi. Arada bir ağlıyor, hazan nm farkında olmadan bakıyor- ye, öne alınmış ve yanında Sai da sanıyordu. Sonra, hemen muntazam, sakin, üzüntüsüz diye bunu Muazzeze uzatıyor. 
da batını pencerenin kenanna lardı. Şayeste'nin zayıf esmer din oturtulabileceği yere ba- hiç bir nizama riayet etmeden geçiyordu. Her sabah sekizden du. 
dayayıp dışanları seyrediyor- yüzünden de hafif bir kızıllık 1 vullar konmuştu . Ş~_yes~min yapılmış köşklerle dolu bir evvel Ahmet Şükrü Efendi Muazzez kendisine hakika. 
du. bulutu geçti. Şükrü Efendi. gözleri hep kocasının uzerınde sırt, eğri büğrü ve yamru yum. ile Namık evden çıkıyor; Cebe ten bir baba muamelesi edea 

Gece başını amcasının omu nin telgrafı Cebecideki eve 1 kaldı. ru bir yol takip dilerek çıkılı- ci istasyonuna iniyorlardı. Biri bu amcayı çok seviyor, ona 
zuna koyarak uykuya daldı. var_d~ varalı, yola çıkan bu mi- İstasyondan Tath~n _meyda. yor, ancak bir iki köşkün bu. sinin dairesi Ankara istasyonu kartı oğullan ile gelininin giN-

Kımıldanıp çocuğu rahatsız safın genç kadın pek büyük ı nına giden yolda her ıkı kardeş lunduğu bir düzlüğe varılıyor- nun meydanında, dğerinmki de terdikleri ihtirazlı, çekingen 
etmekten korkarak, Ahmet Şük bir merakla bekliyordu. Fakat te sessizce şehre, üzerinde tü. du. Uzaklarda bütün dağlar nihayetinde memlekette yüz muameleye t•tıyordu. Pek tek 
rü Efendi hiç uyuyamadı. Çok onun bu derecede güzel olaca- nemit kocaman bir kuş gibi vardı, ve sağ taı-afta Çankt.:ra- civarında idi. Cebeciden sekize lifsiz bir baba kız gibi, ııecele
iatediği halde bir kızı dünyaya ğını hakikaten tahmin edeme- kalesile gittikçe yaklaşan ve nn yeşillikler ortasındaki köşk. on kala hareket eden trenle it- ri uzun uzun sohbetler ediyor. 
eelmemiş olan ya~lı adam, ba- mişti. Genç kız trenden indiği mayıs güneşinin şeffaf ııığı leri, onun aşağısında Yenitehi- !erine gidiyorlardı. Pek az son lardı. Her dört bet ayda bir 
şı omuzuna dayalı uyuyan ve vakit ona sarılıp yüzünü öp. içinde yayılan Ankaraya bak- , rin kirgir binaları ve üzerinde ra da, elinde defterleri ve ki- değiıen itinin ilk muazzam 
uykusuncla mahzun mahzun içi mekten, evvelce buna kararı tılar. Onu hiç bu kadar cana kalesile karşıda Eskişehir, Es- taplan, Sait liseye gitmek üze- hülyaları içinde halin sefalet-
ni çekerek ara sıra titreyen vermiş olduğu halde kendisini yakın ve güzel görmemişler- kişehirin harap ve üst üste re evden ayrılıyordu. Yine her !erini fark etmiyerek, hatti 
ince k:za kartı duyduğu hima. bir şey menetti. Adeta soğuk di. 1 evleri görünüyordu. Geceleri sabah tam yediye doğru karşı- etrafına fark ettirmemeğe de 
ye ve sevgi hislerini, hiç bir za bir sesle: Hayatının kim bilir ne ka- Çankaya yollarının elektrikleri daki kalenin eteklerine düşen muvaffak olarak yaıamıt olan 
man bu kadar kuvvetle hisset- - Safa geldiniz! dedi. dar zamanını Muazzezin geçir- ! muazzam bir cami in mahyaları Erzurum mahallesinde oturan Hüsnü Efendi, milli romanlar-
memişti. Kocası ile kaynı da sıkıl- meğe mecbur olacağı o Cebeci gibi parlıyor, Y enişehirle An- ı Emine isminde orta yatlı bir da görülen garip bir şahsiyet-

Ankara islasyonuna vardık- mış görünüyorlardı. Sessiz ses sırtlarında, Ankarada uzun karada bin ışık yanıyordu. E- kadın geliyor, iki üç saat çalışa , ti. Bazan en alicenap adamla
ları vakit, başını dışarı çıkar- siz el verdiler ve "Safa geldi- , müddet kalarak iyi bir hatıra vin her gün yeni çiçekler açan rak bütün ağır h!zmetleri yapı- '. rın yapamıyacakl.rı kadar ne
dı, kalabalığın içinde oğullari- I niz !,, bile diyemediler.. bırakmış olan saltanat vali le- 1 bir bahçesi, ferah, aydınlık yor, bahçeyi ıulayıp temizli. •cip hareketlerde bulunurken ba 

· · · - nlerinde iki a "ır bavulla ri birinin a tırmı oldu- odaları vardı. Ve öğle saatle- yor, yemeklerin pitmesinde de i zan da İnsanı hemen hemen 
ı n • ., ,...,. v 



Edebiyat 

Kahrolsun Goethe!. 
Coethe'nin ölümlinün yüzün· 

cii Y• 1 dönümü münaaebedle, 
d~~Yannı her tarafmda olduğu 
rıbı, bizde de ihtifaller tertip 
<>lundu. Karınca kaderince feh· 
vo.aınca, bu en büyük U...ndan 
bızde de bahıedildi. Mecmualar, 
ıazeteler ıütun sütun yası yazdı 
:"'r · Konfero.nılo.r verildi. alkıt
andı. Coethe'nin iımini ifitllli

Jenler bu iuni öğrendiler. Onu 
jz tanıyanlar, daha iyi tamdı· 
ar. 

.~n&an kabiliyet ve zekiamın 
~ıtune çıkan bu büyük bat önün 

e herkeı etildi. 
ı. ~a~at biliyor muaunuz, b~n 
.~ 1htifaller, konferanılar, -~ 

c::n Ya:ıular bize ne ııtrettı, 
t·· the'yi naul tanıttı 7 •• Eter 
~ dili ile yazılan ve aöyl

letiıa hiae taruttığı Goethe, Al
•anya.'nın •e büti.in dünyanın 
lantdıfı Coethe iso, kahrobun 
lau &an'atlch ! . 

Halbuki, batka milletlerin 
t"'1tdıfı Coethe bize tamtdaa· d • ... __ 
an ne kadar ayrı, ne kadar -

~-!~a bir adamdır. En fuola &&· 

lbıy.ı, ihtiaaı ye kı:rmet lafı· 
~~ llzım ııel~n darillfünun~~ 
~rılea konfet'anı bile, Goetbe JI 

h_ıze be feci bir tekilde taavir et 
!!· Dllrlı:at ediniz: Taruttı, öfret 
tı~ demiyorum. Çlinkü Garp ed~ 
laıyatı tarihL müderriai bize yom 
hiç bir feY öğNtmedi. Blldip 
llloİz teylerl, bazı -'<.anlarla tek 
rar etti. 

. Burinkü neslin ok-·-· ··a. 
0•1meaini öğrenmeaini iatiy- din 
lı:üler ni~in vazifelerini yapmı· 
Yorlar niçin Goethe')'i pnçllie 
lanı~orlar?. Goethe'nla bil· 
Yiik ao.n'atı.arlıiı Francfort •• ıe • 
P.tain'de dofmaaından, w~_.. 
da ölmeıinden mi ileri ııelıyor? · 
~•erlerinin iıimlerini aaymalr., 
~vdiği, eYlendiii kadınların Dl&· 
ceralannı anlatınalı:, aeyahatlerf 
ni aıralam.... hu....S hayatım I• 

Kon-rler 
Mösyö Bergeria 

konseri 
latanbulda birçok kıymetli ta• 

lebe yetittiren üstat ve aan'atkir 
"1. Bercer, 13 Mayıa cuma cünü 
Onyon Franaezde bir konser vere 
cektir. Kendiaini tanıyanların hep 
•i ve ıehrimizin yükaek musiki 
"1uhitleri bu ıan'at ııününü bü
YÜk bir ittiyakla bekliyorlar. Kon 
...,. hakkındaki fikirlerimizi daha 
sonı-a neıretmiye çalışacaiız.. 

Münir Nurettin Beyin 
konseri 

Münür Nurettin B. bu aene Ü· 
Ç'Üncü ve sonuncu kona.erini S 
":'ay,. perl!"mbe aktamı Glorya 
•ınernaıında verdi. Halkımızın 

büyük teveccühüne mazliar olan 
Münir Nurettin B. bu defa gene 
•enırin bir programla dinleyicile 
l'İni tnemnun etmittir. Bu defaki 
l>•nırram her zamankinden daha 
~arlak ve kıymetli parçaları ih
tiva ediyordu. Dede efendinin 
"E y ronçe dihen" mahur bea .. 
t . ., 
eaı ı e batlayan programda 

lern•i Beyin "Severim her -'ize .. 1·u e-
~- f&rkııını okurken vecdiçinde 

tnleyen hazırun bu şarkıyı pek 

Balkan 
Ticaret odası ---
Mayısın üçüncü haf

tasında 

şehrimizde açıhyor 

Mayıaın üçüncü haftaaı zar· 
•da yapılacak olan Balkan haf 

""&ında reami kiifadı icra edile
cek olan Balkan Ticaret Od.. 
ha~ırlıfile meıcul olmafa latan· 
b 1 . .ıı:t-:. u Ticaret odaaı m..,ur ......_ 
tir. Oda derhal hazırlıklara bat· 
la..,,ttır. 

''"' .• 1 --~ı söyler sibi mı· ..,. 111ae1 -
1
,,. •• 

rıldamnak onun yükaek ... ın.~ 
aebeplori olarak mı ifaret edalı· 
yor?. • be b 

Goethe bu mu?·· Coet .. ~n 
1 a an adam mı? •. Butun 
an Y P • bö 1 mi tanı· 

dünya Coethe'yı Ye · b .. ""k 
? Onun özü, cevherı, uyu 

yor • . . · • tahlili, aap• aan'at kabılıyetının . h . 
i lam uerleri, teıirlen • aru, 

"". ... ..1 T Aad tanımanın: lazım 
0
""""1 eb.:· ""k adamı, biz ortadan 
ı• an uyu . . 

k ttik Onun yerme aeraera, t:rc:i bu'. adam koyduk ... V ~ mı• 
rddamyoru• : Coethe b~~ ~-
d d .... i adam •• Haııııı oz bıl-

a1111, .., b hülan" 
• iye iıtinat ederekb' ~ u ve 

LI_ ... imiz riyorus?. nayır, ızım 
aadec:e bir akai aadadır. 

Goatha'nln debaaım haykıran 
ılüııya, bizden de yalmz bir alui 
1&da ipliyor.. Bizim tamdığunı:ıı 
Coethe plünç bir adam olmak
taD ileri ıoçmez. 

Goethe'nin aaa'atuu, dehaıım 
biz• tamtıruyan dünkü neale han 
ıi kadrifiaaalılı, haıııi hünneti 
ıöatarelim 7 Goetlao'nin kitapları 
run kaplannı okuyan ve bize ialm 
!erini aöyliyenler, aahifelerl çe· 

· · aatırlarıa anumdald -a 
::t.droti öironmefl - öfretıa• 
ji bir vaııife addetmedil•· 

Ortada bir deha var. Bu de• 
... baldı:ıada yeoİ noktai _...., 
yani fikirl• yeai tahliller yapı 
lryor. Garpİa bizi ııünü rfi;aüne 
temaa ettirmiyenl• Wemıar, 
Fauıt, Werther diye zikrocledur• 
aunlar. 

1932 de, bize Goethe h~k
kmda kmtferana, malı:ale dıye 
Yerilen ıoyler, kırlı: aene en-elki 
Büy6k Juulklopedlde Coethe İ· 
çlıı ,. ... lan a büy6lı: aahifeden 
daha klJ'llletliz, daha özaüz· 
dür •• 

Bla Gootbe' yl tanımak iati-
yorua,. kahrola111\ bize tanıtılan 
Ooetbel •• 

lt.,..ı FEYZi 

pok alkıtl&mlftır. Sonra cerek 
Muhib 5.ı.ahattin Beyin ı.e.te
lerini cerekae "Gitti de celmeyi
verdi" yi büyük hir muvaffakı
yetle okwnuttur. Münür Nurel· 
tin Beye refakat eden Meı'ut 
Cemil Ruten Ferit, Muhlia Saba 
hattin' Beylerle Artaki Efendi de 
lı:uvvetli bir teknikle aazlarmı 
p>IDUfl&r, ha•aeten Meı'ut Cemil 
Beyin bir meyanı pek ziyade al· 
lutlarunııtır. Her halde Münür 
Nurettin B. refakat arkadatları· 
nı gayet iyi İntihap etmit bulu-
nuyor • 

Refik Bey 
Hillliahmer menfaatine ma· 

yıım 3 üncü aalı ııünü Elhamra 
olnemaaında Tamburi Refik B. 
ve refikası tarafnıdan verilen 
konser muvaffakıyetle verilmif, 
ve aamiler tarafından çok alkıt· 
lanmııtır. 

Mini minilerin konseri 
Geçen sene ilk konaer,ini v~· 

ren MI. Meline Papelyan ın _ku: 
çük talebeleri bu aene ~e 2 mcı 
Iı:onaerleriai vereceklerdır. Kon· 
aer 13 mayıs 932 cuma ııunu 
Glorya ainemasında saat, 11 ~.e 
verilecektir. MI. Pa!'elyan _ıkn. ku· 
çük talebeleri dört ıle o": 1• 1 l'.a: 
tındaki piyaniıtlerdir. Mını ~ını 
lere muvaffakıyetler temennı e· 
deriz. 

'j Kaydedilmiyen 
Esnaf 
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MI. Diplaraku 
Matmazel Talia Oiplaraku 

tehrimize geldi. Misafirimizdir. 
Kendiıini izaz ettik. lstanbul 
tehri, ona göbeğinde bir salon 
tahsiı etti. Vali ve belediye reisi 
ni gönderdi. Serııiıinin kapılarını 
açtık. Büyük bir meraklı aeyirci 
kütlesi konferansını dinledi. Ken 
diıi tebrik edildi. Matbuat ıÜ· 
tunlarında mevkii ıitayif verildi. 

• 
Matmazelin boyaya kartı rağ 

beti ve Akdenizi seçerek memle 
ketimize kadar tuvallerini tatı

mak külfeti hakikaten f&Y•DI 

takdir ve tetekkürdür. Türk mü 
nen-erleri misafirlerine kartı elin 
den geldi.ti kadar nzifeıini yap 
tı. Sersinin kiifat meraaiminde 
bulunan kalabalık içinde ben de 

vardım. 

Matmazelin miiaaadeoile ı..... 
de vazifemi yapayım. 

Beu de GalatuaraY ...-teıN
nln d..,,arl-a çakılı bu kırk 
bet tnvaffa aahiltlal CM&rotin· 
d- dolayı tebrtlı: ederim • 

San'at bahıinde bet' halde alıf 
tılı:lanaı tahmla ettiflaı Mır liaan 
la -ıerlndan bahaoderkaa on
lan lilettayin bir takdir Ye alta· 
:rİf tufanına bofmaklıtımdan her 
halde memnun • obnryacalı:larmı 
umar .-e hatır içı. dafil, aaıı'at 
için yapılacak her baqi bir ten 
kitten de incinmiyeceklerlni ümit 
ederim • 

Matıaazol Diplarakunun giSr· 
diiğümtiz tunllarinden edindiği· 
miz fikir, Matmazelin reıim aan' .. 
ati denen ciddi bir ite rağbet ve 
teYec:cÜh &'Ö&termİyerek boyaları• 
ru ııercef itlercibi kullandığı mer 
kezindedir. Bu tnvallerde reı· 

me mahauı teknik yelıtur. Bun· 
tar deaen, renk ve kompoziayon , . 
ıribi bir tabloda aranılmaaı zarun 
olan .-ulruf, meleke Ye orijinalite 
den mahnımdurlar. Bir reoim, 
roqe ehemmiyet veri~e1?izin 
yapılabilir. Fakat elverır kı kom 
pozİayon itibarile mükemmel ol
sun. Reaimde ifade, kompoziayo 
nun sağlam olmaıile kaimdir. 
Öyleıine kompoziayon ki ~eale~ 
ta.tın, temaıagerin veya munakkı 
din onu ne sağından, ne aolun
dan, ne tepeıinden, ne ıe~ieind~n 
bir aanti.m kırpamaıın . Dır reıım 
de ton olmayabilir. O zaman de 
.endeki ifadeye, manaya baka-
rız. 

Desen sağlam ve kuvvetli iıe 
onda orijinalite bile aramaksızın 
"Güzeldir.,, Diyebiliriz. Matma· 
zel Oiplarakunun tuvallerinde 
bu resme mahaua ifade ve ahenk 
yoktur. Zaten bu tuvalleri pen· 
tür'ün çerçevesi içinde görmemek 
iCap ediyor. 

Zaten onlar bana mütamba. 
üzerine değil, krepdötin Üzerine 
iflenmiı, Lüi Kenz kanapeleri 
siiıliyen yaatıklan hatırlattı. 

Matmazelin reaim tekniğine 
bezli iltifat etmedikleri, yani 
resmin aarf ve nahvile kendile .. 
-ini pek üzmedikleri muhakkak. 
İlunları söylemekle vazifemi yap 
tıktan sonra kendilerini hürmet 
ve tazimle sel&mlanm. 

Elif NACI 

Vagner 
-"Fridrih Ayzenlor" dan naklcn- ı •ilitile öğreniyorlar: Pariste bulu-\ 

Garp mu•iki üıtatlarının en kud- fup birleımeleri, muhtelif yerlerde I' 
retlilerinden biri olan Ri,ard Vaı· buluşmaları, mes'ut, zevkli hayat ve 
nerin kansından sonra oğlu da öl- bu arada üç kardeıin birer birer do
dü. Kozima Vagnerden sonra Zigf- fuıları ve bütün bu romantik sev
rid V agner... giyf" rağmen günün birinde aynh, .. 

Kudretli besteki..rın hayatına ait ı Kontestin., Listtcn uzaklaşmasına 
safhalar,- Garpta her hakiki san"at sebep. beıtekiırın Lola Montez iı· 
ki.r için olduğu cibi - şimdiye ka minele bir dan:k>zle scvişme&i olmuş, 
dar A vrupada ve bilhassa Almanya bu yeni temayül üzerine Kontes 
da sütun ıütun, cilt cilt anlatılmış, aralarındaki müıterek hayatın deva. 
ali~-. ile okunmuttur . .Şimdi karısa- mı imkansız ?tduğ~ ~eticesinc ~a· 
nm ölümünü takip eden oğlunun ra~a~. Şanzelızedekı vıllaaına çekıl
ölümü veıilesile Alman mecmua ve mıttı. 
gazeteleri, ııene Vagneri hatırlıyor, 
hatırlatıyorlar, anlatılan ıeyleri ye
ni .. killere dökerek tekrarladıklan 
gibi, en küçük teferrüata ait bile 
olu, edindikleri yeni ,. .. lıimatı net· 
rediyorlar. Bu arada yeni ölen o-

IJte Kozima, Listin hercailiği, ve-
fasızJığı Üzerine biten müşterek sev
gi hayatı eanaaında hem,iresi Blan
dineden bir sene sonra Korner sa
hilinde Villa Melzide doğmuı . -
1837 senesinde - ve Jorj Sanın bir 
romanındaki tip düşünülerek, ken
disine onun i'rni olan Kozima iami 
verilmi,tir. 

Kozima ve kardetleri annelerinin 
salonunda V agnerin eıerlerini tanı
tıyorlar. "'Lohensrin'', 'Tanhoyzer0 

ııibi eaerlerini. Babalarınm tavıiyeai 
üzere iyice öğrendikleri bu lıu.-vetli 
uerleri, anneleri de tanonalı:, bilmek 
iatiyor. Vagnerin musikiıinin en ha· 
raretli propaganılaımı yapan, içl<>
rinden bilhuaa Kozimadır. Onu ve 
onun bu biiyük beltelerini yalnız an 
nesine değil, her kese beiendinnek, 
ıevdinnek istiyor. 

Çocuklar, annelerinin salonunda 
pir Lamartinte, müverrih Rönanla 
ve Pariıin edebiyat ve musiki sa

, hasında yükıek mevki aahibi diğer 
'ahıiyetlerile tanıııyorlar. Bu eına· Wagner 

. da f\alzakın, ''Beatriı" iımindeki ro 
iulun ve daha evvel ölen annenın . manını, anneleri Kontesle babaları
iaimleri, tahsiyetleri etrafında yazı.. nın huıuıiyetlerine dair Jorj Sanın 
lanlar dıı hayli dikkat uyandırıcı kendisine anlattıklanna iatinat etti. 
mahiyettedir. Bilhuaa annenin İsmi rerek yazdığını da işitiyorlar. 
ve tabolyeti etrafındakiler. 
Vaırnerin kaıuı Kozima Vaııner, Derken babaları _çocukları Vay-

v••nerle nı L" .. ._ L--tekir mara çağırıyor. Par11ten hareket e-
..,. uasır ve uuyu .. """ . ,,. d'I · · p · v 

Frantı Liatin ku:ıdır. Vaınerin ikin dıyorl~ .. ~en ı e~ı~ anıten •r-. 
ci luırıaıdır. y agner , onun ikinci mara goturen, Lıa~n muha~behıv 
k ld "-· ·b· 1866 ıen-inde kazanmıt talebelerınden Bulo•un 

Oea&I O Uıı;u gı ı. ~• • B""I d 0 el 
D-ıdend y · ·ık ı---sı Fray annesı Frav fon u ov ur. any 
·~ e aıınenn ı ,..., d"" ·· BI din K · 

Minna öldükten aoııra, 1870 aenesi oraya o~yor, an e •e oz~ 
haziranında KoJ:ima koca•• Biilov- Berline_ ırıdeı:e~, ~_arının tahı_il 
dan bo~n- • toıunda Lut- ve terbıyelennı kend11ıne bıraktıgı 

.--··ıt ve aguı F f B ·· ı d kal 
ıernde Vaıınerle evlenmiştir. rav on u ovun yanın a ıyor-

Botanma, evlenme?... Vağnerle lar. 
aralarında kuvvetli bir atk mı var- Pariste iki hemtire ile evlenmek 
dı? Evet, Ko:ı:i~ıı. Vaııneri eskiden istiyen bazı kimseler çıkıyor, falı:at 
beri seviyordu. Sevııi, takdir. hay- bu teklifler mülaİt tekilde kartılan
ranhk. Kozima1 Vaınerin kudretli mıyor. Kozirna, evlenmeınelde mu
ıabsiyeti kar,11tnda bu duygularla sırdır. Bilhassa o! Baba11• onun ııö
.sarsılmtfb. Ve o, Varner ilk zaman- zü yüka.ekte olduğunu ima eder 
larda bota gider cibi &örünen bü- tarzda cevap veriyor. Aca.ba, kızı
yiik ve yükıek hamlelerini yaptığı run Vacnere olan temayiilünü daha 
zaman, onun menfi neticeden ümit-

0 
zamandan sezmit mi idi? Kim bi

sizliğe dütmemeaini temin etmit,ba· lir. ihtimal öyle! 
riz huausiyeti haiz aan'at hareketle
rine muıırr.::.n devam etmesi, yılma
maıı İç.İn kendisini tetci ve onun 
kudretine derin bir itimat beıliye
rek onun için mücadele etmiıtir. 

, 
2!3 

Fragonard 

Ask mektubu 
(Fragonard) 

geçirdiği ııkı terbiye ve inzıbat 
havaaını bırakamadı ve bimay• 
l'Ören talebeler için açılmıt Ecole 
Rayale'e girdi ...-e orada aııl 
aan'atinin kem.al devreıini buldu. 

1 756 da Romaya ııitti. Orad .. 
F ranaız akademisinin pansiyoneri 
aıfatile çalıtl:\iı için harekatın· 
da tamamile aerbest değildi. Bu 
aebepten or da da kiliae kubbele 
rindeki freıekleri. ıaray tavanla. 
nndaki dekorlan kopya ettinni
yorlardı . Nihayet eli aan'atine ta.. 
mamen h&kim olunca gözlerini 
tabiata açtı. Ye ciddi surette ça 
lı,mağa başladı. 

1 761 de Pariae döndüiü za 
man resim akademiıinin kapıla 
nndan girmek çaresini aradı vcıı. 
1 765 de de akademiye aza ol
du . 

O da Renoir cibi hiç yorul-
ınaksızm an'ane icaplanndan hiç 
ayrılmadı. Rembrend'i daha iyi 
anlamak için onun cölge ve •şık 
tezatlarmı kopya etti. Fakat 
bili.hara Rubenı'in esquiaae'lerini 
ıölcede bırakacak mu•affak 
kompoziıyonlar yaptı. 

Fraıooard'm aan'atinde biı 
fuur cazibesi vardır. Öyle bir fU 

Fraıronard evveli. Chardin'- ur ki, mevzuu belki buııün bizim 
in talebeai olarak reıime batla- modern kulaklanmıza belki bi· 
mıttır. Bir noterin yanında katip raz yabancı celir. Fakat öyl• 
bulunduğu aıralarda Boucher olmakla beraber, bu şuurun, şu. 
kendisini o tuzlu defterlerin ara· uruna hakim bir beteriyetin mut 
aından çıkararak Chardin'e tes- lak bir malı olduğu da muhak
lim etınittir. Uzun müddet Char kaktır · 
din ile beraber çalıtan Fraııonard En kantık zamanlarda bile 
bilahara Boucher'in yanında da rahat bir hayat ııeçirmiı, yıldızı 
çalıfmtftır. Fragonard İptida en fırtınalı aenelerde bile batın· 
Boucher'iyi taklide başlamıt, o dan aynlmamıt. ihtilal zamanla
kadar ki Boucher kendi reıimle- nnda bile cüze! aan'atlar dikta
rile onlan tefrik edemiyecek bir törü vaziyetinde bulunan Davit 
vaziyete gelmittir. Bu sebepten ı kendisini himayeai altına aldriı 
&&ray için yapılacak halı ömek- için ihtilalin karı~ık günlerinde 
lerini kartonlara yaptırmak için bile iyi yaıamıttır. 
Boucher'inin ıipariflerini ekaerİ· l806 d · h ı · d ·· ı 

F a ruıyan a ın e o -
ya raııonard yaparmı~. ·· ..:: (1732) d · b d muf1.ur. e yanı un an 

1 752 de Roma mükafatını ka tam iki yüz aene evvel dojidujiu 
zandığı halde hemen ltalyaya na nazaran ölürken 84 vasınd .. 
silmedi. Uzun :ıamandan beri idi. 

Fecir (Fragonard) 

Ticaret müdürlükleria
de tebeddüller 

Kanla temizlenen 
•tk rekabeti 



Şehir meclis'nde hararet derecesi yükseliyor Mecliste dün de münaka ·alar oldu 
(Bap ı i nci wiiede) 1 ba ve belediye vezaifinin ihmal den dolayı tahit olduğumuz ba- [Başı ı inci sahifede] rar<!.an evve ltoplattırdabilir. Men-

hittin B .. Beledi1'e vazifesini ya~ı Vali B. in cevabı ürüm. Sual takriri veren arka- tarzında kabulü için verllen bir tak- bilerek Türkiyeye aolran ve dair- Korkak ,_ "' ra&ife ve aaJiahiyeli varda. Mu- edilmemesini aöyledi. zı hassaaiyeti lüzumsuz gör- iı halde ma114h geçen müddettir) olunmut matbualan mtnUUlnİyeti · 

1 

dı ve tam ııüriiltüvli ;,itti"' 

fOr, dedı. Bu noktada kanaatlerı- d I k .. h kk d b rİr tasvip edilerek mazbata encüme tanlardan 300 liraya kadar ağır pa- bınıkb. 
mizin mutlaka bir olma11 icap el· 1 Müteakiben vali ve belediye 1 •t a_rın la nn ~- .. 1~ a ur~- nine iade edilmi,tir. ra cezaar alınır.) T Riizpr dewaın edi1onlu. ~ 
....... 8- bazı noktalarda yapıla reiıi Muhittin B. cevap vererek Si mukemmelen goruşülec:ek bir Bundan sonra umumi hıfzıatıha a vcan tan bir elma daha dirttü. Kork81< 
-drğma kaniim. Belediye reisi- dedı ki : 1 yerdir. Burası bir samimiyet Traktör tazminatı kanununun 288 inci madde.inin ta- 'fi' ı:avşan o zam<ln hakikati anlaym-
..U. hüsnü niyetine, aamiıniyetle - Ben, ıeker havayici zaruriye caır.ıasıdır. Hepimiz memle. Tr· '-to- r tazmı"natı hakkındakı" 1710 dili, tayİnat ve yem kanununa bom Evvel zaman içinde CazııD" ca: 

k · ı ı d F ""' dd ı T hakk dak" k i&minde bir çiftlik köpeği var- D çahş!Jgrna anı o an ar anJDJ. a den değildir, demedim. Ben li- ket itlerini mevcut vesaitle en numaralı kanunun 7 inci maddesini ma e er lezyı • ın ı anun- dr. Mubafaza11na aıemur oldu- - ogru ! dedi, ııok yrlrıhn11or 
kat bu kadarı kafi değil. Biliyo· mon ve kahve için böyle söyle- . . .. .. tm' k . . t" t d muaddil kanun layihasının müzake- lar ,,üzakere ve kabul edilerek pa- • d"' h nl -•- mu,. 
runı ki bu meclisin aakah altında d'-. Umum"ı cevap verirsem naat! ıyı yuru e. ıçın ~ ~eyest a am. zarteıi ...;;nü toplanmak üzere içti- gu ıııer ayva an p-. sever- - .iLi. ,· - --'-·-'-l•r- ~-

~· J Beled d eh reaj münaıebetile söz alan Zinat e- di H b · · •h tJ • "7SC _, _...__, -
toplanan bixlerin vazife ve aali- anlatınrr, dedim. Ekmek narhı i- arı~". . • ıy~ ~eıSJ ke,d şb" ır Vekili Muhlis Bey, geçen içtimada mM nihayet verilmittir. h~r bi~i~~: ;."ı:' i~e~:i ;:::;:-; aördülünlS oôyle bakahm. 
lüyet hudutları pek dardır. An· çin köhne usul dediler. Bir ,eyin mec ısı azası a u not a a ır- nıhabrzlığr dolayiıiyle bulunamadı- Ziraat vekilinin suali dü. Küçük tav~, °"'da toplanaa 
cak hepimiz memlekette 1111uhtelif eakjliği, yeniliği değil iaabetli olu- l"§iriz. Bilhassa JU noktaya na- ğını söy)İyerek sorulan suallere ce- yalnız b" hayvanl•r za•alh çiftliiin lriitin hayvanlarına üç de-
siyasi •. içtimai ik~di vazife v-; şu kıymetlidir: Z_abıtai belediye zarı dikkati celbetmek isterim vap v<!nnİttir. ANKARA 7 (T elefoola)- Cnıımn kulaklarile alay ederi- fa telnv etti: 
meaulıyetler almıt maanlanz. Bı- murakaba etaın, dıyorlar. t1alın k" h h · b" d V kil B · ı..- 1 , 1 . • ' d" Ca l'uL •-L. . 

1 h h ·ı -1 b · . . . f . . . . . . ı er angı ır mevzu a mut· • ey. tıumınat -•' ıgı o•· ı Medııte zıraat makinelerinde ı. zcır çiftliiin ba,.,,anlamu - .....,,. J'llWllllYo•. rök yılııı1-
naena ey er ve .. e ı e u vazı- cın11nı, ne aıetını, magşuşıyetını, 1 k 1 ak b" iri . ak il . 1 3 ·ı l" lık kurtaracaiım diye tilkilerle kurt Y•, sök ydoJmı:ror ~ 
felerimi:ıi ifa fD"aatlarında müte· fiyatını mı mur..J.abe etainler. a o ar ır ten t şemmesı tr ;ver mıhı o anh .~ı yo? tihrrakalıı kullanılacak mevadı mütteile O z•-- L-,,· su··•-·net LuJcluw 
-Lk lmalıı b" · t" d · M k L • • • ••• b im yalını y h h · b" anur.atıo emen epsımn •• h kkınd ki k 1• "h larla boiuta boiut• kulaklannı - ....,. •u ., 

Yaa '~ o .. mec: uny~ ın eyı:" ura. •.uanın mahiyetını ocren· .u ı . . ~ . er angı ır eahabma tev~i edildiğini. bu kanun- a a anun ayı asının yaYaf yaya, kaptmnııtı. ve c-c .. korlrak intanın kula"--
l!leledıye rem de Beledıye teşkı- mek ıstıyorum. Hayat pahalı mı, ncada kezalık ıttıham kokusu j 1 tal e.ı·ı 500 b' r Irk mu müzakeresinde Ziraat vekili Hele uzun kulaklanna pek eliluek dedi ki: ,._ 
liıtı da bu mecburiyetlerle batba- ucuz mi? Endeksten bahseder- sezır. iyelim Samimiyetle çalı a ;"'h · ':n k '!' '~:"dd t n- M hl" B · h t · ka 
.. dır. Eler, hatta kanuni aaliahi- ken melbusat mesken ve yiye· 1. . d bö" 1 b" . , zamfı a -~ııa tn anunı mu c 1 zari : u ıs • ıza a vermıt ve • - Bütün fenalıklar cehalett.,.. 

ti b·ı b ktaların =·tı'haa k d"klıı' 1 T "-'k tan ar arasın a Y e ır şey o- nda muracut ederek muame e en nunun kabulü temenniıinde bu bil-Ukten ileri •elir. Uzun ı.. ye er ı e u no - .. ce nazan ı ata • ınır. euu . 1 ka 1 ~ kaim lald 0 

line kifaJet etmiyoraa oalarm ta- terini yalnız ha•ayici zanıriye ü- lamaz. Halk her şeyı, her fa- byapl 1 nu' vehfa . 1 .kharık krıgkarı 
1 

_aııııı1 lunarak ilave etmittir: ~!.~ iftihar edeceğine, iyi i•it-
d"li ··"b.. k ti . d r t" .. k .. r t b" . u unan eş ~• ••tı a ' '' rgı o . B"l" k" Ref"k Ş • ıneaını orren .. ı :e ti u~ em:ıe _ "an;'ti zerine yaparla~:" bız e_d~İ~-~~ a ıye ıkveya b~lud!_~ a ~bi bı~r duğunu ka)dederek bütcc encümeni - ı ıyorum, 0 1 ı ev- .

1 

~ Çoc ki 
•ar

1 
ır.d alnhu~ arı1 osuran .' · d~kata al!rız .. kıcaret ~ud_ ur

1 
.. ~!!u ve ma amın ı ıgı gı ı e- tarafından konuna ilaveten tasrihe- ket B. bu izatahi liafi görmedi. H .. 

0

1 ar Cazıımn hakkı •ar. 
1aç .a~ rr. tıyaç arımız neyı em nun ~eledıye 1 haat mu ur ':'gu· mez. Amma her vatandaş ister dilmi olan noktalarda encümenle Kendisi bir avukattır· ziraat i • İ ~ her soy enilen IÖze inanmayın ... 
rettirıyoraa onu 1apmak lazım ne nıuracaat ederek yardmı ttte- k" . I .. ol L-- d ' . .. . . . ' . . ~ l Y ':. · .. ·., '~ 11 kikati arathnn. 
değil elzemdir. diiine muttali olmadım. tı.tısat ~ ıt er ıyı . sun ve ...... a~ a muı~~k. oldugunu aoylemııtır. .. lerınde mütehassıs değıdır. Nı. ..-., •• ~ j 1 

. . • . müdürü e. bu huausta izahat ve- bılmez tenkit eder. Halbuki be- Bır ~~ k~ı cevap veren .büt- çin münhasıran çiftçileri ve zi. ·• - - Kirpi 
Bır ıkı mısa[ rirler tediyenin mektupçuluğu veya ~e eihncumemkreısr Haaank Feh'."' B. raat itlerile ug"ratan vatanda"'· [_. __ • . · . • ;..,;,,c-~·;__: - :~:. ·- • 1 

· d". b" k h lk l ' k .By anın tra tör ve ma ine :zıraatr- " " - K Belediyenin vazifeıiıai llyikile Belediye zabıtası ıger ır ma amı a ı a a a- 1 "k · · ril · lan haklar ları alakadar eden bu i.,. müda mag· rur olan tav•anlar, alayı ba arınca cürmüne nisbetla . d nr efvı ıçın ve nuş o - "Y- T h 1 
:yapmadıir hakkında bana kana· Etem izzet Be,in ..abotai be- dar eden ışler hakkın a ara Si· dan birtek santimin zryarna meydan hale ediyor? zan çok ileriye vardırıyorlardı. ayv~ arın en kuvvetlisi imit-
at ve ilham nren bir iki miaali . . ra matbuatla olaun bir tenvir verilmemek içı"n teklif olundug· unu Bunlarm ara11nda bir küçük tH- Kendınden bü""1• ve kendin. 

ilııred • B"lf lediye lÇJD de ikinci bir takriri R f'k Ş k B · b J'UA burada z eP.,. ı arz et B" • 1 • yapmıyor. Bu faydalı bir cey o- söylemiıtir. Bu iuhatr. miı.'teaki."p e 1 ev et . ın ceva ı aan vardı ki aon derece korkak· de_n ağır •e.yle. ri ta_•ıyabı"lı"r-
laurb;on bayrammdan aonra durup var. '" maat arın inmeu meae· " •--- k ı k d·'-' ekil tı Meseli· y • ~ 
dururken 120 kuru'"' kadar yük- Jeti, diferi de zabıtayı belediye hır. Binaenaleyh iyi İ§lerin ve- ;"~nbr~y"ruı 0 '.'utiara atı "'"f • Refik Şevket B. cevap ver· · _Bir ~ün rök yılulırsa büı: mı,. • kirpı? Bu da cürmü . 
.-,Jmiftir. Ekmeiin tereffüüada yazaifini İyi Japmıyor nokta11n- ya ~üphem . kalan cihetlerin ~ Aa,,: eyag· my1! 1.~~ •eya gazoı"-1e • di: . altında ne oluruz? diye aorar- ne niıbetle hayvanların en obu· 

· I kaldı" k.'h da toplanan iki fikri haizdir. fk· b o- --.ı • B d-.1 k d F k h l.dediyerun sap anıp c• o T . lıı e arı amumıyeye mat uat va- tralııto-rler bed~'•"nden m·•ıup ediJ. - en, cuı, anunun tek- dL ru ur. a at ma cuptur. Bll 
h 1- • .1 ld • b evhitten sonra aynı mev ide I " .., k 

ne nar a nün aını 0 ugu u- ve seviyede olan memurlann ayr. sıtasile yapı masını temin nok- mek ve senevi tediye milııtan 750 nik kıımile değil prensibile ali. . ~ne dü!üne ~hay~t böyle uaunmu bilir ve orıH; yİyetı 
rada i ;>at edilm.i,tir. Bütün bu ayrı maaf almalan doiru olmadı- tasından da bazı mevzular üze- bin lirayı tecavüz etmemek üztte kadarDD. Bu itibarla kanun sa-ı b,,. •eyın olabıleceiine rnannut- ıoftalar cibi oburlug-unu her. 
belediyenin vaktile ııörüp tedbir· z; B k ı...- • ·· tı k . • 1 .. 1 d •. iı kanaatrn1 daimi encümen mü- rinde verilen takrirlerin müza. raat an aaına ~•1 cem an uç kimdir Y'apılan i•lere kar•ı va· · B" ·· b ·· h" f l"k · esten saklar.. Karnını g-· 
lennı a mağa teves; u e ecegı b • k . . . f d 1 d milyon liraya kadar teahhüdatta bu • •• "! . ~ . . ... ·~. cun u ~ut. lf - .. e ~ .e~ k nl d d ~ 
noksanlardan doğan zararları liıyrm bulmuş. Henüz ne iıtçe eresı makam ıçın ay a ı ır. 

1 
ak . • 

16 
haz" 

1930 
tarih taııda,ların katı ıtımadını teaıı du....,urken, hafif bU" prultü lf•t ara tim a oyurur. Kirpiniıı 

halk keae~inden mi ödebnekle, i.nt:~~;u::. dt:.:!;!'»i ::.~=~ Etem İzzet Bey, ne ticaret mÜ· v~"'.':-10 'Ç:Umarafr ır~nunun 7 inci ıçın bu itlerde iatikraı- lazım- ti. B~ aiirül~ ~e ~e!il,. rü:ıııiır yemek liıteıinde yalnız böcek, 
belediye vazifesini yaptı diyece· E•kiden belediye memuru olanla dürüdür, ne de iktısat. Arkada- maddeaiyle verilmiş olan ııalahiyet dır. Bugün bahtedilen bir hak rın aııaçt~ d..,~düğu bır elma- kurt ve yqiıllik olduğunu söy. 
ii:ı:. rm hakkı mükteceplerinin mah- fIIDI müdafaa için söylemiyo. üç milyon 500 bin liraya çıkan!- yann >lga edilmemelidir. "Bey- mn ~·krtgı sesti. hemen orta- )erler. Halbuki o bunlua an· 

Reddedilen yardımlar fuz kalmasına taraftanm. Mün • rum Kezalik biz de ne iktısat mı~tD" . Kanunun nesri tarihine lııa- lik çe,medeo su V.memek dar ı ,_ orl al tav .. nd_ Cllk daha İyi ıeyler bulamadıg"ı 

1 
h 1 ku b lduk . l k . d . t kt . - e elerin ...,. • lg• ve ve eye ver ı: 

a vu u ça yenı a ınııca müdürüyüz, ne de bcrsa reisi dar zıraa_ '~cel etp ~~1':'1ueadaı s t- bımeseli memleketimizde bu is - Gök ~kılıyor. Gök yıkı- zaman, tenezzül ede .. , dikenli 
Mmlaka ticaret müdürlüğiinün memurlar politler •ibi ~-- alır- da" e ve muuc e -Kwa ın mevcu r kü kil • -~ ve saire. Ve her meselede una ~ 1 be • 1 ..... 1 kı" ı-~en "k tikraraulıg"m neticesi olarak lıyor. Canını kurtarmak isteyen ··r e av ~inde dola•an bu azami fiatlar varı meselesind~ )ar. Bu yolda mecliste bir teklif . . . . p.,-.ro ve n>.ın ı ra or c:ru ı - _ . . k k k h T 

iatediği yardımlan belediye iktr- yapılır. Ve kabul edilirse hakkı uzun ıenelık ıatatııtık ve vesa. trsat ve ziraat vekiletlerince ağ1I" dogmut bır kanaattın aça•!:'·· • _ ÜÇÜ ma liikun büyükçe bir 
t ·· =-ı- · .. • k k ,_ ı b~•-· k 1 B d ''- t ihz ed · aka · ı· kt'" M'" k . _. • ka Boyle bagıra bagıra nereye kut bi t • h • bü . aa muuur ugunun ırmızı ur- mü..teaep er ..... , a rr. u a en U< e ar emeyız. yağ y n veya razoıen ı tra or- uza ere ettıgwua nun "tt"' .. b"lm d k - u, r avugu, atta tüıı 

k 1 1 ''bu L ·-'-- va ifem d ld "h . . . lerl . "'·'-1 ed"I . •--'-- 16 r• qıını ı e en amı 1ere su· b" - .ı .-rn a eme DCDllD z oğru yo ur. Buao nı ayet tunu ıtıtıyo- ~ uti.,,.. • .memı, o ........ ,.,. böyle bir luuıundur. Ve bu ka- rünürceaine kaçmağa batladr. ır tavşanı yeuiği nadir değil. 
deiildir." diyip reddedi,ine mi ZabıtaJ'I belediyuıin faaliyetine ruz bunedir deriz. Bunlar üze- haziran 19~0 ~ ve 1710 nu~- nuıı 92& da tesiı edilen ve 0 za- dir. Daha garibi var: Boğazı. 
azife yapılıyor cli:yece~iz. relince: tevhitt- evvelkine nİ•· • d bü"t"" d ı~·•·ı t . IA ralı kanun ile tayın olunan tazmmat d L .. M 1 ..• 1. . kad ab d k" 

petle randıman itibarile kuvvetô nn e un. e &lll e . ~~r ~ ~ heaabıadan iatibclaliae devam olun- mao an ocrı ec ısı a ınız tara na o ar s ırsız ır ı yay. 
Şeker meselesine gelince azalmııtır. Bu•ua için teşebbüsat kadaran.a düşer. Ve bılikis hı~ .-yacaktır. 16 lıaziran 1930 tarih ve fından 3 defa telif ve takviye rusunun dikenlerini ve derisini 

ta bulundum. Bir JayihaJ'I kanu- ikna ve clolayısile efki.rı umumı 1710 amnaralı kıunınun Sinci mad- edilen bir kanunu ilga eder, ve ! ~ soyarak yediği görülınüıtür •• Sonra Muhittin Beyefendinin 
~lı.erin havayici :aaruriyeden ol
madığı n kontenjaaa tabi bu ıri· 
bi mesailin mahalli münakafatı· 
om bu meclis olmadığı baklanda 
.. j beyanatma celince' 

Evvel emirde fU nolııtayı tav
zih etmek lisODdır: telııer kont
jana tabi olur 'HJ'a olnnyabilir, 
azdır yeya çoktur. Biz burada te· 
lıer polibÜIDll, kontenj--. cüm 
rülıı kanUAlannı n siyaaetiain 
-vzuu babaedilıniyeceğini idrak 
edenlerdeniz. Buit bir noktaJ'I i
..,-et ettik. Ticaret miidiirliiiü 
ilı:tısadı koruma kanun.,.._ ken
diaiııe verdiii salihiyete istina
den tekere koyduiu azami fi1a· 
bD 1ardım teklinde dahi olsa be
lediye tqkilitı tarafından mura
kabe edilmediiiDi cörmiiftür. Ve 
bunun içindir ki ,eker 62 kuruta 
lıadar satılmaktadır. Sonra kim 
tler ki teker havayiei zaruriyeden 
değildir. Hydrate de cart.on'wı, 
tekerin, ehemmi1etini, luJmeti 
.,dai1eaini burada tebarüz ettir
mek buradaki aza arkadaşlann 
umumi maliimatını inkir etmek 
olur. Ceza kanuounun 44 üncü 
-ddesi bile havayici zanıri1eyi 
~i.ınmeye lazım olaa maddeler" 
..,ı.ıinde tarif edi1or. Hava1ici 
.aruri1enin umumi ifadesi be..,ri 
ha1atı id....,,.e liıum olan mad
tleler tekliDdedir. Havayİeİ zaru· 
ri1e medeni ihti1açlar ifadesidir. 
Şerait ve muhite söre deiiten 
teY•erdir. Hatta bucün elektrik, 
.... rau, benzin bile ha•a1ici 
:zaruriye meyanına rirmi,tir. Har 
lıi umumide bile o buhran içinde 
""'ker ve petrol mevadr na:ı:ike 
diye İa4" kararnamelerinde zikre 
dilmiftir. Fran12z ordulan harpte 
tekerle ı..len1Dİ4tir. Bunua için
dir ki •ekerin baYayici :ıaruriye
den olduiu hakikab üaeriııde da 
ba fazla tavaklııuf etmek iıte
nem." 

Murakaba 

niye hazırlandı. Yalnız belediye yeye de kanaat husule cetirme oleaindelri _(y~d~ traktör aatı? •· bu kanunun bahıettiği yardım- . Kirpi de kannca gibi bugün 
;.ıerine bakacak mahkemeler leş leri lazımdır. Bunlar üzerinde ~-malııinedah" .ile ~~ı~~mak .~stte- ları kaldırır. Bu ilganın esbabı den yarını düıünür. Kurbağa 
kil edilecektir. Az zamancla mm b b"h I k .. .. .ı. d · y...._ ı zıraat umuua&ma coı e- "b . b. .. . . f "b" kol k I 
pet netice alabileceğia, Koca la- as ı a etme 1 goru§meı< aı- l'ilecelc ,, bu kanunda m&nderiç o- mucı esı iıtçe encumenının ve are 111 ı ayca ya a aya 
tanbulun zabıtayi belediye kadro ma faideli olur. Şeker, et, ek- lan teaWttan istifade ederler) hük- mazbataaında ahvali iktisadiye bildiği erzakı bir tarafa saklar. 
au 200 fıitidir. Zayıf olduiunu mek, aebze havayici aaruriye. mü ınülgadır. gibi basit bir sebeple izah edili. Her teYde pratik olan lngilİ2· 
zımnen deiil, alenen beyaa ecliyo den oldu~ gibi . bence 

0

bhve ipek böceg"ı yor. Ben buna taraftar değilim. Yolda tanıdıklanndan batka biri ler kirpinin obarluiuadan iılti-
rum. Bu 200 loit;Je bütün dünya de havayıcı zarunyedendır. tavtana rast geldi. fade çareaini dütünmü,ler. Tut 
nın itini tahmil ediyoruz. Adedi- lpekböceği ve tohumu yetqtiril- Bir fincan suda fırtına - Canını kurtarmak iatiyor- ~.u ki ·ı · . . h 
ni artırmak için loütçe miaait de- Bir millet afyon istimtl edeT, .,.,.; ve muayene ..., aaı,ım... hak- san kaç. Gök yıkılıyor. •wuarı rpı erı Me gebnp a· 
ğ>"ldir." mğer biri viski içer. Bizde de krudaki kanunun 14 üncii maddesi- Refik Şevket Beye bütçe en Öteki taTf&ft tatrrd" maın böcekleri, fare ve diğes-

R /"& Ah B 1 kahve taammüm etmit ve ihti- nin tadiline dair kanun liyilıuının cümeni reiai cevap verdi ve keıııı - Sahi mi? muzır mahltlldar için bir neYİ 
e ı met • ve gaute er yaç halı"nı· almıtbr. Kahve u··z~ diaine bir fincan suda fntma O da bu haberi bütün diler kedi sibi kullanıyorlar. Hatti 
Bundan aonra Refik Ahmet ~- mü:ıak.eresinde ipelchöceği yetİftİr· led" tav§ıuılara yaydL Hepıi de: Co t G _, __ ,d h '-'-

rinde tevakkuf etmek için söy- mek içı" n teaiı e.ıaecek o1aa dut lıeı. yaptıiuu ıöy 1: _ Gö"lr yıkılıyor, gök yılnlı- Yen aruen e er ıene 181 
B. ıeçea içtimadaki bazı nokta- K d"I · ded" h ki · ku 1 ""h" 
lar yanllf aksetmit ise BelediJe !emiyorum. Arkadatımız mü· çelerinin miktar ta:rin edilmelcaiDa - en ı erı, ı, er mev. yor, diye kaçr~mai• bafladt- rpı pa:&arı ru ur ve mu ıııı 
tarafından tekzip nya tavzih e· bim i!aretlerde bulundu. Bütün 10 sene müddetle verriclM muafiye zuda tatb, valofane ve beliğane lar. aht veritler olur • 
dilmek lazun geldiiini aôyledi. bunlarm tehir ikbsadiyatma a· ti, yeni arazi muafiyeti kanunu ile konuıuyor. Her ,eye ait söz Derken havadisi öteki hay• Kirpilerin en garip, en hay· 
Refik Ahmet 8. dedi ki: it olması lazım gelen raporda temin edt1mit bulunduğundan bu hu ıöylemek ıal&hiyetini kendisin- vanlar da itittiler. Evveli ördek ret edilecek bir haasalan dı 

- Vali B., Etem izzet 8. raze ıutla aynca bit· J.anun tevdiine lü- d ·· ·· l d ·· l b" 'h k '-r, ·~nra kazlar, aonra hindiler, b" b" __ L• d ""t · 1 
ehemml.yetle nazan dikkate a- . ..1 d"". hakk ı.ı., bü' e goruyor ar, a oy e ır a .., ~ ıç ır :&e111r en mu eesaır o m• 

teci liaanı ile hücum ediyor, de- zum ıroru me ıııı ın...... tçe J daha aonra tavuklar, etek, at, - ı d 
diler. Zannediyorum, buradaki lmmıt olduğunu tahmin ediyo. encümeni mazbatatı kabt•I edilmit- ve böyle bir aalahiyetten llt· inek hepıi de müthi• haberi duy maıan ır. 
ca:aeteci lisanı ifadesi hususi hir rum İstanbul halkının ucuzca tir. fen bütçe eııcümenini neden dular. Bir Alman doktoru lıealediti 
tarizi haiz delildir." yemesine matuf olan bir çok Maarif vergisi mahrum ediyorlar? Hasan Feb En nihayet Cazgır da duydu kirpiye büyük miktarda Arse. 

Vali B. cevap vererek böyle şeylerin 0 raporda mevcut oldu Maarif verciıi kanununun 5 inci mi B. kanunu izah ederek: "Li ve tatlı: nik, Afyon, Süblüme vermit 
~t tarizde bulunmadığını aöyle- ğunu ıöylüyorlar. Bu rapor bi. maddeainin tefsiri hakkındaki Baı- yihanın tahdit ettiği §ey vatan· - Allah, allah, bu haber ele ve lıiç birinin zerre kadar te-

Gazeteci yok ... 
ze bugün dağıldı. Muhiddin B. nkilet tezkereoi ile maliye ve bütçe da,lann hakları değil, gelecek nereden ç.ktı? Göiün yılalacaiı ıir etmediğini gömıüttür. Dok 

de umumi noktalara cevap ver- encümenleri mazbatalan müzakere aenelere ait bülciimetin teahhüt nı hBiçu t::_,dkumymlı:"m"o··bnnu . .'n·e 
1

_,..ek tor Lenz'in bir kirpisi varmıt 
Etem İzzet 8. tekrar aöz ala

rak, burada ııazeteci, doktor, aYU 
kat bul-adıiJnı, herkeaiD yal
mz vatandat olduj'unu, halk itle 
rinin rörütüleceiini be1aa etti. 
Ve Vali B. iıı Belediye zalıdaamm 
hakkı mükteaelı · ni lıabul ve d~
te arz huaoıundalö ı-niyab
na ittirak ettliin.i bütçe encümeni 
nin bu noktayi ltilhaaaa diklııate 
almaornı beyan etti' 

edilerek maarif hi11eai olarak alman 1 d" d - .ı · r- • -~ h -L ) l l la 
dikten sonra diğer esasların bu keori munzamlarm ilga edilmit bu- eri ır, euı. v~ çrlgma dönen hayvanları tea- ki en müt İş :ıe:oir i yı an ar 
raporun müzakeresi esnasında lunmur dolayitiyle maarif •erciai Maarif vergisi kanunu boiutuyor ve aldıiı zehirler. 
bulabileceğimizi ve İktıaat mü tahailibndan ınali1e ınemurlarma ik Maarif vergiıi kanununun den müteeuir bile olmaamıt 
dürünün tenvir edeceğini söyle ramiye olarak tevzi edilmek üzere S inci maddesinin tlgaıma dair S- Mitd L1-i 
diler. Henüz okumadım. Fakat tnlrif e.ıilmi, olan miktarlann ve- olan liyihanm müzakeresinde 8 İnci ımıftan 

rilomiyeceiine dair olan maliye q. f • • ... * N AZIZ 
bu rapor her halde nazari bir Saı"t •-mı" (Kayseri), Rai •• "'-' \'! ... ecat cümeni mazbatası kabul olunmut- Aı; ., ,.. • 

ıey değildir. Nazariyattan ve tur. (Trabzon), Şükrü (Çanakka- ':" 'l°J,' 
hadiselerden tecrübelerden isti- Matbuat kanunu . . le), Reıit (Malatya), Beyler ~~---·~~ 
fade edilerek tehirde tatbiki Matbuat kanununun 51 inci mad- söz söylemişlerdir. İ • \Jı'_...... 
icap den maddeleri havi birer "< · · kan Bu münasebetle Ahmet h-

l ,_ ··d- .. d" İ detine l>ir fıkra uiveaıne aıt u- kı"n etın•k ,·~in, eYVela çeneleri· 
atısat mu uru ne de ı? teklif halinde olacaktır. ktısat nun müzakereainde sorulan bir sua.- ıan B. (Ordu) da beyanatta bu ~ • nin bütün kuvvetile haYladt ve 

Bundan sonra iktıaat müdürü- müdürü beyin esaslı ve mukni le cevaben Ba,vekilet Vekili Sdıhi- lundu, dedi ki: aonra aordu: 
nün havayici zaruriye meaeleai izahatlarını tensip edeneniz bu y~_Y~ili Refik Bey ; "emniyeti~- - Çocuğun admı koyalım. _Nedir, ne oluryoaunuz? 
haklanda izahat nrmeai istendi. raporu okuduktan sonra gele- biliye~ halel~ etmemek ~diy- Bu iki senedir matbuab1D1zı ve inek dedi ki: 
lktısat mildürü ..:a . ..,k iktısat me d 1 ı· O le han•ten bır talum ethuın r1aale- • • J 1 k Gök '---1 '--• O..u ka ,_ cek celsede in eye ım. za. 1_ ,, .... • "r vaııtalalarla ifaa•L'-~ efkarı umumıyeyı hak ı o ara - .. ,..,.. aca--... seleleri ve yülııaek tedabiri havi d ~· ~ .....,.,_ be · 
olan biİJük rapordan bah-.te man tahmin ederim ki aba tqebbüılerine muttali olduiumuz İ- i§gal eden İstanbul Defterdar- r~e{1k'';,:İacaitnt l\flffden bili 
b~lad1. Reis iktıaat müdürine: müıbet çalı,mı§ oluruz. çindir ki, bu maddei kanuniyeyi ar-

1 
lığının aldığı ikramiye mesele- yorsun? 

- Sonılan ouallere cevap veri Bız" mesela· et veya ekm-'- u zettik~ demiştir. sidir. Devlet Şurası bu paranın At ·"yledı" 
· d d" ""' Mu'"t··'-'ben kanun re•e konula- • • "rd dı - ~ · naz, e ı. .,..... . . • ' alınmıyacagına ve ıatı a na At da dedi ki: 

lktısat müdürii: cuz olıun derken kendi noktai rak kabul edılmışbr. Buna nazaran d" K M r I 
- Peki efendinı, dedi. Fakat nazarmıızca ve dü,üncemizle (J'abancı bir memlekette ~ıkan ve k~rar V~~ ı. arar • eı: ıae .. ge • - Bana ela etek söyledi.. 

Dershaneci• 

iskelet 
Hoca - Cemil aen aö,.k, ialıı"' 

Jet • .,.e .ı.ler? 
Cemil - Etaiıa Haına .l...ı. • 

fend;m. 

Vazife 
HoQ - llooıkurt, buıün ney• 

nzifmi ,....., .ı.... 
Bomnrt - Ann- homtu1a rit 

ti efendim. 
rene rapordan babaetmeie bati• §UDU istiyoruz. Bugün buğday hu kanunun birinci maddesrnde ya- dı. Dahıltye 'Ve Malıye encume- Eşek te dedi lııi: 

Bundan sonra Etem izzet B. dı. Reiı tekrar ikaz etti: ve un pı"yasasma göre ekmek ye :zılı olan matlıualann Türkiyeye so- ni ayni mütaleaya ittirak etti- - ~koyun ııöyledi. • ._.., 
•urakaba •azifeai Ü:&erinde İza· - Malümat •e tetltikahnız da· E lııulmıuı ve dağı.tılmatt icra veıap_e- ler. Bütçe encümeni de ayni fi- Tavuk -.oyuna SÖJlemİJ, 1UJU11 

Bahar 

hatma devaın ederek her teyin ireıinde cevap verini:ı, dedi. di kuruş mu olmalıdır. ğer ye ri heyeti kararıyle . menolu~bi}ir· kirde olmakla beraber bUe üç tavuğa aöylunib bz hindiye tay. 
parayla yapılamıyacağıru, müfet· Neticede iktısat müdürünün di kurut beş paraya çıkana ona Dağıtılan matbualar ıcra vekillen he ddel"k k et" "yor lemiı. ördek km söyl&llİf, ördek-
titlerin, umuru ikblltdiye teşkiliı havayici zaruriye me11elesinin isyan ediyoruz. yetindea müıtacelen karar alınmak ma ı anun g . ın • •• ler de tav...,Jarclan halıw -..ı.. 
bnm, daha faal ..., daha cevval müapet ve praHk noktalan hak- üzere dahiliye Vekilinin emriyle lııa- Kanunun n~n tanhınden Tavıanlar birilıirl..ine Jıek-.b· 
olarak halkın ırıda meseleleri ü- kında müspet ve mufaual izahat ve- Binaenaleyh er hangi bir et- muteber olacağı tabii bulundu. lar: 

Hoca - Af.in, bahan iyi taa
Tİıı' etmİftİn. Fakat bu J'Ul yaaı 
baflnda oturan Cemilia tanmeri -
ne benziyor. Bu ne clemelr? 

Talebe - O da bahaı tasYir et 
alt demek efendim. serinde ç..Iı,malan icap ettiğini runiyeceği anlaıdcb. Raporla l>era- ya veya madde o gün için neye I g"una göre ikramiyeleri almıt o - Bise de aöJllyee qte lıu lrll-

ııöyledi be b · h t d" ı f" 1 datlardan bütün bun arın cevap .. , · r u ıza a ın ın enıneai karar alınmaaı lazımaa o ıata a ınma )anlara "Afiyet olsun" uiyec:e. Ç'iik tavşandw. dediler. l•••••••••••••-
•İr oldu d dah 1 lannı almış olacağız. Hayat pahalrlığı 0 

• lıdır ve bir e a ucuz ata- ği:ı demektir. Ve maliyenin tet O zaman CazgD" hırladı: 
Ve bilahare hayat pahalılığı· Cevdet Kerim Beyin maa IDIYIZ tedbirleri d~!_ünül- Müzakere kftii görüldü mü? kik ec!erek vermediği paraları - Korkak ıa,,...., kölün yJ!o. 

oa da temas ederek dedi ki: beyanatı 1 slü~ istiyoruz? İşte bu g~bedı çare Cevdet Kerim Beyin beyana. da tevzi edeceğiz ki bunlardm ~ru nereden bili:rorıun7 ele-
- Hayat pahalı mı, ucuz mu? l erın aranmasını temennı ıyo- tından sonra bu husustaki müza- yekiinu 700 bin liradır. Bu al' 

Korkak tavfAD cevap ....ıi: 
- Kulaldanmlıa itittiın. 

Bunu tetkik etmek vaziyetinde Bundan sonra Cevdet Kerim B. ruz. Biı- noktaya daha temas e- kere kafi görüldü. Yüksek tehir ilı:- zamanda bol keaeden cömert-
bulunan ben değilim. Son ne§re• aöz alarak dedi ki: deyim. Lokantalarda yemek fı- haadiyatr raporu azaya tnzi edil. lik olamaz." 
dilen a~inme ind.,xe'inde bilhaa- 1 b b l d" · ı· R •--fından t·•'-" ·-· Cevdet Kerim Bey - Etem atları meıe esi aca a e e ıye mıt ı. aporun aza ~0 cu.ı- Ahmet İhsan B. Dahiliye ve 
aa yiyecek ve içecek fiyatlarrnm İ I ed"I I k kini müteakip müzakeresi kararlaş-
tereffuüna işaret edilmektedir. zzet Bey şehir i.zası sıfatile ve ce dikkatle takip ı meğe iyi tmlch. Maliye encümenlerinin mazba-
K&nunuaanide hayat pahat.ı.ırr lev tam kat'i ve maddi eaaala- değil mi? Buna şimdi cevap is. talarınm kabulünü teklif etti ve 
nispeti 1067, tubatta 1080 iken ra istinat etmese de kendi mu- temiyorum. Bu büyük tehrin Şinasi'nin mezarr taraftar kazandı. 
martta 1902 ye .nikaelmiıtir. Ni- h" · d 1 d h lk 1 eki · · b d ,- ıbn en topa ığı bazı cikayat ekseri a ı öğ e yem ennı Müteakiben Nakiye Han·- Matbuat kanununun ir ma 
aanda ne tereffü arzettiği henüz 7 d -1..- ~ ı 
tcslıit edilmemi,tir. Muhittin s,,. ve maliimat üzerine burada her ve mühim bir kıslDI a ~am Avni ve Mitat Cemal Beylerin Şi- deline bir fıkra ili.veaine daiT 
yin bayat ucuzd .. r, demeti kar- hangi bir mevzu üzerinde söz yemeklerini lokantada yiyorlar. nasinin mezan yıkılarak üatüne layiha cörütül~en Sırrı Bey 
11sında ;,,., beHğ ve veciz bir söylemek hakkı Hrihi olduğu Okkası kırk kuru•• alınan bir apartrman yapıldığı hakkında (K Ji) tbuat kanununun 
vakıa •.• " d k k I k d k verdikleri takrir okundu. Maka- ocae 1 ma 

için İr İ ta ririni vermiştir. balığın parçası o anta a ıe • ma havale olundu. Saat 18 de İç· burünkü icaplarla uymayan 

- Kulaklarınla Dil itittln? Nere 
de? 

- l9te 9urada.. 
Cazcır tatlı bir eeale: 
- Öyle ise bep beraber benimle 

celin.. Bakalım aeye aldanm1491• 

nı:ı, anla1alnn •. 
Küçük tavşan: 
- Be. ridemem, korfoamn, diye 

lıairrdı. 
Cazgır: 

y 1•1k .•ck tedabı"r Bilhassa zabta geçmesini iste. ıek kuruta yenmez. Ne ise bu timaa nihayet verildi. Meclis ya- vaııflarma binaen ilga11 etra-, - Gidemez•en, lıerı götüreyim, 
1 

. rim ki her hangi bir mevzu ü. npor inpllah mühim noktala- rm tekrar toplanacaktır ve sene fında beyanatta bulundu. Baş· ded" 
'"kF.tk~ktızzedı. 81 ·dbub~t1:an bsonır" . zerinde bizim ve dolayısile ef. n halletmit olacaktır. Ve ati iktı~adi .rapo':""~ ve havayici z.a· vekalet vekili Ref;. Beyin mu- ~ d • 

JU te ı ta ı e a ırı ve u ıu I k' . . • . . • d .... -ı k I b rurıye fıatlerının bu raporla hır· . .. • J• "h k .e iğıni de hemen yaptı. iyi 
austalO raporu tetkik ve tatbiki I arı umumıye~~ tenvırı ıçın j celse e goruşu ec~ o an u me likte müzakeı·esine devam edecek kabil ızahatı uzenne ayı a a kalplı Cazırıı-, korkak tav,anı Y•
..dili.-Jcr., ...,,.,ıi ve pratik mur .. ka mevzuubahsettıiıı»İ7. meseleler sele hakkında alakadar arka- ı tir. bul edilmiıtiı-. vaşça ensesinin dt'rİ•indrn yakala-

DOKTOR 

r • .tlN ŞOKRO 
t ..nilt lıutalıklar mütelıau111 
Her cüa öileden sonra Jstıuıbul 
Türlıe BalıUli C.dd .. i No. 10 

Telefoa 2,2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutabkları 

müteha11ıaı 
eu .... c1uı maada hergiiıı öileclen 

sonra saat (2,30 dnn Se) bdar ı .. 
tanbulcla Divanyolundn 118 n
ralı buausi daİr111İnde dalıiti lıas• 

Wdarı mu.,.ene Ye teda•i ..-. T• 
lef on: hıanbul 7.23118.. 



Muhabir mektubu 

Değirmenderenin mes 
ut ve rahat köylüsü!. 

Yalnız meyve ve fındık ağaçların~n 
kesilmesine meydan verilmemelı •. 

dar ııörülmemittir. Küçükler U• 

yüklerine mutidirler. 
d DEGIRMENDERE: Değirmen 
l ere fındık ilu-acatile methurdur. 
lrz~ıt_.körftti aahilinde ııüzel bir 

?Yd_ur. Köyiin hır kıarnı .. hilden 
t:"'' da.~ika. kadar içeride, b_~r 
l"\ilını. ~· ıakelededir. Yunan ıu· 
lı ın ric'at ve hezimetlerinde 
g~r;_-. da Yakmıılardır. Bu yan 
ı. 1·
0ı -n ~ra köylülerin nısfı aa• 
e ın-;.ı d.. d'"-

lı.an ı;:--er ve, 100 ev, ort "!" 
c '. . ır fl1"1a, bet kabvebaae bar 

saaınuıerif bir berber dükkim ve 
ıre · ı ın · 
1 

•nşa ederek orada yer et-1• erdir. 

Su ve hava 

li.t;~~aaın suyu ve havası çok 
1 k lır. S.tına ve hastalık yokhl!· 
' ele •eydaıunilaki müt-ddıt •e ~ew· ... .. , .. Çtnar araçları buraya 

d ~steana bir letafet vermekte ol 
u•Jarm.dan yazm pazar ve cu· 
"'"-'ı · 1. e r.,ı..:~n. !'"' gerek zmıtten :'e il 
halk dıcer tehirlerden bll" çok 
it d buraya gelmekte ve alqama 

a ar eğlenmektedirler • 

Ahlak ve seviye 

lki Burası .Delil oğullan namı~da 
. kardeşın evlatlarından tiire

"1ış (280) aenelik bir köydür ve 
( 220) senelik mezar taşlan görül 
~ektedir. Buralarda sarho,lu_k: 

IUnar "e fıabıiyat gibi mugayırı 
•hli.k hiç bir hal yoktur. Halk 
Pek nezih ve ahllkan tekamül 
~Ylerni, kimselerdir .. Yukarı köy 
•ki kahvehanelerde tavla ve is· 

l.aınbil bilmezler. Sahildekiler de 
Yalnız tavla vardır. Çünkü burası 
'nenıur ve misafir uğraiı bir iı· 
!,~le olduğundan onlann betırma 
lıınaen yalnız tavla bulundunıl· 
ıtıaktadır • 

Mahsulat ve ihracat 

Dejirmenderede e.-vel1 turfan 
da kiraz ve caneriği çıkar. Bunla 
'~n çefitleri çok oldujundan mev 
•ırn nıevıim hazirana bdar de
<am eyler. Buranm birinci mah· 
•ulü fındıktır ve senevi (15000) 
icap ihraç olunur. Mal aalüplerl 
fındık H meyvelerini lıtanbalıla 
tikleri namuılu kabzımallara ldl
·eıerte tartıın: göndermektedir· 
le~. Bundan batka kıtlık siyah Ü 
~uın de çıkmaktadır ki lstanbu· 
1un en aon üzümü buciıor • 

NQius ve manzara 

Deiirmenderenio nüfusu 1100 
dür ve (230) hane mevc~ttur. Yu 
oa.nlılar tarafmdan heps:ld~: 
mıt ve 39 ev bırakmıı 1 • . 
dan halk yeniden _ ~eskhlI ekı:~ 
in a etmişlerdir. Koyun sa m: dü2liik n yuka~ kıamı yoku~ 

• • tir Buradakı eYler adeta 
•re JDlf • ·· t rmek birer pto manzaraıım co~ ~ .. 
tedirler. Yukan kısım .d-;nızı !''?re 

. k kadar hattı ıçtima ıçıne 
ınıyece . k 

ku.lınut oldufundan bıraz as· 
:tli ise de sahil k11mı pek ferah-
fezadır. 

Maarif 

Yukarı köyde gWı:el bir mek 
tep yapılmıttır· Aşağı köyün ço
culan da buraya gelip okumak 
tadırlar. Bapnuallim Mehmet Ri· 
fat Beyin daveti Ü.Zerine bu mek
tebi ziyaret eyledim. Mektep dört 
sınıflı ve üç ınuallimlidir sele· 
cek sene beş sınıfh olacaktır.Mek 
tebin mevkii çok ııüzel ve çocuk 
lar da kaiılıcanlı ve çok ~üz 
dürler. Oıt bqları çiçc;_k .. ırıbı te
mizdir ve kat'iyyen köy!~ çocukŞu 
lanna beazeaıemektedır.ler. . 
hal iıbat eder ki muallıml.erın 
himmet ve ıı..,.retleri a&Y8;'~ 
köylüler ..,&irlilere benzetilmıf· 
tir. Mektebin mevcudu 94 talebe 
dir. Ve fakir -;'0 10 dur · 

Mektebin bina11 gelecek :sene 
ye kifi gelmed!ğ}nd~n b?" ~en 
hanenin daha ıla"eaıııe ıhtıya_ç 
vardır. Batmuallim Mehmet Ri· 
fat Beyle muallim Sahne ve Sa
bahat Hanonlar ııece H gündüz 
çalıtarak çocuklan yetiıti.nneie 
uğratrnaktadalar. 

Dertler 
Köylülere aordum: (Bir derdi 

niıı var mı?) dedim. ( Haındolıun 
bir derdimiz yoktur çoluk çocuk 
Gazi Babaınıııa bet vakitte düa 
ediyoruz bizi givurlann el~nd.~ 
kurtardı da bize bugÜnlen •
terdi Allah lhıerimizden ebik et· 
meain) dediler. Y al"!z iki d~t; 
ri oldufunu söylediler ld birl11 
Evkafın camilerine bakmadıiı ve 
diğeri de bir takım cahiller tara· 
fından fındık ve me,....a aiaçlan· 
nın keaildiii ve yazm da me,....ala 

Çalışkanllk v~ salahı hal rının çalmdıitdır. Hakikaten ke· 
, _Ahali çok çalrtkandır. Gündüz ailen bu me,....e aiaçlan yü:ıünclen 
·orı köyde bir kimse kalmaz hat h- se.....,tl nıilliyemiz imhaya 
•:l ihtiyarlar bile bağ ve bahçele· ujrayor h- de mal sahipleri lllÜf 
r~nde metruldürler. Burada köy kil vaziyette kalıyorla~. Bu ~la 
lunün eline para geçince derhal üzerine al&kadarlar 41ddetlı tecl
bağ ve bahçe yaparlar. Hovarda- birler almalıdırlar. 
11k ve aaire ahlik11zhk şimdiyeka Ra11•P KEMAL 

l!:coooı::_.. :a: oxı:cı:ı:ıxs=::::: ::::a: • 
Merhum 

u ilim M..:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 
(Herberl N. GlSSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
,ekllde intitar etmi,tir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiı. 

Tev~ Ma~alli: Milliyet Mat~aası 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cü ke,ide 11 mayıs 1932 dedir. 

~üyüt itraıniJe 40000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirallk büyük 
ikramiye.er ve 20.000 liraltk bir 
lllükif t vardır. 

MiLLiYET 
-----

Memlekette 

Nişanlısını 
Öldürdü 

Kadın evlenmek iste
mediğini ıöyle•iı 

Odemitten lzmire seykedilmdı: 
üzere tirene bindin1en muhacir Hay 
riye isminde yaralr bir kız Gazi E
mirde vefat etmiştir. 
Hayrıye hanun Odemiıte Hasan 

oilu Mustafa isırıincle bir ıa)ısm Dİ· 
p.nlrudrr. Muıtafa müteaddit defa-

r nikih olmalarr talebinde bulun
muı, fakat Hayriye hanım buna ka
t'i bir cevap nnnernittir. Muılafa. 
Hayriye hanrmı evvelki sün çalıştı
iı tütün tarlaomda görmüt ve bu 
talebini tekrar etıaiıtir. 

Hayriye banrm nitanlm Muıta
faya ıert bir çehre ile: 

- Ben ıeni ıevmiyorwn ki senin 
le nilı:ib olmağa razı olayım, demİf
tir. 

Bundan son derece muiber olan 
Mustafa bıç.aiını çeknıit ve nitanl•· 
uru brnından yaralamııtır. 

Katil Mustafa Yakayı mütalop 
firar etmiıse de yakalanarak adliye 
ye verilmiştir. 

Toroı eteklerindeki 
tayyare kazası 

Toros eteklerinde bir Alman tay 
yare:ainin kazaya uğradığını yazD'll4 

tık. Bu kaaa baldwula mabaUinden 
ı.u tafsilat verilmiıtir: 

Evvelki pnii aut on raddelerin
de Vilayetimiz dahilinde T ~r~s ': 
teklerinde bulunan Tırtar koyu cı
yanna bir tayyarenin inmek mecbu
riyetinde kaldıiı ~yete ha~ ve
rilmiı ve derhal hükiımet tabıbi Ars
lan Y akup Beyle jandarma bölük 
ı.umancı-ı Şakir bey otomobil ile 
-1ıalli .. alr'aya gitmitlerdir. 

2ı21 numaralı o markalı olan ve 
altmq bin lira kıymetinde olduğu 
oöylenen bu tayyare aalıip ve rakilıi 
25 ya'1armda bir Alman fabrikato
ru oı.. M. Haıu Gnıze ile 37 :rat· 
lanncla gazete muharriri doktor ma
dam Maria Gomikdir. 

Bunlar 8 tubat 932 tarihinde Al
manyadan uçmuflar, ltalyanm bii
tün büyük tehirlerlni, ııezerdı: Tu
nuı, Tıırablus garp lıbnderiye, Ka 
bire, Kuduı, Halep tarikiyle Ada
na.ya gelmlJlerdir. 

Adanada 8 dakika kadar tevek
kuftan sonra Konya, Eskifehir tari
kile lıtanbula gitmekteler iken To
...,. ettelderinde tayyarelerine ariz 
olan sakatlık dolayııiyle inmek iiz. 
re yer aramı§lar ve maki.nenin te
mıunen dunnaaı dolayııiyle Tırtar 
köyÜ karfıama iıımiye mıdıar ol· 
muf1ardır. Bu initte malıin..U. öe 
lıısmı topnıfa gömülmiit n tan•
re iki defa cl6ndükl:- eonra toma· 
men parçalammıtır. 

Buna gören köylüler hem- Y• 
titıniılor ve rakiplerini kurtarak ya
ralı tayyarecileri sedyelerle A.lan 
köyüne götürmütlerdir. Vak'a vi
layete haber verildiğinden biilnİ!"et 
merkez tabibi Aslan Y akup ve .ıaıı
darma b61ük kumandanı Şahir Bey
ler gece olm_. ve & ... ..,., Yat
murlu, bulunmuına raimen b ... tür 
lü zahmet ve meıaJ<kate katlanarak 
mahalli vak'aya gitmi,lerdir_ Bir 
parmağı yaralı olan M. Hans Groae 
ile ayaiı kınlan elinden ve bqm
dan yaralı olan madam Marğaıım 
yaralarını sararak ıehre getirmitler 
ve memleket haıtıınesine yatırmq

lardır. • . 
Tayyarecilerin ahvalı sıbhıyeaı 

iyidir. . 
Kendilerine Türklere has olan ma 

ııafirpenerlik yapdnu• ve fevkalade 
istirabatları temin ediJmittir. 

iyi kalplı temiz ve saf lı:öylül~
miz Tayyareciler tarafındaıı kendile
rine .. erilmek utenilen aıncut para
lan on altı Lirayı almamışlar ve 
yaptıklan itia bir vazife oldufunu 
oöylemitlenlir. 

Bir şerir, bir kar• 
kocayı öldürdü 

ALACA 4. - Çonıma tabi Ala. 
ca ~ Kalelıiar köyünde bir 
facia olmuıtur: Buı:ı'!- 11. ~e !""
..el Bekir isminde biri .Şerife uman
de bir kızı ~ ~mnq, bunua 
üııeriae tevkif edılauıtı. 

Bekir mahbuıken Şerife El"";" .is
. de birisine varmı•tır· Kendısme 

llllll B>L! • .. verilmemesine kızan .... r lll-yuz . 
tibm almağa karar vermıı ... ara-
dan aeneler geçmesine rağmen tar
laa da çift sürmekte olan Elvanı 
yal':.z bulunca ıi.llhla öldürmü• ve 
cesedini yakmı,tır. . 

B d Şerife vaka rnahallıne o sıra a _
1
..,,_ .. 

-•.>:S:nde Bekir onu da o uunuU! 
g......... ki d"li v kaçmı1tır Katil ta p e ı yor. 

Çeşmede mebzul 
anason ekildi 

ÇEŞME, 2.- Çeıme kanunda 
oenede JOO bin okkadan fazla ana
son istihsal edilir. Bu ~~un em
.. ıi yalnız lspanrad~ ye~14ır. 

r.tiiskirat idaresı zıraatı fazl~ 
tırmak ve himaye etmek maksadile 
aruuonculara faizoi:ı: 15 bin lira ik
raz ebniıti. Bunun tesiri görülmüş 
ve ziraat artmııtır. • 

Ekilen naaonlann hemen bepsı 
çıkım, gibidir. l;":ı sene ?'i mab~ul 
alınacaiı ümit ediliyor. Zurraı muş
kül vaziyette bırakan anason tarla
larında çıkan otlardrr. 

Bunların temizlenmesinde ufak 
bir ihmal OAa.onu.a yanmaıına • le

bep olur. Bu sebeple kooperatifler 
ve bankalar faaliyete geçerek ana
soncalara yprdıma ba1lallUllardır. 
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Poliste 

Kah tane 
Dönüşü 

Denize dökülüp kur
tanlanlaır var 

Hıdrellezde Kiiıtbane de JU 
kazalar olmUftur. Büyük bir yük 
motörü yolcu dolu olduğu halde 
Kiiıthaneye ııiderken Y emİf ia
kelesi açıklarında Rizeli Alinin 
oandalma ~rpm11~ Müsad-e 
neticesinde sandal parçalanmıf, 
içinde bulunan iki erkek ve iki 
kadın yolcu denize dökülmüşler
lerdir. 

Bu sırada Kadıköyünden Ka
ğıthaneye gitmekte olan Oıman 
efendinin ,aandah yetiıerek den;_ 
ze dökülenleri kurtarmıttır. 

Aynca Kağıthane deresinde 
gezindi yapanlardan ve içinde i
ki erkek bulunan bir sandal bat
mıttır. ·Diğer bir kayığı'\ da, mü
sademe neticesinde içince bulu
nan dört erkek deniz., dökiilmüt
lerdir. Her iki kayığın rakipleri 
kurtarmışlardır. Boğulan olma
mıthr. 

Bebekteki cesedin 
hüviyeti anlaşıldı 

Bundan bir hafta evvel Bebek 
iskelesinde hüviyeti meçhul bir 
cesetin bulunduğunu yazmıştık, 
zabıta bu cesedin hüviyetini mey 
dana çıkarmıştır. Bu adam Kılg11 
muhacirlerinden 1296 doğumlu 
Hasan oğlu Hüsnü olup, Bursada 
Apulyon köyü ehalesindedir. 

Yapılan tahkikata göre Hüani 
nün denize düferek boğiıldiığu 
teshil edilmi, ise de ne ıuretle 
düştüğü henüz anlaşılamamıştır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Sofra kurarken 
Şi,hanede Kohen apartımanın 

da oturan 60 ya,larmda Madam 
Koli, çocuklarına yemek pitir· 
mekte iken müvazenesini kaybe
derek düşmüı, yerde bulunan ucu 
ıim birtey .. ğ eline batarak da
man keıilmiı, derhal hastahane· 
ye kaldırılmıştır. 

Oyundan çıkan kavğa 
Büyiikadada oturan Eknım ia

minde biri bir oyun meıelesind
Ahmet ismind& birini batından 
yaralamıttır. 

Hırsızlık 

Harputlu Hasan isminde biri 
Bomonti fabrikası ameleainin ya. 
tıp kalkbfı kulübenin kapwnı kı
rarak içeri ırirerken yakalanmıt
tll'. 

Kesme ve küp 
Şeker kalmadı 

Bu ay içinde hep toz 
teker mi satılacak? 
Son günlerde tebrimizde keı

me, küp ıekeri hemen yok dene
cek kadar anlmıftll'. Bunun aebe 
bi lıtanbul kontenjanında mayıs 
ayında ithali aıraaı ııelen '4!ker 
beyannamelerinin temameıı deni
lecek kadar toz tekeri ihtiva et
mesidir. 

Şeker tacirlerinden bir lulllll 
Ticaret müdürlüğüne müracaat· 
la, küp ,ekere ait bir _kıaun beyan 
namelerin tozla mubadeleainin 
temini için tavaııut ta!ebinde bu 
lu11111uşlaraa da, bun": unkin gö
rülememiJtir. Bu vaxayete naza. 
ran bu ay zarfında hemen, hemen 
yalnız toz 9eker satılacak\Jr. 

4 Numarall 
Ambarda 

Daha bazı yolauzlaklar 
olduğu anlatılıyor 

Giimriikteki 4 numaralı ambar 
da bazı etyanııı yerinde olmadıir 
""rüldüğiinden alakadar memur

f:rdan lbrabim ve Şakir Beylere 
itten el çektirilmiftİ. 

yapılan tahkikatta bu ambar· 
da daha birçok yolsuzluklar oldu 
iu anlaıılmıttır. 

Bulgar profesörler · 
Edirneye gidiyorlar 
Şehrimizde ıniaafir bulunmak 

ta olan Bulgar profe~örleri yarın 
Edirneye ııideceklerdır. Profe.ör
ler Edirnecle bir gÜn kalacaklar 
ve çarf&mba ııünü bulgaristana 
avdet edeceklerdir • ----

Yeni muhtelit 
Komisyon 

Mübadeledeki fevkala
de Yunan 

murahhası ne diyor 
Atina' dan gelen bir haberde 

Türkiye ile Yunaniıtan araıında 
;1uhur edecek ihtilafların halli İ· 
çin M. Ma Huber'in riyaseti al• 
tında bir komisyon teşkil edildiği 
bildiri! kteaor Bo komiıy 
Türk murahha11 olarak Fethi B. 
in tayin e.ıüdi"i bey edilm te 
ise de, bunda bir yanlıtlık v r• 
dır. Konaiayondaki Türk mura 
ıı Muhtelit M;ibadele komisy u 
Tiirlı: murabbaı heyeti reisi Şev· 
ki B. dir. Komiıyon reiai buluna 
M. M.u. Huber ele Labaye adalet 
divanını reiaidir. Dün Muhtelit 
Mübadele komisyonu Yunan fev
kalade murahhası M. Sakelar 
loı bize bu hususla şu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"-Türkiye ile Yunanistan ar 
ıında münakit dostluk ve telifi 
beyn miaaki mucibince, iki hükü
met araaında zuhur edecek ihti
lafları hakem aıfatile halletmek 
üzere bir komiıyon tetkili meY· 

zuu bahiatir. Teşkili haber veri
len komisyon muhadenet miıakı
nm tatbıkınden ibarettir. Bu ko
misyon_ işi hükümet araıında bir 
ihtilaf çıktığı takdirde ifayı vazi
fe edecekti.-, yoksa daimi bir ko
misyon değildir. Bu komisyonun 
Mübadele meselelerile alikaaı 
yoktur. Türkiye • Yunan munaae
batı o kadar dostanedir ki, bu 
komisyon belki ifayi vazife etmek 
lüzumunu bile hiaaetmiyecektir." 

Gene Yunan mehafilinden ge· 
len bir haberde M. Sakelaropulos 
un bir aya kadar e•kİ vazifesi o
lan Yunan Hariciye nezareti 1 İn 
ci siyasi şube müdüTlüğüne ••· 
det edeceği bildirilmektedir. M. 
Sakelaropuloo bu hususta dedi ki: 
"- Atina'ya avdet hakkında 

bir emir almadım. Ben esasen bu .. 
raya mübadele komisyonundaki 
işlerim tesrii için gelmi,.ti~·- Ko
misyonda zuhur t.:den ıhtılaflar 
hakkında bitaraf aza hakem aıfa· 
tile karar vennit iseler de, iki bü
klımetin iki bitarafın reyi ile ik
tifa ecle~eklerine dair olan mek
tuplar henüz kat'iyet keabemedi
ğinden i~ler el'an ıürü.ncenede 
kalmı9tır. Bu mektup Yunan par· 
lamentosunca tasdik edildi, Tür • 
kiye B. M. Meclisince tasdikini 
bekliyoruz. Bu meseleler halle. 
dikten sonra ben de Atina'ya av· 

d .... " det e eclJgım. 

Misafir 
Kraliçalar 

Bugün bir deniz tenez
züh Ü yapacaklar 
Şehrimizde bu}unmır:kta o~ 

Romanya kraliceaı Marıe Hz: il<; 
kerimeli Yugoslavya kralıc;~ı 
Marie Hz. dün sabah Arnavutlı.o
yündeki kız Coll-Cge'ini ziyaret 
etmişler, öileden ~nra baz! ca• 
mileri gezmitlerdır. Kralıçe}•.~ 
bugün saat 3 te Ankara motönı 
ile Oıküdara geçerek Anadolu 
sahilinde bir gezinti yapacaklar, 
oradan Adalara gideceklerdir. 
Kraliçeler salı günü Belgrad'a av 
det edeceklerdir • 

Solon mu, 
Yülyus mu? 

iki kıymetli polisimizi katle
den cani evvelce Bul.,ar kasa hır· 
11zlarmdan Solon Maraelyoı ol -
rak teşhiı edilmişti ·• Bunun Üzeri 
ne Polis müdiriyeti Bulgaristan 
Emniyeti Umumiye miidiriyetine 
telgrafla müracaat etmiıtir. Fa· 
kat bilahare katilin büriyeti kat'i 
surette anlatıldıiı cihetle buna 
mahal kalmamı• maaaıafih he· 
nüz Bulgariıtandan da ce .. ap gel
memiftir. 

lstanbul sekizinci icra daireün
den: Bir borçtan dolayi baa olunan 
bir adet bölme bir adet yazıhane iki 
adet dolap iki koltuk iki siğara iı· 
kemleai 9 Mayıa 932 tarihine nr&sa
dif pazartesi günü t 1 Z den 13 
!kadar Galatada Omer Abit lıarunda 
4 numarada ikinci arttmna yapıla
cağı ili.ıı olunur. 

ZA YI - 3338 numaralı amatör 
toför ebliyetnamemi zayettiiimden 
yeniıini çıkaracağnn iç:n bükmü 
yoktur. Azize Krop. 

lıtanbul ikinci iflis memurluiun
dan: Müfliı Marikyan efendinin ba
zı esbabi kanuniyeden dolayi talik 
olunan ikinci toplanmau ile Müfll. 
sin alacaklılanna karı• teldif ettiji 
konkurdatonun müzakeresi için mu

Gülhane müsamereleri kayyet aıacaklılann 17 mayıs 932 
salı günü aut 14 de ikinci ifliıs dai

Gülhane 932 sene•İ onuncu mü 1 resinde hazır bulunrııaları Ye 18, 19 
uımereai 8-5-932 pazar gÜnÜ sa- ral al cakhları ala--'-L- ı._ 

d b 1 
• d _b numıı ı a n .........n ,.._ 

at 17 e aı ayacagın an mu le- . . _ .... 
rem meılekdaşların teşrifleri ri- 1 bul ve sıra deftennıo diinltilcliti ı• 
ca olunur. lan olunur. 

, 

Gayrlmübadiller 
Cemiyetinden: 

. . Gayrimübadiller C&aıiyeti senelik konırelerini Mayıım ~ 
ıncı çarıamba günü saat 14 te İıanbul Halk Evinde aktedec:ek
lerinden ve bu içtimada H&yeti İdare intihabı da icra olunacağm 
dan cemiyete mukayyet bulunan zevatm m&zkür ıün ve saatte 
Halk Evinde bulunmaları rica olunur. ( 1883) 

Tütün inhisarı umumi 
Müdiı lü v ünde • • 

Cibali Fabrikasında mevcut tahmin 
3500 kilo denıir ve çelik parçaları 
4500 " kanaviçe " 
1200 " sicimle lcarqık İp .. 
3000 " dökme maden 
3500 " yatak, kasnak ve paraket oarçalal' 
3500 " tönbeki deris; " 
1000 " pirinç " 

700 " tönbeki bezi " 
600 " çul 
150 " kırpıntı 

Nevi ve miktarları yukarıda göateril&rı hurda levazım için tüc. 
car tarafından teklif olunan fiatler haddi layık görülmediğinden 
müzayedenin (11 S 932) çarJamba gününe talikan yeniden icra
sı kararlaştınlnu!lır. Taliplerin teminatlarını hamilen o gün sa
at (10) da Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatJarL(l707) 

Bqiktaş İcra dairesinden: Bir a .. 
lacak maddesinden dolayi mahcuz 
ve paraya. çevrilmeai.ne kar11r veri
len arpa hayvan unu kaba kepek sa· 
manın 14-5-932 tarihine müsadif 
cumarteıi günü saat 13 te Beyler 
beyinde istavrozda ıahlacaiından 

talip olanların haz1r bulunacak me· 
rurine müracaatları ilan olunut. 

KOCAELİ 
vepur şirketinden: 

lzmit körfezi npur ıilr'at post•· 
lanna 9 mayıs pazartesi giiniinden 
itibaren ı.a.ıanacak lstanbuldan velz 
mitten her gÜn Yapur hareket ettir! 
lecektir. l•tanbuldan cumartesi, pa
zar, salı ye çarşamba günlttı saat 
14 te pazartesi, p""'embe ve cuma 
ghleri saat 9 da Calatn rıhturun

daa. ve 1zmitten de cumartesi, pazar 
Devredilecek ihtira bernh pazartesi, çarşamba ve perıembe 

" (Tutya kurşun l elrktrik aki- günleri saat 7 de salı ve cuma gün
mülitörlerini çalrştırmağa mahsus 1- Jeri 9 da hareket ederler. Her tiiıtil 
sul,. hakkında Sinai müdüriyeti tafsilit için y emiıte Kocaeli vapur 
umuıniyesinden İ•tihsal . edilmit o-1 tirketine ve körlez iskelelerinde 
lan 5 Mayı• 19.30 tanh ve 1~76 acentalıklara müracaat edilmeai ilan 
numar~lı beratı b~ ker~. ferag ve olunur. Tel. 2.2043. 
yahut ıcara venlecegınden mez- 1 

kur ihtirayı isticar etmek ve yahut '•••••••·-~~--· 
satın almak arzusunda bulunan ze· SEYR[SEF A[N 
vatın lıtanbul Bahçekapı T-. Han 
No. 43 - 48 de mukim vekili H . W. 
lstok Efendiye mürRcaaılan. 

lstanbul dördüncü icra memurlu

iundan: Temamına on Uç Mn yüz 
yetmit bir lira kıymet toktir edilen 
Ş4lide Mecidiye maluılleainin Zen
cirli kuyu ve Levent çiftliği eadde
sinde kiin atik, 2,4 nu........ı-la mü
rakkam yüz ot1ız bir buçuk dönüm 
küsur arşın teTbiinde tarlanın sekiz 
hiıse itibarile bet hi"e ile itibarı 
mezkiırclan üç hissesinin tekrar dört 
hine tertibile bir hiaae•i bu kem! 
açık artrnnaya vo.zedilmi, olup 28-
5-32 tarihinde !•rtnameai Divımha
neye talik edilerek 13-6-932 tarihi
ne m\ısadif pazartesi günü saat 14 
ten 17 ) e kadar l ıtanbul dördüncü 
icra dairesinde açık artnma ıuretile 
satılacaktır. Artumaya iıtirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alınır. 

M"Uterakim vergi, Vakıf icareai müı 
teriye aittir. icra ve illiıı kaıuUtu
nun 119 uncu madd.,sine tevfikan 
hakları tapu aicillerile sabit olmı7an 
ipotekli alacaklılar ile diier aWıa
daranm .. e irtifak balOO sah.iplerinin 
bu baklannı ... bnsuıile faiz ve ma
sarife dair olan iddialanm ilin tari
hinden itibaren yirmi gün İçinde e .. 
riıkı mübitelerile bildimoeleri li
zımdır. Akıi halde haklan tapu ıi
cillerile sabit olmıyanlar aalıt ı.e.ı .. 
linin payli.!maıınclan hariç kalırlar. 
Atakadarlann itbn maddei kanuniye 
ahkimına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat al-1< iatiyenle 
rin 930-495 dosye numarulle me

muriyetimize müracaatlan ilan olu
nur. 

-
MÜZAYEDE lLE SATIŞ 

Yarınki 9 Mayıs Pazartesi ve 10 
Mayıs salı günü sabah saat 10 da 
lıtanbul'cla Bahçelı:apıamcla Anado
lu Hanı altmda hali taıfiyede ı.alu
nao Türk Tacaret ve sanayi Ba-b 
smda 1ıu1- u- .. ,..ı.- miisa
yede sureti.le satılacaktır. Ozeri kris 
talli mabun "' ......, ataslarınclan 
yazıhaneler, halı.iki lngiliz maro
kenindea mamul yazıhane talmnı, 
pomye usulü A...-upa V"!fıt meti
ninden mamul kanape Ye koltuklar, 
müzakere odasına ait büyük masa 
ve koltuklar, d~r Ye storlu doıya 
dolaptan, Amerikan ve daktilo yau

baneleri, yazıhane edevatı; (Royal) 
ve (Continental) markalı Türkçe ve 
F ranaızca yazı maki nalan, bir ~ok 
dolaplar ve lriitilphaneler, lngıliıt ve 
Fransız d.Ur lmaalar. Acem Ye A· 
nadolu haldan ve aeccadeler, gayet 
nadide ve _, ıılatem bir adet hesap 
makinaıı. P~ aürenlerden yu:ıde 25 
teminat alınır~ 

Merkez aoenta : Galata Köpril 
bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mlihlirdarude han 2. 3740. 

IZMIR - PİRE - ISKEN
DERİYF POST ASI 
( EGE)lO may11 sah 11 de 
Galata Rıhtımından kalkar. 

Bakırköy Sulh Hakimliğinden: 

Aziz bey ile Müne•ver hanım n 
matmazel Franıuyanın şayİan nau· 

tasarruf oldukları Bakırkôyiınde 

Taşban caddesinde 49 numara ile 
murakkam üç oda, iki sofa . iki haliı. . 

bir mutfak ve bir bodrumu muhtnı 
bir bap hanenin izalei şuyu zımmn~ 
da furuhtuna karar verilerek açık ar 
tırmaya vazedilmit ve 350 liraya ta 
lip zuhur etmışse de haddi liı.,.km· 
da ııörülmediğinden yirmi gün müd 
cletle tekrar ilinına karar verilrnit 
olduğundan talip olanların 30 Ma· 

1.,. 932 pa.zarte9i giınii saat lS-16 
da ikinci arttırması icra kılınacağta 
dan kıymeti muhamminesi olan 500 
liranın yüzde onu niıbetinde pey aı. 
çeaile müracaat etmeleri · • n olu. 
DUi'. 

latanbul ikinci icra memıırluiun· 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz v• 
paraya çevirilmesi nwkatter bir a· 
det Krakauer Broı marka piy-
11-5-932 tarihine müsadif çartmat.. 
giinii saat 10.. 11 de Halaaki.r Gazi 
eadrleainde lıtanbul apartıma- 9 
numaralı dairainde satılacatm4an 
talip olanların yevmi mezkiirde 931 · 
5127 dosya numaraoını haınileoı 
maballinde hazır bulunacak memu~ 
miirac.aatlan ilin olunur. 

lstanbul dördüncu icra memurlu
iundan: Şitlide Mecidiye c 
sinin Zincirli kuyu ..-e Levent çifli 
ti caddesinde atilı ~.4 o. ilu tarla 
da hissedar olup ikametgahı meçh11l 
Aı-nya devleti teba11nclan Eliza 
hanım bin ti F erderiye ve Sabancalı 
Baki Beyden ipotek ful sına tamil 
ota.k iiure hacze iıtirak eden keza 
ikaınetkihı ıneç,bul bulunan Sürey
ya bey. Balada aclrealeri yazıb 2,4 
No. la tarlanın 8 hisse iti riyle 5 
hissesi ile itilıen -VUrden Üç his
sesinin tekrar 4 bi- terbiyle bir 
biaaesi SabancaL Baki beyin ahara 
olan borcundan dolayi 13 haziran 
932 tarihine musadif pazartesi gunii 
açolı artırma suretiyle satılacağından 
bir diyecejinir var ise tann i ilin
daa itibaren 10 gün zarfında memu• 
riyetimiu milracaat etmeniz ikamet 
ııihınııım meçhuliyeti baaebiyl teb
liğ makanuna kaİln olmak üzere ilin 
olunur. 
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TAKLiTLERDEN SAKININ121 

lstanbu1 Gümrük 
Muhafaza müdürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafaza alayı revirlı-ri için aleni münakaaa 
ile ilaç ve aıhhi malzeme alınacaktır. 

2 - Haçların ve 11hhi levazmııı.tın mikdar ve evıafım gösteren 
t artnamelerin sureti musaddaka11 müdiriyet kııleminden alına
caktır. 

3 - Münakasa 11 Mayıs çarşamba günü 14 te Muhafaza 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin tartnameaini tetkikiyle ve o/o 7,S teminatlari· 
le birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. (1553) 

~UUPLEX ve SOUPLEX PLA l'INE 
ıizi memnun eden yegane tınlf 

bıçaklan dır. 

En tekemmül etmit brllf bıçaiı 
huıuıi laveç çeliğinden mamul. 
Adedi 10 kuruttan :<iyadeye mal 
olmaz, ve bunu ela "SOUPLEX
PLA TiNE" iıpat eder. Her yerde 

satılır. 

lstanbul P.T.T.B. müdiriyetinden: 
Vesaiti nakliyede kulanılmak üzere 11000 ili 14000 kilo ben

zinle 200 kilo makine yağı aleni olarak münakaaaya vazolunmllf 
tur. Münakasa Mayısın on aekizinci çarfamba günü saat 15 te I 
icra kılmacağmdan taliplerin o/o 7,5 nisbetinde teminatı muvak. 

1 katelerini hamilen Batmüdiriyette mütetekkil komiayona müra
caat eylemeleri. (1662) 

lslanbul Ziraat lantasın~an: 
lstanbul'da Kayseri hanında mukim manav zade Bekir Sıtkı 

Beyin emtia mukabili avanı hesabından bankamıza borcundan 
dolayı meThun bulunan 681 balye Gerede ve Aktebir malı tiftik 
toptan ve perakende olarak 17 / 5/932 Salı günü saat 13 te latan. 1 

'>ul Zahire boraaaında satılacağı ilin olunur. (1777) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 

Beyoğlu Kazası Defterdarhğından: 
Emlaki milliyeclen Kiğıtbanecle Çağlıyan kötkü civarında 

Taki ciheti askeriye tarafından iıgal edilen çayırdan bakiye kalan 1 
çayır ?ilakiyesi aenevi 250 lira bedeli muhamminle ve 933 tubat J 

l~Y~~e kad~ aleni olarak 20 ıün müddetle müzayedeye vaze- 1 dilmııtır. Talıp olanların 14 Mayıa 932 cumartesi günü aaat iki. ' 
de Beyoğlu Kazaaı Defterdarlığına müracaatları ilin olunur. 

(1785) 

1 lstanbul Belediyesi ilanlara 1 
Belediye kimyahanni için lüzumu olan alit ve edevatı lôm.

~ye paıı:arbkla ·•-caktır. Talip olanlar tafsilat almak için 
gün Levazım müdürlüjüne ve pazarlık için de 12/ 5/ 932 per 

rmbe ırünü 142,S liralık teminat makbuz veya mektubu ile aaat 
bete kadar daimi "'Ciimene müracaat etmelidirler. (1894) 

Adalar Belediye Şubeaindenı 
Büyükada'da Yürükali ve Kumsal 
Heybeliada Değİımen burnu civan 
Burıazada Belediye mevkii " 

MiLLiYET P . .\ZAR ö lWIAY ı.:> 

Kütahya Kiremidi 
MARSIL YA kiremidi ayannda ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜT AHY ANIN eski zamanlardan beri maruf çini toprak· 

lanndandır. 

Salihi1ettar makamlardan müteaddit fennt tahlil raporlan 
Yardır, ea sonuncuıu aıağıdadır. 
IST ANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 

arasında DE\TtET inıaahnda tercihan kullanılmaktadır. 
Mühim ıehir ve kasabalarda ajanla~ vardır. 

Mamulab KOT AHY ADA F ABRIKADA veya ISTANSUL satış 
deposu olan GALATADA KALAFAT 3eri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFIA VEKALETi YüKSEK MOHENDIS \1EKTEBI 
tahlilit Müderriai ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYiN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

1 Jnlıina mub•..tl 
(M•- aPdıiı 30 -> 

il Sikleti (Kuru hıılde) 

Kütahya kiremidi 

113 Kilosrma 
2400Gnnı 

Mar oilya kinmidıl 

229Kil-

2700 Grua 

111 Niıpl mıo·miyet b•11ur 
(Mu " ...... ettiti .. n111ıc1Mı 24 ııaııl&J 

iV Don tecrii'-l. 
(Brart usali) 

Yüzde 13 

Vezni ekıllmemlt 
ye patlıunıunıtbr• 

Yüzde lll,I 

:Vezai eıua-iı 
•• patl•nwm•ebr. 

V Bir metre 111111'11bbunı ne kadar örter 14 14 

• 
Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapdmııtır. 

Milliyet atbaası 
Her Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILIR 

Defteri ltebir, Yevmiye ve 
Kasa delterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir I 

K•tap ve mecmuaya ait klifeleri Klitehaneslnde yapar 

A<dlıres: ANKARA Caddesi 

Milliyet Kitap Kısmı 
Telefon, 2431 O • 24319 • 2431 e 

' . ~--------

1 M:~k;~~ ~~etiı{~~öi:n ~~~:;:;i·~~ ~~~ARll 
Gönen Kaplıcaları 

Haatalan, mümaoil Awupa kaplıcalarına gitmekten müstağni kılacak 
bir derecei mükemmeliyettedir. Bilhassa eski ve yeni romatizma, ale
lümum mafsal ağnlarile ainir rahatuzlıklaruu tamamen tedavi eder .Çok 
doktorlarmuzın tavlİye ettiği Gönen Kaplıcaları, her türlü eslıabı iatira. 

batı cami otel ve ikamethaneleri olup ücretleri mutedildir. 

Her ıriin Randırma'ya otobüs ve otomobil vardır. 

I 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaat Komisyonundan:· 

Mektep malzeme laboratuvarında yapılacak tesisatın pazar
lık ve ihaleai 9 Mayıs 932 tarihine müsadif pazartea~ günü saat 
(IS) te icra edilecektir. Teminatı evveliyeai (450) liradır. Talip 
lerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere mektebe müracaatları 
ilan olunur. (1898) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Devredilecek ihtira berati 

Kmalıada Vapur iskeleai Emlaki Milliyeden Kağıthane kasrı altında dekovil battı da-

"Te!ımil afyon tertibatou ihti
va eden bir maddeyi ricuıla getir

mek ıuneliyeai,, hakkında lstanbul 
Sinai müdüriyetinden istihsal edil. 

mit olan 3 nuıyıs 1930 tllrİh Ye 984 
numaralı ihtira berati bu kere ferağ 

Yukarda mevkileri gösterilen deniz banyo mahalleri ayrı ay. hilindeki çayır otu ve ıhlamur kasn önündeki 260 ve 45 dönüm-
n olarak ve üçer sene müddetle ve açık arttırma ile müzayedeye den ibaret çayırların ot ve otlakıyeleri senevi 500 lira ile 27/ 4/ 
k0111Dufhll. Talip olanlar ıartname ve planlarını görmek üzere 932 tarihinde 933 aeneai şubat gayeaine kadar aleni olarak 20 
hm- ıün daire bq fen memurluğuna ve ihale günü olan 1 Hazi. gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların 14 Ma. 
~ 932 t~rihi~de s~t 17 ye ka~ar teminat akçelerile birlikte ı yıs 932 cuma~tesi günü saat ikide Bevol(lu kazası defterdarlığına 
claire encumıenıne muracaatlan ılin olunur. (1895) müracaatları ıliin olunur, (1778) 

ve yahut icara verileceiinden 
mezkUr ihtirayi isticar etmek ve ya 

but sabn almak arzuıunıla bulunan 
zevatm İstanbul Bahçekapı Tat Han 

No. 43 • 48 de mukim vekili H. W. 
latok Efendiye miinıcaatlan. 

9 3 2 Paris 
• • • yaz mevsımının 

krep modaları 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır, 
Boyaları sabittir, hiç bir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar şarjlı olduğu 
İçin daima düzğün 
V c dökümlü durur 

BU İ::Ş TE İPEKI!?' INDI~ 

lfierkeain tedarik ede· 
bilmesini teminen 

SA-TİE 
buz dolaplar 

İçin yapmakta olduğ~ 
v.ereıiye muamelitııı 

18 Ay Vadeyt 
Çıkanıuıtır. 

Fiab modeline göre 
525 Liradan bati•' 
Elektrik firketi mır• 
kuı ne olursa olsuJI· 
buz dolabına sahip 
mDtterilerine. 
O/O 75 TENztı.A11 

icap etttrelı hu•u•i bir tarife tatbik etmektedir• 

Gayrimübadiller 
Cemiyetinden: 

'.Ankara'dan avdet eden murabhaalarımızın bilcümle ga'ff 
mübadiller menafiine ait olarak Maliye Vekaleti Celilesind~ 1 

likki ettikleri hususatın müzakeresi zımnında Cemiyete mulı•' 
yet olan ve olmıyan umum gayrimübadillerin ayın 23 üncü p•j 
teei günü saat 14 te İstanbul Halk Evinde bulunmaları rica 0 

nur. ossz> 

KARON ALMAN KIT APHANESI 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

MlLLIYET MATBAAS 


