
AZARTESI""-'--== 
9 MAYIS 1952 

7 ııci tene. No. 2241 

NUSHASI 5 KURUSTUR 

Yeni Rus idaresinin 
her şubesinde 

sıkı bir disiplin var! 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Tütün iahiıan 
ınemurları 

ANKARA, 8 (Tele~on) -::. 
Hükümetin Meclise tevdı etligı 
inhisarlar bütçelerine me.~~~t "!e· 
ni kadrolar meyanında tiıtiın ~-

hi n memur ve müıtahdemlen• 
.. • • ti' 

nin adedini ,öyle teıbıt etmaf r. 
ldarei merkeziye k~droıu ~.68, 

merkez müıtahdemlerı 610,_gum· 
rük muhafaza kumandanlıgı em 
rindeki takip müatahdemini 42, 
yaprak tütün memurları. 436, Y~P 
ralı: tütün müıtahdeminı 40 mul
hakat memurlan kadrosu yekWı~ 
1696 mülhakat müatahdemlen 
1194 tütün fabrikalan kadrosu 
227 fabrikalar müstahdemini 
104 den ibarettir. 

Evliya Çelebi 
Türkiyenin hüyiik ve met· 

hur seyyahı Evliya Çelebinin 
henüz baıılmamı9 olan kıımı
lan da dahil olmak üzere •• 
yahatne.meainin en canlı ye 

ruhlu parçaları bir kaç gÜne 

kadar Milliyet ıütunlarnıda tef
rika edilecektir. 

Sahip ve S.tmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefl'iyat ve Y uı Mtclilil 
ETEM fzZET 

Başvekil çarşamba günü geliyor 
u 1 rd n 

Açılan kredi ile bilhasa memle· 
ketimizde mensucat 

fabrikaları tesis edilecektir .• 

Komünistler Adliyeye 
tevdi edildiler .. 

Çoktan beri kaçak dolaşan T ayya
reci Kemal de yakalandı .. 

Dünkü nüshamızda zabıtaca 
yakalandıklarını yazdığımız 20 
kişilik komünist kafilesi dün _a!< 
şam mahfuzen müddeiumumılı: 

1 

ğe teslim edilmişlerdiı:. . ~ enı 
komünist maznunlarının ısımle 

1 ri şunlardır: .. 
Şoför İsmail Hakkı, şofor 

1 Halit, tü~ün ~mele~ind~ Ka~
rı· Remzı Saıt, Nıy. azı, Ahdul 

' ' vehap; Küçük İsmail, Vahit, 
Nuri, Baba Haydar, Gebe! Meh 

met Mehmedaki, Çonga Ali, 
Dra:.ıah Emin, Koyunköylü 
Mehmet, Salımlı Mümin. 

Maznunlara ait tahkikatla 
7 inci istintak dairesi meşgul 
olmağa başlamıştır. 

Bir müddetten beri firar ha
linde bulunan. ve tayyareci na
mile anılan Kemal de dün ya
kalanmııtır. Evvelce tevkif edi 
len 7 komünist maznu,ıuna ait 
tahkikatla da 7 inci istintak ha 
kimliği m~gul olmaktadır. 

• r k 
tir •• ' 

lamet Pata büyiik resmi geçitte &.ızılorduyu ıaeUlmhyor •....................... , ............................................................... . 

. Kontrol Bekleniyor: Fransada 
Yapılacak • .h b k• k 
Tetkikata bugünden 
itibaren başlanıyor 

Evvelce kambiyo mürakabe 
heyetinden döviz müsaadesi is
tenmeksizin her hangi bir suret 
te dövizini kapatanların veya 
mütlailele suretile eıya ihracım 
temin edenlerin kontenjan bari 
ci mal idbaline Müsaade edil
miftİ. Bu nevi döviz kapatan. 
larm gümrük makbuzları arka. 
ama idlıal müsaade kaydı itaret 
edilmekte idi. 

Dün ıeç vakit deveran eden 
ınalômata nazaran bu müıaade 
kaldırılmaktadır. Dün bu habe" 
rin fÜyu bulmaaı iktıaadi maba 
filde büyük bir telif uyandır-
mıtbr. Bu vaziyetin b.zı suiiıti 
mal bininden ileri geldiği ıöy. 
lenmektedir. Verilen malumata 
nazaran timdiye kadar bn yol
da yapılan bütün muameleler 
için ne suretle döviz tedarik 
edildiği kambiyo mürakabe he
yetine~ tetkik edilecektir .• 

Harp borçları 
Meselesi 

Ingilizler yeni bir proje 
hazırladılar 

LONDRA, 8 (A.A.) - Sun 
day Dispatch gazetMinin diplo 
maai muhabirine nazaran Hari
ciye nazın Sir John Simonun 
Hazine nazın M. Çemberlayn 
ve kabinenin diğer azalan 
ile müttereken Avrupa 
harp borçları meselelerinin 
bal ve tanzimi için bir proje ib 
zar etmittir. Bu proje, bilhaua 
moratoriumun buhranı hazır ni 
bayetine kadar temdidini ve bu 
müddetin hitamında Almanya. 
nm daha geoit bir mikyaa üze
rinden tekrar tediyata batlama 
sını ve Almanya'nın tediye ka
biliyetleri miky asını kat'i suret 
te tayin etmeğe memur bir ko
misyonwı ihdasını derpİf eyle
mektedir. Bu proje, Lausanne 
konferanıınm nazarı tetkikine 
tevdi edilecektir. 

ıntı a ı ım azandı? 

Sol fırkaların ekseriyet kazanma
ları ve mevkii iktidara 

gelmeleri muhtemel görülüyor 

Fransa dün en heyecanlı gününü 
yaşadı ve intihap yaptı .. 

Fransa dün yine en heyecanlı 

ve dikkate f&Y•n bir gününü yqa
dı. Henüz Reiıicümhurlannm ölü
mü mateminden kurtulmay- Fran
sızlar dün de meb'uı intihabo:nı ı,.. 
9armak mecburiyetindeydiler. Bir 
mayqta bqlayan ve o gün kanunu 
e...U.in müntehipler lıalrkında mut 
lak ekseriyet ifade ed.., kaydı ica 
bile düne kalan intihap 350 meb'. 
uı için daha rey iıtimallni icap ecli
yorolu. ilk intihapta Yeril.., reyler 
ve kazanılan meb'uıluklar milnte
hiplerin daha ziyade sol cenah fır. 
kalarma mütemayil olduklannı gö .. 
terdi. Fransız siyasetinde mühim 
bir değitildiii icap ettirecek ve ev
velemirde mevkii iktidan ele geçire 
celı: olan böyle bir temayülün tahak 
kuk -.eya ad-i tahakkuku Franuı
nın dahilinde ve haricinde ehemmi
yetle takip edilmektedir . 

Fırkalar arasınılaki iatihap müea 
delesi bilha11a Möıyö Herriot, Tar
clieu, Blum'ün reiı bulunduklan fır 
kalar arasmcla cereyan etmektedir. 

Bu satrrjarı yazdıimuz dakikaya 
kadar intihabın ıeyri Ye neticesi 
lıaldmıda hiç bir maliimat almama
mı9br. Ancak inlihaba tekaddüm e 
den haberler efkin umurn.İyedeki 
sol meylinin tedrici lrir inki9af kay
dettiiini tesbit etmektedirler. Bu 
nua içindir ki diiw fa.kalar bir haf 

Aralarında intihabat münasebeıı:• 
bilhass;ı eB mütel>ariz •ir mücadde 

cereyan eden liç ttis 
JI. Herriot. Blum, Tarditu 

tadan lıeri propaganda va11talarını 
t-mile wferbeı etmİf ve intihat. 
kazanmalı için bütün varlıklarını or
taya dökınü!lerdi. Maamafih, hü. 
tün tahminler büyük farklarla da ol 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bir kaç saatin içinde binası ile tlitUnü ile mahvolup gidns .,. y.ım. dilrt 
'1onr hl.o koca depo/ (Buna ait tal:silAt 5 inci sabilemizd,. l 



UVMdL ve a aaıı~ 

niçin boşalıyor? 
Şirketi Hayriy d 7-8 

bin yolcu kaybetti .. 

.. yuz 

Müıterisini kaybetmi1en yeıhe ıirket 
Seyrisefaindir; Anadolu sahillerine rağbet var .. 

C.Ç.n cuma ııünü hav.-
rilzelliji, a,.U zamanda Jud .. I· 
lez olmuı, ballı:ı tehrin mıdatelif 
ııemtleriııdelli meıirelere döktüı 
•apurlarda a ·.la dıırabileulı: 
yer, törle :-: tle ia~ 

ı...u. ıitı. • ~··caı. ı.a-
,.ı. hvhnek m_. ı:nadı. Yal 
ıaız Kahtana'ye c. :rce luılk 
akm etti. KJf'D dut . •·' luıaılatla 
ıeçen aylanndan son ., ıeoı
cuma ıünü vapur 91r tetleriniıa 
)'ÜsÜDÜ ıüldüren yÜluek Y&l'İdato 
lı ülı: bahar cuma11 oldu, denile
bilir. 

Yaptıiımız tablı:U..ta .-., 
her aene bu mevsimde -a...hara 
kadar limanımızda ifliy- •aplD'• 
lar, kış menimine nisbetle fazla 
yolcu naldetmelı:te, bittabi o aia • 
bette de varidat temin eyt_.ı.te 
dirler. K,. aJlarm& ..W..tle di
fer mevaimlerdeki •apur ,..,lcula• 
n miktan vuati 3 te 1 niabetiD
de artmaktadır. Bunuala beraber, 
Seyrl.efain'in aevalı.ili müt.cavire 
vapurlan yolculan müa-. ı•· 
rek Şirketihayrİye ve ıı...ı. Ha· 
liç vapurlan yolculan her 
mütemadiyen azalmaktadır. 

Haliç Taporlarile 3 • 4 - ev· 
veline kadar aenede 6,5 • 7 mil • 
) on adet yolcu aeyahat ederken 
bu mikdar her ııene vaaatt 5 • 600 
bin, geçen ııene otobiia rekabeti 
yÜzünden, 1 milyon e silmit, 
931 seneainde Haliç vapurlarile 
ancak 5 milyon yolcu gidip ıel· 
miftir. 

Şirkebnayriye vapurları yolcu· 
lan da her sene muntazaman 7 · 
800 bin ekıile ekıile 11 milyon• 
d n ceçen ııene 9 milyona lı:adar 
inınittir. 

SeyrUefain'in SeYahili müteca 
vire vapurlan iae 10 • 15 hin ek· 
ulı: • ya faı<la ile her aene vuad 
11 milyon yolcu nakletmekte, bu 
milı:tar azalmamaktadır. 

Yapılan tetkikat, Haliç Tapul' 
lan yolcu adedinin her ııene 5 • 
600 bin ekailirken ıeçen aene bu 
nokıanın 1 milyonu bulınaamda 
iki aebep ııörülmiqtiir. Bu aebep 
(erden biri Haliç aekeneainin liİll 
ıeçtikçe aza !makta olma.aı, dife
ri de eçen aene ba,lıyan otobüı 
rekabetidir. Filhakika liman la· 
rife komiayonunca icra edilen tet 
kikat, Haakoy1 PiripafA ve Kaam 
P•t• v pur yolcuları adedinin de 
muntazaman eksilmekte olduiu· 
nu goıtennitı bundan Haliç aeke· 
neainin azalmakta hulundufu an 
lafılmlflır. Bu muntazam tenaku 
au, 1 milyona çıkaran ııebep te, 
Eyiip • E, İnönü arasmda i,liyen 
otobi .. ter olmuftur. Bu neticeler· 

" Haliç'te oturmakta devam e
l ırin oradaki fabrikalar cİ•a· 

mııtır. S.. Y&plU' yolculannm her 
-• 7 • IOO bin adet aııalmaar, 
doirudaa doiraya Bojaziçi'ain 
.W. ııeçtikçe bofalatumdan ileri 
•eı..eldedir. Şiaufilı:i halde ~e· 
tillayriye, yaa aefeTlerinin faal&· 
1•ı=·e· .. , .. .iade 1otm zarannr 
kapa.maktaı ...,.an, evvelce ka· 
zanclılmdan aa temettü temin e • 
debilmiye inhiaar etmektedir. 

Fakat Yaı<İyeti yakından tetkik 
•e takip edenler, Boiaziçi, bofal· 
makta deYam ederae 4 • 5 aene 
aoera bu ıirketio de Haliç tirke
tinln vaıılyetile lı:artdatmaımı mu 
hakkak ıörmektedlrler. 

Şirketihayriye, bu .ikibete dii4 
aı-'< için Boğaziçi'ne halkm 
raibetini temine elinden ıeldiji 
kadar çahımakta, Bof.,.a ııöç e
dec:elderln ev etY• mı meccanen 
nakletmekte, Bojazda in,...t yap 
braıa1ara meccani pa.olar ver
mel:&e; cuma pnleri kalabalık 
aaatlerde hallan rahatça aeyahat 
edebilmui için muhtelif iskele· 
lerde 3 - 4 ihtiyat vapur bulun· 
durmaktadır. 

Seyri.sefain ae•ahill mütecavi .. 
nı yolculannm azalmamaıı 1.11e, 

Kadıköye ııiizel "' müntazam 
vapurlar iılemni, mesafenin ya .. 
lunlıiJ, Haydarp&4& - Bailarbatı 
tramva:rı, asfalt Baidat caddesi· 
ain, muntazam otobüa rellYİ&İ ve 
banliyö trenleri bulunmuı b ..,. 
bile, halkm Kadıköy Ye Anadolu 
hattı güzerı&lım.a fazla rafbet 
ııöatermeai neticed oldufu hükmü 
nü ve.-dirmektedir. Adalar yolcu 
larınm da, mesafenin uzaklığı, 
paranın azlıfı yüzünden ekaildigi 
anlaplmaktadır. 

Bütün bunlar, Bo ·az.içi ve Ha· 
liç'in 'Kadıköy, Anadolu hattı eii· 
zerıi.hı lehine ciin geçtikçe bo
plmakta olduiunu göateriyor. 
Naıd ki, latanhul mıntakaaı da 
botalmakta, halk Beyoğlu tarafı· 
na fazla toplanmaktadır. 

Boiazlçi'ni botalmaktan kur· 
tarmak, Şirketihayriye'yi Haliç 
tirketinin alr.ibetinden l<orumak 
için Seyriaefain'in aeYabili müte· 
eavitt loamile bir lrket halinde 
birlettirilmeaini batlıca tedbir o· 
]arak cörenler vardır. Bu zevat, 
bu aayede hem Şirketi Hayriye'. 
nin vaziyeti ıalah edilmiı, hem de 
m ... la Adalardan Kavaia g-ide
cek bir yolcunun ayni vapurla se 
yaba! edebilmeıini temin edecek 
balkın ihtiyacına uygun tarifole· 
rin tanzim ve tatbiki mümkü~ ola 
cağmı sôyle!Tlektedirler. 

* * * MeYaİm miinasebetile şu gÜn· 

Cemiyeti akvamlf ransız Reisicümhuru 
To anıyor 1 k• I ? 

ı ım o aca . 
lçtimaın runameaine 

dahil bulunan meseleler 

CENEVRE, 8 (A.A.) -
Cemiyeti Akvam konıeyinin ha 
li hazırdaki reiıi 9 may11 932 
tarihinde inikadı mukarrer ve 
<An-re'de açılacak olan 13 ün 
cü alelade içtimada bulunmak 

Ayan Reisi M. Albert Lebrun'ün 
intihap edilmesi muhtemeldir 

~1. Painleve namzetliğini koyacak mı? 

1 • d B . PARIS, 8 A.A. - Ak9am ı•· 
name en ıön ermitlir. u içti· zeteleri, umumiyetle M. Douıner' 
maın ruzname.ine dahilbulunan in hatıraaını ael&mladıktan sonra 
meseleler meyanında 3 gayri da bütiiıı. Franaızlardan hüküm.etin 
İmi azalığın intihabı ve müddet etralmda daha aıkı bir halde top 

1 · h" b 1 L h" y lanmalannı rica ebnekte ve tetri· 
en ıtam u an e ıatan, u. i intihabatın ikinci devresinde 
ıoslavya ve Perou'ya •İt veki.. vahdet fikrinin haklın olmaaıar 
!etler meselesi sayılabilir. Ma- temeoni eylemektedirler. 
liimdur ki Lebistanm tekrar İn· Tempa gueteai, ezcümle ah· 
tihabı kabildir. Umumi katip, makça ve t•yani nefret olan cina 

be 1 yeti takbih ettikten sonra zincir· 
yne milel daimi divanı adalet den botanmıt ihtiraslann, heye· 

nizamnamesinin tetkikine ait cana ıelmıt fikirlerin ve uyanmıt 
14·9-932 tarihinde mer'iyet kinlerin ortasında bütün hüınü 
mevkiine ginnit bulunan proto niy<;t ~hiplerinin dah~ f~na bir 
kolün tetkik ve tasdikına dair J y~zıyetın :zuhw:una manı olmak 
ol b• • h • h f ıçın vahdet halınde toplanmalan 
~n ır ıza ?ameyı ~ye ı umu lazım geldiğini yazıyor. 
yeye tevdı edec:ektır. Anu- Bu gazete, bir ilim ve aükıln 

p. itimadını tetkik komisyonu memleketi olan Franaa'nın kendi 
da kendi raporunu heyeti umu. si.ne ve_ ~atkal~n'!a kaflı olf' ."• 
mi yeye arzedecek ve bu heyet, nfelerını kalbı b~r. ~~akat ': ıfa 

• d ekn"k kil" 1 da devam edeceimı ılave edıyor. 
aynı zaman a t ı te, at ar 
tarafından kendisine tevdi edi. Diğer memleket/erde 
len raporlara ıttıla hasıl eyli.ye ' PARIS 8 A..A. - Ecnebi hü· 
cektir. Bu te,kiliıtlar şunlardır: kümdarla; ve devletler reialerin· 
Mali •e iktısadi tqkilat, Müna den Elyaee aarayına taziyetname 
kalit ve transit teıkilitı, Sihhat ler ıelmekte. b.erdevamdır .. , 
t kil~tı Af • M. Mu11olını, ltalya harıcıye 
et .. , yon ve saır muzır M. C d. Am "k ha · 
·ı:~ı · . . . . k . 1 nazm ran ı, en a n. 
t ~ ar tıcareti llh!&rl omıayo ciye nazırı M. Stimaon, u.haen 
nu, Gençlik ve çocukluğun hi- i telıraflar çekmitlrrdir. 
mayeai için istitari komisyon, .. lt~lya h.ükümeti, resmi devair 
beynelmilel barsi tetriki meaaa 1 uzermde~ baf!a~ann .Y~nya 

. . . • kadar çek.ilmeaıru emretmııtır. 
komıayonu. Heyetı umumıye nı Tahdidi teılihat konferansının 
hayet Cemiyeti Akvamın yeni bütün celaelerinin, matem alime 
binaları meaeleaine ait olarak ti olarak tatil edilmit bulunduk· 
mürakabe komisyonu tarafın- lan Ce evre'de heyecan ve fütur 
dan izhar edilm~ olan yeni tet aon dereceyi bu~u,ıur. 
k

"k d ı· tt 1---1- Konferana reuı M. Hendenon, 
ı attan a. ma uma a~ o ...,_ Cemiyeti Akvam umumi katibi 

tır. Bu komıı1onun yem hesaba Sir Eric Dnımmond -ı..i ıztırap 
tı Cemiyeti Akvam konseyinin ve teeaıürlerini M. Tardieu'ye 
gelecek sonbahar içtimaında be telırafla bildirmitlerdir. 
Jeti umumiyenin taıdikma arze "tBh~~ .. ~~ntya ııazetelerı,f· tlbu, 

. • mu d •uıa.a• en aonra ne re erı 

dılecektll". ni izharda miitt.,fiktirler. 

Lyon'da 
Bir heyelan 

35 kişi 
- -· 

enkaz alhnda 
kaldı 

Almanya'da bütün reami mü-

1875 tarihli kanunu eaaıi de tah 
ıiaen aöyle bir kayit Yardır: 

"Vefat veya herhanıi bir sebep 
le riyaıeti cumhur maka- inhi· 
l&I ettiği takdirde birlikte içtima 
eden her iki mecliı, acilen yeni 
reisicumhurun intihabına teve.s .. 
ıü..1 ederler." 

Buııün FraAUz intihabatınJD 
ikinci devreıi yapılmakta oldu· 
&undan Fransız iyan ve meb'u ... 
aan azaları için pazarteıi cünü 
Paris'te bulunabilmek mümkün 
değildir. Bundan dolayı "Reami 
gazete" atideki tebliği neşreyle
mittir: 

"Meclisi iyan reiai, millet mec 

Fraruı~ secantıhanesind~ 
indı'rilen bayrak 

yarıya 

liıi reiai aıfatile ve uaulü mutade 
aine tevfikan, her iki mec1iıin ye 
ni reiıicumhurun intihabını icra 
etmek Üzere 10 mayıı ıalı günü 
.._..t 14 te VeraaillH'da lı:ongre 
halinde içtima etmeles-İae karar 
vennittir." 

Müstakbel reiıicumhurun iami 
meaeleıi mevzuu bahaolmakta ve 
ayan meclisi reiıi M. Albert Leb
run'ün iami aık alk tekrar edil
mektedir. 

Mumaileyh, kendiaine namzet
liğini koyması hususunda iırar e· 
den birçok aahsiyetlerin ziyaretle 
rini kabul eylemittir. 

M. Lebrun ıimdilik cevabını te 
bir e~ekte fakat bugÜn kendine 
vaki olan israrları kabul edeceği· 

D 
P.eisicümhur Hz.nin telgrafına j 

M. Tardieu'nün cevabı ~-
ANKARA, 8 (A.A.) - Fransız Başvekili M. Tardieu Rei 

sicümhur Hazretlerine ,u telgrafı ıöndermiıtir: ' 
Rei~icümbur M. Doumer'in kurbanı oldufu menfur suiku 

dol~y111le zatı devletleri tarafından izhar buyrulan hiaaiyat, Cüıs 
hunyet hükiimetini derin surette mütehassis etm;ştir. Size bütüı 
minnetimizi arzediyorum. T ARDfEl 

Italya ve Irak sefirleri (l 
A~KARA, 8 (Telefonla) - İtalyan ve Irak sefirleri bu ak•J 

şamkl trtnle lstanbı:·la lıareket etmi.tlerdir. ıl 

Bursa' da bir kadının evine gi- u 

rerek 400 lirasını çaldılar ~Ü 
• ~URS~ 8 (Milliyet) - ~ki müsellah ıahıa Y eniıehirde AsiyA 
ıamınde bir kadının gece evıne girerek 400 lirasmı calmt1lardırt 
Şerirler henüz yakalanmamışlardır. - ı, 

lzmirde et ucuzladı 
g·· 
ııı· 

İMİR, 8 (Milliyet) - Belediye etin her tarafta ucuzladı(tnı 
görerek narhı kaldırını,, satııı serbe.t bırakmıttır. t 

Türk-Amerika ikamet mukave
lesini ayan meclisi tasdik etti ;_ 

. ANKARA, 8 (A.A.) - Geçen sene Ankarada imzalanan Tür 
l_<lye • Am_e~ka ikamet mukavelenaınesinin 3 Mayısta Amerik• 
ay~~ ~eclııınce. kabul edilmit olduğu ve tasdik edilmek üzere 
Reısıcumhur Mıater Hoovere arzedileceAi Amerikanın Ankara~ 
Maslaht.tııüzarı tarafından bükUmetimize resmen tebliğ edildii1İ 
haber almmı,tır. ( 

Dünkü Fransız intihabatının 
ilk neticeleri 

PAR~S •. 8 (A.A.) - Havas Ajansının eaat 21/ 40 da buııünkii 
F rannz mtıhabatma ait netrettiği birinci istatistiğe ıöre: 

Muhafazakirlar O, Cümhuriyetçiler 21 kazanç, 7 kayıp; Sol 
cenah cümhuriyetçileri 17 kazanç, 11 kayıp; Cümhuriyetçi Radi· l 
kal 16 kazanç, 7 kayıp; Radikal sosyalist 24 kazanç, 13 fazla ka 
z_anç; Cümhuriyetçi ıoeyalist IS kazanç 3 fazla kazanç; Sosya• 
lıst 26 kazanç, 8 fazla kazanç; Komünist ve muhalif komüniılt 
9 kazanç 2 fazla kazanç. elde etmitlerdir. 

Türk edebiyatçılarının Maksim 
Gorgi ile mülakatları 

MOSKOVA, 8 (A.A.) - Moskovadan aynlmadan evvel 
Türk edebiyatçı ve aazetecilerinden Y akup Kadri, Ruten Etref• 
Yunus Nad;., Vali Nureddin Beyler manlf Ruıı edibi MaktiJD 
Gorgi ile mülakatta bulunmu,lar ve kendisile inkılaptan ~el 
ve ıonra yazdığı eserler baklanda konuşmu,Iardır. Maksinı Gor· 
gi Türk edebiyatçılarına konu,tukları mevzu üzerinde tenvir O" 

den izahatta bulunmu! ve eserlerinden kendilerine göndereceliııİ 
vadettiği gibi Türk edebiyatmın inkılaptan aonraki mahsulleri 
hakkında kendisine malfunat verilmesini bilbaua rica etmittir. 
Türk edebiyatçıları bu mevzu üzerinde Rus edibi ile uzun müd· 
det konutmuşlar ve bu eserlerden Fransızcaya tercüme dilın .. 
olanları kendi~ine gönderecekleri vadinde bulunnwılardır. 

>da ikamet eden amele tabaka 
ar ile kendi evleri olanlar hulun • 
dufuna, h r Ün latanbul'a inip 
çıkmnk m cburiyetinde olan İf 
sahiplerinin bafka aemtlere t&ftll· 
d:klann hükmedilmektedir. 

lerde birçok ailel~r aayfiyelere 
ııöç etınektedirler. Geçen ııenefe. 
re ni betle ııöç den aileler az ol 
makla beraber, bu oene en fazla 
Çamlıca ve Anadolu hattı gÜzer· 
gabın raibet göaterilmektedlr. 
Boğaziçi ve Adalara göç edenler 
ııeçen aeneden mahduttur. 

L YON, 8 (A.A.) - Bir he
yelan neticesinde iki bina yıkıl 
mıtbr. iki binayı İfgal eden 45 
kiracıdan ancak onu kaçarak, 
yahut ecıkaz altından çıkanı. 
mak auretile kurtulmutlardır. 
35 kitinin d.ba enkaz altında 
gömülü kaldıkları zannolun· 
maktadır. Havagazı borulannın 
kırılmıı.aı haaebile bir yangın 
çıkmıştır. 

ve büyük bir ckaeri~etle İn~i- ı namına, Franıa'run Moskova ıefı 
h p olunacaltt zannedılmcktedır. ri M. Dejean'a taziyetlerini be-

Ayan meclisinin hizipleri ve bil ı yan etmiıtir • 

ayan meclisleri mahafilınde, riya 
aeti cumhur için yapılacak intiha• 
batın milli ittifak ve " hdet ma
hiyetini almasını temenni eder gö 
rünmektedir. 

Bu yüzden Haliç ıirketi, za
rar tmekte, ınalüm oldufu veç· 
hile hükUınetten, belediyeden yar 
dı i tem ktedlr. 

'>ı.-kelh yrİye'ye ıeliııce; Bola 
ı vapurlanruı otobiia rekabeti

m pek tf' teairi olmadtfı anlllfll 

Sovyet - Alman 
itilafı 

lktısadi bir itiliftan 
bahsediliyor 

Billıaaaa Kabataf iakeleoi son 
ciinlerde ıoç eıyaailc dolup bo
talmağa batladıiından göçl nn 
henüz devam edeceii anla~··-··k 
tadır. MeYaİm henüz fazla ,Oe 
medifi için ev u.hipleri fiat L"".;su 
aunda henüz nazlı davranmakta· 
dırlar. 

T elcfon cevap 
Vermezse 

yeni bir cihaz icat 
edildi 

Prens Pierre de Mon
tene(?'ro öldü 

BOLZANO, 8 (A.A.) - t. 
talya kraliçesinin biraderi prens 
Pierre de Moat~negro, dün te. 
davi edilmekte olduğu Napoli 
civanndaki Merano sanatoryo
munda vefat etmi,tir. 

.'J ösyö P~rıJöv~ 

esaeu.t bayrakları, yanya lı:adar 
indirilınqtir. . 

Londra'da bütün phır M. Dou 
mer'in vefatı münasebetile haaıl 
olan ıztırabını aleıten göıtennek 
tedir. Yarıya kadar indinlmif o
lan reaıai müeaseaeler bayrakla. 
rmdan batlı:& birçok otel Ye ban
kalar ıiyah tüllerle örtülü Fran. 
aız bayraktan çekmitlerdir. 

Bütün halk, bu menfU.. cina.. 
PARIS, 8 (A.A.) - Petit. MlLANO, 8 (A.A.) - Mü Nazırlar arasında yetin tafailatile meıcul olmakta 

Parisien ııazetesinin Cenevre hendis Zoller Ye Villiger tara· ihtilaf ve tramvay, tunellerd~ bu bapta 
muhabiri çok mühim bir Sov fından ihtira edilmit olan telefo mütalea yüriitmektedırler. 
yet - Alman iktısadi itilafının noıırafik cihazının tecrübeleri Taziyet telgrafı 
umumun ıttılaına konulmaamm birçok fen adamları ve hazırun M. Venb:elo• Harbiye Kral, Mm., Doumer'e atideki 
arefesinde bulunulduğunu ha- muvacehesinde icra edilmiıtir. naxırlığını da alacak mı? telırafı çekmişt.irı 

Bu ilet aay-ın· de telefonla ara "Z · · F R · · h ber almaktadır. Mezkiir mu ha- ~ evcınız ranaa eıaıcum u • 
n~lan t•hts cevap vermediği tak ATINA 7 (Huıuıi) - Harici- runun aldığı yaralardan miiteeui 

bir ıunları ilive etmektedir: dırde tebliğ edilmek istenilen ye vekili M. Mihalakopuıo. ile ren vefat etmit oldufu haberin. 
"M. Brüning ile M. Litvinofan sözler bildirilecek ve telin di. Maliye müıtOfAn M. Zainıia ara· den dolayı ben ve kraliçe derin 

ğ d bul 
aında, ıiddetli bir hadiae ç·'--- • ıurett~ mütee air bulunuyoruz.. 

ayni zamanda Cenevrede buhm er ucun • unan bir cihaza - Bana bu derece nefret, telkin e· 
dukları sırada sah çekilmit olan kaydolwıabilecektir. Bu tecrü. br. Bu hadiaenın aebebi, maliye den bu menfur cinayetten müte. 
bu mukavele ahkimma nazanua beler, muvaffakıyetli neticeler müıtetan tarafından gazetelerde vellit büyük teesaür hislerime, 

1'ennittir, ed·ı k. b" gerek sahamız ve gerekııe bütün 
her iki memleket bilmukabele netr 1 en eı 1 ır mektuptur. Franıız milleti hak.lımda beıle-
yekdiğerlerine o derecede mü. Hariciye na:zırı bu mektup iize miı oldutum amik hürmete ve 
fit faideler bah-tmi,lerdir ki M. Albert Thomas ri-, kabineden iatifa etmek teh· Franaız milletile beraber sahsını. 

-~ b zı, acı aikleti altmda bırakan bu 
bazı Alman mabafili bu itilafı irden bire Öldü didinde bulnnmuttur. M. Venize- büyük mateme benimle beraber 

loa, bu hadiaeyi hal için bizzat 1 ·ı· ·ıı · ' d b' 
10 aene evvel toplanan <!enea PARIS, 8 (A.A.) _ Sabık ngı 17. mı etının e tam ır ıu· 
konferansı esnasında aktedı"len ) müdahalede bulunmuıtur. rette ittirak ettiğine emin olabilir 

nazır ardan, beynelmilel mesai siniz." 
itilafa benzetmekte ve batta ik. bürosu müdürü M. Albert Tho· Bazı_ haberlere ıöre, hükiımet. Londra'da bulunan bütün ec-
tıs di bir Rapallo gibi görmek· mu, Saint Lazarrz istasyonu ci ç~ t~kıp edilecek nıali ve ilı:tı-- nebi devletler sefir ve elçileri, 
• edir. Mezkur itilafnamenin vanndaki lokantalardan birine 1 dı ııya~ı progra~ı hakkında Franaa'n•? J_.ondr~ sefaretine 

PARIS 8 AA 

1 
' g"ıtmı· a bu d k d" • b" d 1 M. Venızelcwı harbıye nazm ce- kart tevdı etmışlerdır. 

A manyan b k H · · ~ ra • en uıne ır en H · • s· J lı s· ın sa ı arıcıye na. b" b. f al k l . neral Katehaki araaı.nda da ihti 1 ancıye nazırı ır o n •mon 
zırı Yon Curtius'un resmi bir ç:f:na~ ·~ 1

• ge dllUf ve hemffenk laf çıkm .. tır. Bu ihtilaf neticeai~ dün a.ktam, Mk. _Doedumerb'i? hatıra 
vazife ile M k - ' ıs emııse e muva a d M v· . 1 h b. aını yat ve tez ar en ır nutuk 

. . os ovaya yapacagı olamamıf ve düşüp bayılmıftır e,. . . enıze o un ar ıye ncza 1 ir t etmif ve bu nutuk radyo ile 
bıluırıl n seyahate müsadif ola- Mumaileyh derhal nakledilmis • retını de d ~hde edeceği ıöylen~ ne§redilmiştir. 
rak iııf•ar etmesi de mu··mkün ld • B • h b . yor. Maam fıh ceneral Katehalu • o ugu eauJon asta aneşm. · h rb. - M. Albert Lebrun 
gôrülmektec!ir de t 23 45 ef • • ıın a ıye mwteşarlıfını deruh· 

• saa , le v at etmııtır. 

hassa müt veffanın İt.yan mecli
ıinde bulunduğu müdd tçe men
ıup bulunmu• olduğu sol cenah 
cumhuriyetçileri yann içtima ede 
ceklerdir. 

M. Painlcvc 
Bazıları, aablk baıvekil ve mü

tt""veffrı M. Briand'1n menaup ol
duğu cumhuriyetçi oosyaliat fırka 
aı az.aıından meb'uı Painleve'nin 
iımini ileri sürmektedir. Ayan ve 
meb'usan azalan aalı günü yapı• 
1 cak reisicümhur intihabmın ıi .. 
yaıi bir mücadele mahiyetini ikti 
aao etmemesi için bu tarzdaki za .. 
vııhiri bile orladan kaldmnak İ•· 
temektedirler. Radikal • Sosya· 
liat fırkaıile meb'uaan mec1iainin 
ikinci reİ•İ olan M. Dalimier, dün 
ki beyanatlle bu baptaki hwiyat 
ve arzulara tercüman olmak iıte· 
mittir. 

um.ailcvh. "Bir tabut etra
fında mücadele edilmez. Bu inti
hap milli vahdet ve birliğin bir 
ifade ve tezahürü olmak lazım 
R'elir. M. Lebnm'den başka hiç 
kimae bu makam için bana ehil 
ıörünmüyor." Demiştir. 

Şurasını hatırlatmak lazımdır 
ki intihabı yapacak olan meclis 
1928 aen inde intih p edilmiş o· 
lan mediatir. 

M. Hoover'in taziyet telgrafı 
V AŞINGTON, 8 A.A. - M. 

Hoover, M. Tardieu'ye atideki ta
ziyetnameyi ııöndenniştir: 

"M. Doumer'in vefatını öğren• 
mekle müt eaairim. Bütün Cema
hiri müttehide Fransa•nın elemi .. 
ne ittirak etmektedir. Bütün va
tandatlarun, Fran11zların bu ma• 
temine iıtirak ettiklerini benimle 
beraber beyan ve izhar ederler. 
Mme Doumer nezdinde ııerek be· 
nim ve gerek refikam Mme Hoo
ver namına derin taziyetlerimizin 
ibli.ğına tercüman olmanızı rica 
ederim". 

Sovyet hükllmetinin tazi
yet/eri 

MOSKOVA, 8 A.A. - M. Lit
vinoff, M. Doumer'in vefalt müna 

Sovyet sefirinin heyecanı 

P ARiS, 8 A.A. - Sovyet Rus 
ya sefiri dün Beaujon h ıtAne.sin\.l 
gitmit ve fevkalade müteheyyiç 
ve hüzünlü olarak döıımüttür. 

Sabahleyin, Sovyet aefareti 
müıtetarı, M. Tarc!ieu'ye beyanı 
taziyet eylemiş ve kendiaine sual 
soran bir cazeteciye: "Bu kadar 
ahmakça ve tayanı nefret hir tarz 
da yapılmıt olan bir cinayet hak· 
kında aefirin ne tarzda beyanı mü 
talea etmeaini. iatiyor•unuz" de .. 
mittir. 

lngiltere saraymda matem 

LONDRA, S A.A. - Kral, M. 
Doumer'in Yefatı münaaebetile 
u.rayda bir hafta müddetle ma· 
tem tutulmaaını emretmittir. Mü
teveffa reiıin cenaze nıcraıimin. 
de lngiltere kralı, ihtimal verildi
ğine göre veliaht prenı de Callea 
tarafından yahut müsariinileyhin 
biraderlerinden birisi tarafından 
temsil edilecek • . 

Cenaze merasimi 

PARIS, 8 A. A. - Pazarteıi 
•ününden itibaren M. Doumer'in 
naaşı Elyaee aarayında tethir edi· 
lecek ve Pariı halkı ıalı ve çar
f&Jllba gilnleri cenaze önünde ıe
çit re1111i yapacaktır. 

Alay per,embe ıiinü aabahı El· 
y.ee'den hareketle Notre Dame 
kilisesine ve oradan da Pantheon 
a gidecektir. 

M. Tardieu nutkunu Pantheon 
kapıaınm takı altında irat eyliye. 
cek ve bundan sonra kıtaat geçit 
reami yapacaktır. 

Courgouloff hakkında tahki· 
kata Lyon'da, lsviçre'de, Berlin'. 
de ve bilhaaaa uzunca müddet j • 
kamet ettiği Praııue'da devam e
dilecektir. 

latintak hakimi, yarın Monako 
dan gelmiş bulunan katilin zevce 
ıini dmtivecektir. Bütün temaşa 
mahalleri M. Doumer'in cenaze 
meraaimi ııünü kapalı olacaktır. 

Kim olacak? 

Filhakika, birçok meb'nslar, İl• 
yan mecliai reisi M. Albert Leb
run'nün namzetliğini knJ'llUUI h• 
ıuıunda çok iarar etmiflerdir. 

Mumaileyh, henüz cevabını 
vennemi9tir. Maamafih, busüıı 
teklifi lrabul ebnesine ihtimal ve
rilmekte ve büyük hüküm ve niio 
fuzu itibarile çok büyük bir ek .. 
riyetle intihap edileceii kanaati 
izhar oluıımaktadır. 

Tardieu kabinesinin vaziyeti 

P ARiS, 8 A. A. - Meb'aaaıı 
mecliıinin yeniden tecdidi attaaa 
da reiaicumhuru11 aaııibani *•• 
neticeıinde Franaa'da hadla elao 
vaziyet metnıti noktai nazard .. 
fevkalade bir vaziyettir. 

Salı cünü intihap edilec:elıı o
lan reiaicwnbur, FeJix Faure'uıı 
birdenbire ölümlinden ve Caıinir 
F erair'in iıtifumdan aonra oldu• 
iu ıibi derhal vazifesine miiba• 
teret edecektir. 

Binaenaleyh, mutat uaulüne 
tevfikan heıınen erteli günü bat" 
vek.il M. T rdieu kabinenin mü.
terek iıtifaamı ;yeni reiıicumhura 
takdim edecektir. 

Reiıicümhurun bu baptaki ka• 
ran çok nazik hir karar olacak· 
~· Bu huıuıta birçok hal çarel& 
rı kanuna mutabık ıibi göriinmelı 
tedir. 

Müıtafi baıvekilin iflerin tem• 
aiyet, cereyanı için veklleten 111• 
mor edilmesi miiaıdündür. 

Reiıicumhurun .... zifeaile iati· 
ıalden çekilmemit bulunan fd 
Tardi.,u'ye tekrar iktidar maka· 
mmı tevdi eylemeıi imklnı da var 
dır. 

Yeni reiıicumhun.an bu şat 
sureti halli intihap etmeai ve ka• 
bine hakkında bir karar vermek 
huıuaunu 1 haziran taribind toP 
!anacak olan yeni mecliae bır k· 
maaı ihtimali d •ardır . 

Ayini ruhani 
Öldürülen Fransa rewcumho 

nı M. Paul Doumer'in ittirahall 
ruhu için perıem!>e günü Saint '. 
Eaprit kilisuinde bir yini ruhqlll 
İcra ..adilar.JıtK·--------



;...t MlLLll't:T .t>A.lA1<.fESI 9 MAYIS 1932 
~-~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~-~~!!!!!!!'!!~~--~---~!!!!!!!!!!!~~---:-----~~~~~~~~!!"----:-:--~ ....... ~ ....... ~~----~~~l 

ihracatımız azalıyor mu, çoğalıyor 
a Elcono111I Maarifte 

Şinasinin 
Mezarı 

Mahkemelerde 

eibıracabmız feyizli bir 
inkişaf gösteriyor!. tür 

Elı 

Mezarı kaldırıp yerme 
aparhman 

Mersindeki polise 100 
lira mı vermiş? 

Gümrük istatistikleri nisan ayı için 

ak·:leki ihracatımızı nasıl tespit ediyor 

bile yapmışlar!. 

Büyük Türk muharriri Şinasi· 
nin mezan yıkılarak yerine apare 
bmaa yapıldığı yazılmıftı. Bu ha
ber Türk münevverleri Üzerinde 
derin bir aaabiyet ve teessürü 
mucip olmuıtur. 

20,000 lirayı ihtilas etmekle 

maznun Nail Ef. ifade verdi 

- Gümrükler iatatiıtik ınüdilr 
(iiü Nisan ayının son on bet 
JÜnü zarfında mühim ihracat 
0 

llıanlarımızdan baflıca ihra-
• y&\lt maddelerimizin ihraç vazi. 
ırtetlerini tesbit etmiıtir. Yap•· 

1~ istatis iğe ıöre son on bet 
tiirı zarfındaki ihracatnnız 1 
llıilyon 783 bin 316 liralık bir 
!Qyınet arzetmektedir. Martm 
on on bet ııünü zarfındaki ih

r'cat 1 830 834 lira olduğuna 
llaıara~ Ni~andaki ihracatla a• 

'""'-tnda 47,518 lira nokaanlık 
"'rdrr. Aradaki bu fark bayram 
.iinlerinde ve paskalya dolayr· 
•it müeuesatın uzun müddet 

'rk 'Palı kalmasından netet et· 
Utıiştir. Niaanın son on bet gü
Uliinde baılıca ihracat eıyamr
~ ~n ihraç kıymetleri ıudur: 
1 ı;;.!Ya cinsi Kıymet L. 
<Baş) koyun ve keçi 19,789 
'r llınurta 427,845 
l>eri 3.354 
'ıciirkleı 43,302 
l"ün 9.270 
lif tik 2.146 
lialı 21.188 

"'l>• 68.950 
Üzüıa ~71.866 
incir 5.251 
l<:abuklu fındık !00.993 
'>aınuk tohumu 2.063 
leytinyağı 32,635 

Spor 

Ttitün 
Palamut 
Palamut bülbaaı 
Afyon 
Pamuk 
Maden kömürii 

336.628 
63.747 
25.473 

141.147 
94.011 
13.658 

Martın son on bet gününe 
nazaran Niaanm ikinci nısfmda 
yumurta ihracatında 16.600 ü
zümde 33,000, tütünde 80,000 
afyonda 113.000 fındıkta 154 
bin lira bir kıymet fazlalığı gö
rülmüıtür. 

Liman şirketinin 
kooperatifi 

Liman tirketi memurin koo
peratifi bu yoldaki mesaiıinde 
büyük bir muvafakıyet elde et
miıtir. Liman şirketi koopera· 
tif hissedarları kooperatifin fa. 
aliyetini daha ziyade geniılet
meğe ve bütün balkın iatifades• 
ne arza karar vermittir. Aldığr 
mız malumata nazaran koopera 
tif büyük bir bakkaliye mağaza 
sı açmağa hazırlanmaktadır. 
Şehrin en itlek bir yerinde açı 
lacak olan bu mağazada koope 
ratif azasına maliyet fiyatına 
ve halka aıgari bir karla aatıt
yapılacaktır. Kooperatif lokan· 
tasının da tevsii dütünülmekte 
dir. 

F enerbahçe stadının 
küşadı res • 

1 

Enosis atletlerile futbolcuları da 

hazır bulunacaklardır. 
•••••••• 

bayram atletizmle başla
futbol ile bitecektir 

Cuma günü 
yacak ve 

400 seyirci de geliyor 

ı bul milli temasımız olacaktır. Yu-
liu cuma günü atan ıpor nan atletlerile. kar,ıla,acak o-

~etaklıları ikinci büyük spor lan atletlerimiz geçen hafta bir 

b~}~~ınını seyredeceklerdir. tik d B 
11Yuk atletizm bayramı ve ec- seçme yapmıtlar ır. u .~~e

~ebi temas bir müddet . evvel ye şehrimizde me.vcut butun. a~ 
r !etler iştirak etmıf ve çok ıyı 
ı. t&nsız Darülfünun atletizm ta ed"I · · B'lb 
oq,.. ·ı d' b netı"celer elde ı mıştır. ı aı .. ,, ı e yapılmı•tı. Şim ı u ı ı · 

Şehir mecliainde dahi hanaıi
yet uyandıran bu hadisenin bu
gün münakataıı yapılacaktır. 

Yaptığımız tahkikata nazaı·an 
Şinasi merhumun mezarının bu 
lunduğu mezarlık Evkaf tarafın· 
dan inşaat ıah.iplerine satrlmıftır. 
Bu satııtan belediye haberdar e
dilmem.it ve Şinaıinin mezarının 
bu mahalde olduiunu da Evkaf 
h.ıtırma getirmemittir. 

Ayazpaıada e&ki Alman ııefa 
retbaneainin karşısında olan bu 
mezarlıktan şimdi iz bile yoktur. 
Buraya 30 - 40 tane bir a.aa apar 
tıman yapılmıştır. 

Diğer taraftan aldığımız ma
liiınata göre müze idaresi ve asa
rı atik'.a encümeni bu meeele 
hakkında tahkikata !JiriJmi9ler
dir. Evkaf idareainden vaziyet so 
nılacaktır. 

Profesörün konferansı 
Sofya Darülfünunu hukuku e

sa•iye profeııörü M. Stefan Kirof 
Jün Darülfünun hukuk fakülteıi 
konferans aalonunda ikinci kon· 
feranaını verdi. Konferansın mev
zuunu "Cemiyeti Akvam ve tab· 
siyeti" idi. Profe.ör konferansını 
franıızca olarak vermit ve Hu
kuku düvel müderrisimiz Ahmet 
Reıit B. türkçeye tercüme etmit 
tir. Konferanıta Darillfiiııun ho
caları, talebe veaair bir çok ze
vat haııır bulunmuttur. Konfe. 
ranı çok alkı9lanınıtt1Y. 

Tıbbiyeliler bayramı 

Tıbbiyeliler bayramı perteJD
be günü büyük merasimle teeit e
dilecektir. Bu huıuıta bütün ha
zırlıklar ikmal edilmiıtir. Haydar 
patada fakülte konferans salo -
nunda merasim yapılacak Ta nu
tuklar ııöylenecek, gece Tokatli
yanda bir de balo verilecektir. 
Meraıime tehrimizdeki bütün 
doktorlar, yÜlr:aek mahafile men
sup zevat ve daha birçok alika
darlar davet edilecektir. 

Askeri mektep 
imtihanları 

Dün li.ae ve orta mektep mü
dürleri Maarif idareıinde içtima 
ederek yakmda yapılacak olan 
aıkeri orta mektep imtihanlan i
çin mümeyizleri aeçmitlerdir. 

idman şenlikleri 
Liae ve orta mf!kteplerin id. 

man fenlikleri mayıım yirmisinde 
Tak&im stadyomunda yapılacak -
tır. Talebe mekteplerinde prova
lanaa devam ebnektedirler. Şea
liie kız ve erkek ~O bin talebe 
ittirak edecektir. idman hareka
tını Selim Sım B. idare edecek
tir. 

Talebe müsameresi 

20 bin lirayı zimmetine geçi 
rerek Mersine firar etıınekle 
zan altında bulunan Belediye 
mutemetlerinden Nail Bey Mer 
sinde derdest edilerek latanbu. 
la getirilmişti. Nail Beyin mu
hakemesine yakında ba§lana
caktır. Maznun dün ikinci ceza 
da İstinabe suretile ifdaesi alın 
mıştır. Nail Bey, verdiği ifade 
de demiştir ki: 

- Mersine işlerimi takip için 
gitmiştim. Birgün sokakta gi
derken Avni Ef. isminde bir po 
lis memuru yanıma yaklaşarak 
beni alıp karakola götüreceğini 
söyledi. Halbuki elinde buna 
dair verilmiş bir enıir yoktu. 
İtiraz ettim, ııitmek isteme
dim. Fakat, baktım fazla ıarar 
etsem, itlerim geri kalacak. 
Kendisine çıkarıp 1 ()() lira ver· 
di.ın. Ertesi günü bu Avni Ef. 
tekrar geldi ve beni karakola 
götüreceğini söyledi. Onun gö 
türmesine meydan kalmadan 
kendi.ın gidip karakola teslim 
oldum. Bir taraftan da benden 
para aldığı için Mersin polis 
müdiriyetine hakkında şikayet· 
te bulundum." 

İstinabe evrakı Merıine gön 
derilmi§tir. 

Bir komünist 
Komüniıtlikle maznun Mah 

mut Celaleddin Ef. nin Ağır 
cezada dün de hafiyen muhake 
mesine devam edilmi,tir. 

Başka ıüne kaldı 

Kayıtlart tüırif ederek zim 
metlerine para eçinnek iddia
sile maznun Evkaf memurların 
dan Şerafeddin ve Halil Beyle
rin muhakemesine devam edil
miş ve şahitlerin celbi için mu 
hakeme batka bir güne bırakıl
mıttır. 

Ahmet Hidayet Be1 
davası 

Muharrirlerden Ahmet Hi
dayet Bey tarafından Darülbe
dayi mecmuasında çıkan bir ya 
zıdan dolayı rejisör Ertuğrul 

Limon 
Krah .. --

Mahkeme kararını 
bugün verecek •• ~lltııa günü de b~ bayram ikinci sa Robert College'nin at et en 

l' ef, olarak Yunan atletlerile en fazla temayüz edenler ·~-;do Galataaaray liaesi son ırnıf ta. Limon kralı denilmekle ma 

0jllılucaktır. Şehrimize gel~~ da bulunmaktadırlar:. Her a e lebeai cuma günü mektep • kon- ruf ve limon kaçakçılığı ile 

" 

&n Enosiı takımı futbolculerı bu büyük gün çok guz~l ve ~ feranı salonunda bir ved" miiaa- maznun Diyamandi Y anaki Ef. 
e •ti d "Ik enteresan olacaktır. Mısafir. len. mereıi vereceklerdir. h k . d"" G·· tıı ~ etleri muayyen gün e ı nin mu a emesıne un um-

·ı "~olarak Fenerbahçe kulübü miz perıenıbe sabahı şdırımız· rük ihtisas mahkemesinde de. 
'.e 0)11aya.cak ve atletler debi- de olacaklar ve ilk çarpıtJDAla· Ar.ıerikaya dönüyor vam edilmiştir. Diyamandi Ef. 
zb'.:11k .. ilerle karşılatacakt_ı_r ... Bu nnı cuma günü yeni ıtatta ya· nin muhakemesinin dünkü cel-
~ K d k de d Gel kaf'l 25 ki Fevkalade nazarı dikkati cel- I ,.. Yıık spor günıi a ı oyun pacaklar ır. en ı e • seainde müdafaa yapı mı,tır. 

ren _ .:ı 1 k 'd kk -'·ted' Bun bedecek bir garabet göıtermeyi l"k k erbah•e stadınua yapı aca §1 en tere üp etm"" ır. Müddeiumumi ı ma amrnrn 
lıt T ~ el b • 1 400 k d • · f kat dü9ünerek nihayet bunu geri ge-
k · akriben bir ay evv anç ara a ar seyırc:ı re a aeçen celsede maznun.un teczi-
ıs bu ·· ..J ___ 1_ • İlk F b h e riye yürümek suretile devriilem ~ 1 b k b' tnına batlırıan stat gun e...,...,..tir. maç ener a Ç yesine dair olan ta e ıne mu a 
llıni, ve mükemmel bir şekil ile olacak, ondan ıonraki maç seyahatine çıkmakta bulan Ame- bil dün maznun vekili Nazmi 

lr, h t G 1 t k ·1 1 n·ı-alı Mr. Wing, Avnıpa'nın bir d 1 
't

•etmittir. Şu bayram ~ a a a uaray ta unı ı e yapı a Nuri Bey tarafın an yapı an ve 
o.dı h d ki aktı çok yerlerinde deli telakki edil- ed b d 
~eami küşadr, em e 1 c r. mit, güç halle şehrimize gelmit- iki saat devanı en u mü a-
~ tir. Mr. Winı, seyahatini yarıda faada Nazmi Nuri Bey senede 

Muhsin Bey aleyhine çıkan da 
vaya dün de Sultanahmet Sulh 
ceza mahkemesinde devam edil 
mi§ tir. Mahkeme, yaptığı tetki 
kat neticeainde bu davaya bak 
mağı salahiyeti harici buldu
ğundan evrakın asliye mahke
mesine tevdiine karar vermit
tir. 

Sıga nikahı ve bir 
dava .. 

Antakyadan yazılıyor: Şehri 
mizde çıkan "Yeni Gün" gazete 
si 11 Mart tarihinde (Milliyet) 
gazetesinden iktibas ederek "l
randa siğa nikabı yapılır" baş
lıklı bir İran mektubu netret. 
mitti. Yüz elliliklerden Adana
nın ne mal olduğunu çok iyi bil 
diği Hafız Mahmut melunu bir 
istida ile lıkenderiye mutasar
rıflığına müracaat ederek "Ye
ni Gün" gazetesinin bu yazıyt 
yazmakla İslam dinini tahkir 
ettiğini ve binaenaleyh bu cür
münün cezasını görmesini isli 
miyet namına talep etmitti. 
Mutasarrıf iatidayi aleluıul 
müddeiumumiliğe havale et. 
mit ve davanın rüyetine buıün 
Antakyada batJ.anmıttır.Çok en 
teresan olan bu muhakeme kala 
balık bir samiin kütlesi celbet
mişti. Gazetenin meıı'ul müdü
rü F ebmi Beyle müdafaa vekil 
leri avukat Vedi Münir ve fj. 
ruz Beyler davayı büyük bir ta 
lakatle teşrih ederek bu yazıda 
lsli.miyeti tahkir kasdinin mev 
zuu babaolmayacağını müdafaa 
ettiler. Bunu müteakıp müddei 
umumi iddianamesi okundu ve 
ademi mes'uliyet kararı verilme 
sini talep etti. Heyeti hakime 
bir saatten fazla süren müzake 
reden sonra bu yazıda lılimiye 
te hakaret manasını mutazam
mm bir kut mevcut olmadığın 
dan maznunların ademi mes'uli 
yetine karar verdi. Mahkeme
nin bu kararı Antakyalılar tara 
fından büyük bir heyecan ve 
memnuniyetle karşılandı. Bü
tün Antakya hiyaneti kendisine 
meslek edinen Hafız Mahmuda 
linet etmektedir. 

Çay fiatları 
Neden yükseliyor 

Tetkikata batlandı •• 

Ticaret müdürlüğü gördüğü 
lüzum ve vaki olan bazı müra
caatlar üzerine çay piyaaasında 
ehemmiyetle tetkikata batl•mıt 
tır. Ticaret müdürlüğü çay fi
atlerinde bilhassa ıon günlerde 
görülen gayr. tabii yüksekliği 
nazarı dikkate alarak bazr çay 
tüccarından izahat iıtemittir, 
Çay fiyatları ıon zamanlarda 
toptan okka11 260 kuı·uıtan 700 
kuruta kadar satılmaktadır. Al 
dığımız malı'.imata nazaran Ti. 
caret müdürlüğü çay fiyatların 
daki yüksekliği gayri tabii bul
maktadır. lcap ederse çay için 
de azami fiyat vazedilecektir. }( J• l • Maraş'takı• bırakıp buradan dofruca Ameri· 150 000 lira gümrük resmi ve. ta ıçe erın ka'ya ·avdet edecektir. ren 'bir adamın 74 lira gibi kü-

Di;nku·· gezı·nti" si Tanassur çük bir mikdar için kaçakçılık Deniz müşavirligı"'. 
" Karpuz bol olacak yapmayacağını be~a~ ederek ı 

ft Hadı·sesı" beraatini talep etmıştır. Karar ktısat Vekaleti Denizcilik 
ile İrkaç günden beri ıehrimiz Tekirdağında bu aene 10,000 bugün saat 16 da verilecektir. Müşavirliğine Abdürrahman B 
1 b.ılıınan Romanya ve Yugoa dönüm arazide karpuz ekilmit· __ İn tayin edildiğini Ankara mu~ 
'"l'a. k 1. . d"" .. "leden Son günlerde Marat'ta ekse tir. Rençperler aatııı iyi idare ede habirimiz bildirmisti. Abdürra-
ıo ra ıçelerı, un og kı ı k bı"lı"rler·• karlı neticeler elde ede J.., kan un U h" 8 b k · lira. ukl R rfıi z o ma üzere yirmi Türk - y ım ey es a Bahriye dairesi 
L llıiıafir bulund arı 0 • ceklerdir. d d 1 k · · 'd· B ( k 1 
;;rt Koli . "k' . ··d"'rü Dr gencinin Alman misyonerleri Karpuzcular aralannda bir te- Ticaret o asın a Ş anunu reısı ı ı. a ı çı ık müfettişliği 
;!~tiktoıı .. e!~ ın~ılli=d:n çıka. ~ tarafından tanassur ettirildiği- §ekkül vücude getirerek lıtanbul layihasını tetki~ . ~tmb.e~<te ola~ ne h.yin ~dilen. Mehm~t Ali 
~" - t 1 1 d B h da bir sergi tesiı ebnek ve iıtih- komisyon mesauını ıtırmek u ı Nusret Beyın yerıne Danız Mü 1,.. ... otorle Üıkü"dara a.-mıt- ni gaze e er yazmıt ar ı. u u 1 . 1 -• • .....-- sal edilecek karpuzları bir elden zeredir. Komisyon müta eana- §avır iğine tayin edilmittir. Di-
te~il\~a~olubiaanna kadar bir ıusta Maraf valisine telgrafla ıevketmeği dütünmektedirler. mesini sür'atle gönderecektir. ğer Denizcilik Mütaviri Şevket 
d,r b· 1Yı ınüteakıp Adalara ka- müracaat ederek tefıilat İste. ~·-- Bey vazifesini muhafaza etmek 
llıitI ır deniz tenezzühü icra et dik. Vali Sami Bey bize şu ceva Bir çete yakalandı le beraber Balıkçılık müfettişli-
l1ııı :~.dir. Kraliçeler, lıtanbu- bı göndermittir: Verem sanatoryomu ği vekiletile şehrimizde bulun. 

4üncü 

Sergi ... 

Sanayiimizin inkiıaf 
derecesine 

misal teşkil edecektir 
Milli sanayi birliği tarafın

dan iiç seneden beri muntaza
man küşat edilen 11 Ağuatoa 
yerli mallar sergisinin. bu aene 
de açrlmaaı için hazırlıklara bcıt 
lanmıştır. Yalnız bu seneki ser 
gi 1 Ağustosta açrlacak ve 20 
Ağust~a kadar devam edecek
tir. 11 Ağustos geceıi büyük 
sergi balosu verilecektir. Dör
düncü yerli mallar serııiıi te
min edildiğine nazaran inkitaf 
halinde bulunan Türk ıan.ayii
nin metheri olacak ve onun te
kamül der«esi hakkında kat'i 
bir fikir verecektir. Sergiye yal 
nız İstanbul fabrikalarının de
ğil bütün memleket ıanayiinin 
iıtiraki temin edilmittir. 

Bulgar 

Seyyahlar 

Muallimler intıba
larını anlabyorlar 
Şehrimizde bulunan Bulıar 

muallimleri dün aabah Fenerde 
kilin Bulgar Saint • Etienna kili
aeıini ziyaret etnıitlerdir. Mual· 
!imler burada ilk üç Bulgar ekaar 
lıinin sr,ezarlannı ziyaret etm..it
ler ve yapılan ruhani ayinde ha· 
zır bulunmuılardır. Muallimler 
e ...... etki ırün Galataaaray liaeai mil 
diirü Fethi B. tarafından Çamlica 
da tertip edilen kır enilençeıinde 
bulunmuılardır. Miaafirler bu ei• 
ı-ceden pek memnun olmuılar· 
dır. 

Sofya Darülfünun emini M. 
Bofdan FiloT dün bir muharriri
mize tehrimizde kaldıkları JÜD· 
le,. ait ihtiaaslannı fU suretle bu 
lüa etmittir: 
"- lıtanbul'da Türk mealek· 

daılarınuz arasında geçirditimiz 
giiııler bizde unutulmaz babralar 
bırakmıfbr. Burada birçok yeni 
fOYler gördük ve ietifade ettilı:. 
içlerimizden bazılan Osmanlı im 
paratorluiu Türkiyeaini cörmiit 
ve tanimıt olduğumuz için Yeni 
Türkiye'de yapılan büyük inkıll
bı bihakkln takdir ettik. Burada 
gördüfümÜz hüınü kabulden 
Türk hükümetine ve Türk mea
lekdaşlanmıza minnettar olarak 
memleketimize avdet ederken 
Türk muallimlerinin de yakında 
memleketimizi ziyaret ebneleri
ni arzu ederiz. Muallimler araıın 
da böyle bir tasavvur mevcut ol
duğunu haber aldık, bunun haki· 
kata inkılibinı temenni ederiz. 
Y ann buradan Edirne'ye ıidece
iiz, orada bir gün kaldıktan son 
ra memleketimi-ze avdet edece
ğiz." 

Bir tayyare 

Kazası 

Kazaya uğrayan Al
manlar Adanada 

tedavi altına alındılar 
8 ıubatta Almanya'dan hare

ketle ltalya'nın büyük ıehirleri
ni, Tunuı, Tarabluıugarp, lıken
deriye, Kudüa, Halep'i ziyaretle 
Adana'ya ıelen ve oradan lıtan• 
bul'a hareket eden bir tayyare 
Tonıı eteklerinde bulunan Tatar 
köyünde bir kozaya ufraınıttır. 

Tayyare 2127 numaralı O mar 
kalı ve 60 bin lira kıymetinde bir 
Alman tar/areıidir. TayyaPede 
M. Hanı Gruge iıminde bir Al
man fabrikatörü ve gazete muhar 
rirlerinden doktor Madam Margo 
Gornik bulunuyordu. 

Kaza, makinenin d11rmaıı yü
zünden yere inerken vaki olmutr 
bu İnİ.§te makinenin Ön lr:ıımı top 
rağa gömülmiit ve tayyare iki de 
fa döndükten ~nra tamamen 
parçalanmıttn. 

Hadiseyi gören köylü[ r yetit
miş,Jer ve rakiplerini aedyelerle 
Aslan köyüne götürmü9lerdir. 
Hükumet tabibi mahalli vak'aya 
gitmiş. Bir parmağı yarat. olan 
M. Hanı Groze ile ayağı kırılan 
elinden ve batından yaralı olan 
Madam Marganın yaralan aanla
rak Adana'ya götürülmüt ve 
memleket hastanesine yatırılmıt
tır. 

Beledlyecle 

Adalar 

Elektriği 

Bütün ıebeke faaliyete 
geçirilecek.. 

Elektrik tirlceti müclürii M 
Hanaea dün belecliy. f- iti~ 
müdürü Ziya Beyle Ad. eleıktr: 
ği hakkında ıörüpnüttiir. S. 
yaz sonunda ada tebekeei faali. 
yete geçmit olacaktır. 

Hamit Bey Ankaraya 
gitti 

Bdecliye reis muavini Hi 
~ ~ dün akşam Ankarayı 
gıtmittır. Himit Bey Ankara& 
belediye memurlarmn tekaüdi 
ye meselesi ile Jlle!Jul olacak 
tır. 

Belediye mahkemea 
Yalnız belediye cürümlerinı 

bakacak: mahkemelerden birine 
ıi Betiktatta açılmıt ve bik:ia 
li ine Kemal Hayri Bey ta,U 

'!mittir. 

Sokakları 
I 

Sıcaklarn batJamuı lik b .,, on 
sokaklarda tozlar da kalkmaıı~ 
ba,lamıtlır. Bu aym on betin 
dm itibaren belediye ıobldar 
ıulamağa batlapcaktır. Bu 1e 

ne sulama iti daha DHmtınB" 
yapılacektv, 

Vlllyette 

Çiçek 

Sergisi 

Ziraat odaıı düa 
tetkikat yapb 

Ziraat odaaı clGa t.ı-.t 
br. Bu içtimada 26 Mayısta a. 
çılacak oı- meyvecilik, çlçekç 
lik:, ehil hayvanat aergl:ai balı:. 
kında görütiilmüıtiir. Sergiyw 
ittirak için ,imdiye kadar 2f 
miiesıeae müracaat eıtmittir 

Bunlara Vilayet bahçe.inde 70C 
metre murabbaı yer ayrdmıt· 
tır. Serginin mükemmel olmaa 
na çalııılmaktadtr. Ziraat odu 
bir de daimi aergi açmak mıo. 
!indedir. Bu seneki ıerginin gt 
çen senekinden fazla rağbet g( 
receği anlatılmaktadır. 

Şehit polislerimiz için 
Hain Jülyüı tarafından öldlı 

rii1- polislerimiz içUı -1e1ı:. 
dafları bu cuma ıünü Beylerbt 
yi camiinde -ınevlilt okutturacalr 
!ardır. 

Bir Fransız tfU gemisi 
"Le Var" İlminde FrAILIU< clo. 

nanmaama menaup bir ıas ,_.. 
Iİ, Batum'a ıitmek üııe ... limaaı· 
mıııa ıelmlftir. 

Bir Fransız mektep 
gemisi ıellyor 

Akdenlzde ceHllada buı.u.. 
makta olan Franaı:s dona-•nuna 
menaup Jeanae • Darc ...ı.te, 

pmlai 13 mayıata ıa..-ıaa ı• 
lecektir. Gemide 700 talebe ı.u. 

lunmaktadır. 

Bir doktorumuzun 
Muvaffakıyeti 

Almanya'da hükıimet hesabı
na Fizyoterapi tahsil etmek Üze

ıtı.ltt Uzelliklerini pek cazip bul Adanadan bildirildigine göre, d maktadır. 
h ~ T ı d s · d h d d Eı·enköyünde vücu e getiri- ş· k t" h • <lr,ıJ a., kendilerini Boğaziçi, MARAŞ 8 - anassur me- geçen er e urıye en " u umu • _ ır e l ayrıye müdürü 
ı. ifrat I za gecerek hudut karalcolunda len yeni verem dispanserinin 

re bir mütehaası 
hekim gönderil· 
mek için Millı 
Müdafaa Vekale 
lince bir mü~aba 
ka açılmı9tı. Bu 
imtihanı kazan 
Buna askeri ha 
taneai aaabıy 
mütehauıaı [lr 
Riza Remzi )\ 
diin Berline h re. 
ket etmiştir. 

Qılı ormanları, bent er ve sel~ı· hakkındaki tahkikat he- Sadullah Bey . . 1 qll ~ iki askerimizi ehit eden 8 ki,ilik resmi küşadı bu cuma yapıla- Ank d bul 
'rı 1811 eskiden kalma ıu yol· nüz inkiıaf etmemittir. Tahki- eıkiya çetesi Fransız hudut ku- b · d . . ara a unan Şırketı 

!lir, t•kından alakadar etmekte kata devam olunmaktadır. mandanlığı l<lrafınclan yakalana- caktır. Ayın on eşın en itiba- S dSe11YrhıaeBfaınd umum müdürü I Hayriye umum müdürü Yusuf 
•'t•li ler · iki üne ka- rak Türk hudut kumandanı •na ren hastaıar kabul ecnmeğe baı a u a ey ün akıam Yalo- Ziya Bey buııün tehrimize av-

"""....,.._"""'""""""_..."'-'.,..,..,.,......,,:::;;.~~~~~~~~~~~~~-J....:.::.:;...;...;o;.;;..;;.;.;;.;,;,,.o----;.;;.;,__-.-;o.;;..ı..~~-'-'~-----------L--~ . • .• 
Riza Remri B. 

Alınan,7ad_a üç ıe· Rir.a R.....ıa 
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HİKAY! 
Erkeğin saadeti 

Hilımet Acll salonda --ı. ve 1 dar teflr.atle bakıyorsun. Sonra o ka 
-.life ile dokton -.ıu: . dar ihmal ettiğim yuvanuznı iıleri-

- A-.. doktor, kortı:ulaeak lıir ni diiıünüyorwn. Kendime hilsen na 
te7 yalı J&• • 111 nasıl, kızıyorum. 

- Atqi fazla. . tehlike yok diye- - Leyli, ateşin var ealiba.. 
ınem. Zatürreeye çevirmesin diye - Belki .. Biliyor muıun insan ..ı. 
korkuyorum... hatte olunca hlç bir şeyi dÜ§ÜrunÜ· 

- ".'Mıl böyle huta oldu anlama yor. Hiç yoktan istical gösteriyor, 
dua ki. • manaııı2 §eylerden aoabileıiyor .. Hal 

- Kendisini faıa üıütmüJ.. buki ben seni daha mes'ut etmeli 
- Ah, sıcaia , oouğa aldmt elmH idim. Bana do.rılmıyorsun ya . . 

zaten.~ - Canım, neler de söylüyorsun 
- Kadınlar ~yledir azizim .. Yaz Leyli.? 

kıı hafif l(İyİnİrlcr. Menedemezai. 
niz. Reçeteye bir poıyon ve •ekiz 
kaıe yazdım. Heri ki saatte bir pos 
Yon veriroiniz. Gece yanıma doğru 
bir kaşe daha!" 

- Hay hay, doktor bey. 
- Y ...-m ııabah lıir kere daha uğ-

rerun. Şimdilik Allaha ısmarladık. 
Doktor ııittikten oonra Hikmet 

Adil y&'RfÇa hasta kanımın oduı
M ~di. 

ET ladpitüı ve gomenol kokn
lrn• raimea. odanm havumcla 
lııali loir fİpr koknıu dolatayonla. 

- 1 nsan, yapt1ğı iılerin sonunu 
biraz düıünae, ııtıraplar o kadar a 
zalır.. Bir Y" dum daha limona
ta ver Hikmet.. T "'ekkür ederim. 
Hatırlar mısın, bir ay evvel.. Bir ay 
ene! mi, üç hafta mı? Hayır, hir ay 
evv .... Ben danN •itmek iatiyor· 
dum. S..: "'Nto olur gitme" declin. 
Biliyon>m iri bu sözünde peksamim.i 
idin. Hal ... ki ben sana ne cevap ver 
dirn: "Kocakan gibi evde pııntufli. 
il" oturacak değilim ya" dedim ve 
oozunu dinlemeden M..ı.r..rel...-le 
lrirlikte danaa sittirn. Han de o ak· 
!""' geç clönmiiıtiim deiil mi? 

- 1 yi amma, o ıu.cı.... ıallanına ! 
- Evet, evet, l'eç dönmii•tiim. 

... 111 Aıtiır. Y ..... r iı.tiın.Ji 1 ' 

C-'t yatakta, senit yutılılann 
!pnıle Leylirun -.ı darnuıdaim ve 
perİ!Aft.. Vücıulii llltıırap içinıle sata 
...ı. kıVl'll\lllJ'ot". KiM .. ~!arı llndıa 
•imın altında .ı.ı.. saniatllllf zi· 
ili .. 

Hatti oen danlmamııtm bile. 8-i 
affet .. 
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8ir kaç apor fıkrası 
laı ' al - b.ir =•çmduı 

.-. ... +ıhrile birlildııı lıir 
kala.- ...,... z.m,.. latan-
buWa sıba " - - aablaa 
bir sueteaiııı ..- muhaniri 
.elip _,,, .... 

- .7.elıi S.,., İlltilıuuız ne-
dir?.. 

- Hiçi .. 
- Nud oh.- be,U..! .. 
- Baabayajı olur .. Oyun-

ann mutlaka intibaı mı olur? •• 
- Hiç ~ söyleyemez mi 

sioiz? •. 
- Söyliyeyim amma yaz. 

-ı .. 
-Yumaml 
- Söz veriyor ınuaun?. 
-Eveti. 
- Bir futbol takımı için 

en ıüç ,ey kartıımclaki takı
mı deiil, hakemi yenmeie mec 

r. • bur olmaktır. 
Muharrir aö&ünde clurmuı 

•e yumamıı, l&kin ben ıôıE 
vermediğim için .•• 

§ Geçende Milli cüret takı. 
mmm seçmelerine aittim ... 
Gençlerin ne kadar kesif enerji 
aarfettiklerini görerek hakiki 
bir ıpor teme111Ue zevkiyap 
oldum.. Derken aklıma ıreldi ••• 
Ara arra ıpor likırchlanna karı 
fUl bizim edipleri, muharrirle
ri arqbrdmı.. Kimseler yok! •• 
Anladmı ki; bu zevat sporumu 
zu yalnız mabut futboldeD iba. 
ret aanıyorlar... Onlan bu hu
ıuıta mazur gördüm amma 
biliihti,yar ıu mısraı söyle
dim. 

' 

' ' 
ı 

Hikmet Adil harta,.a ı..Jm, loalrtı. 
S-ra lfl!DÇ lıanaınnı elini awcunun 
~ aldı. Ateı silıi. J'IUUYOI'. 

Ve ı... eli yav"fÇ& beyu çarpf111 
leti1te btraktı, ııMleoini belli etmiye 
.. lıadar ilerinden içini çekti ve ya 
tafıa ,.......daki koltuh oturdu. 

Bir -t, iki ... t, üç saat.. Hep 
harlanın halini tarassut ediyor ve i
ea'm-d• ne Y...-1< lizımaa, ona gö 
" hamr loaJllDIW iatiyordu. Selon
ılal&i - gecenin on birini vurchı. 
HW- Adil kalkıp lıi.r posyon yap 
lllllfa hamrlaaı,.orclu. 

O mada Leylinın dudakları oyna 
4a •e clmnden ..,.i da:rulcla: 

- Hikmet, yannnda mıım? 
- Elbette yuımda)'llD Leyli.. 
- Hilımet, biraz ...... yalan .. eı .. 
- Leyli. ıu poıyonu da ~ dalıa . 

İyilefİl"lin. 
- Ah Hikmet, o luula ••ııacbm 

ld. . 
- Limonata v.,...:rim mi? 
- V .,,,, Hikmeti 
- Al Leylicıiım, zaten hazırla-

mJfhm. 
- Oh, tqddriir eclerim.. Şöyle ya 

IHJM otur. 
- Ne var, bir feY mi var Leyli? 
- Ent, bir söyleyeceğim var. Ya 

aımaotur. 

- Ver bakayım elini .. Ateıin bi
raz ıreıımiı. 

- Çolr baatayrm Hikmet.. Belki 
hazan sayıklıyorum. Fakat uyumı
J'Onlm. Hep, hep dü,ünüyorum. 

- Allah Allah, nto düfiinüyorsun? 
- Seni düfiinüoyrum Bana o ka ------·------........ 

çakmak, rakı fabrikası haber 
veren me4rtuplar yazılıyorsa 
hen de şu günlerde Tic;aret O· 

daama bir mektup yazarak, 
baatahane ve mekteplerden son 
ra spor kulüplerinin de tic;aret
haneler meyanına ithalinin unu 
tulmamasını hatırlatacağım. 

Yunus Nadi 8. ve Deniz 

- Canım Leylacıimı, ı...Jı: !U" 
lan da. iıti...tıatine bak! 

- Eier iyilq'.roem, göreeekain, 
lııiitiin bunların hep•ini dR oana unut 
turac:ajun. Sev4tikten sonr.., biribi
rimi:tden fazla kimi dÜ§Ünecefiz? 

- Kuzum Leyli, bak ben yanm· 
dayım .. Şu sözleri bırak ta, biraz u
yu .. 

- Sen ne İyi koc:asın.. Şimdi dü
f İİniiyorum da kalbini daha iyi anla 
yorum. 

- UY" Leyla, biraT uyu .. 
Leyla , kımıldamadan dudakları

nın ar.uından bir kaç defa daha 
"Hikmet.. AHet. .. " diye mırıldandı 
vıo doktorun verdiği kaşeyi de aldık 
tan sonra uyudu . 

O l"e&e, evellô gecelerden daha 
sakin seçti. Zatiirreenin öniine ge
çilmifti.. Biraz fazla ateşli iki üç 
•ün daha geçtikten sonra, Leyla ne 
kalıet devrine girdi. 

llık bahar günltori.. Leyli açık 
balkonun lcaprsmdadalri tezlonga u
zanarBk temiz hava ve bol ziya için 
de yav~ yavaş kuvvetlerini ve eski 
rengini topluyordu. Akşamlan Hik 
met Adilin daireden gelişini sabır
sızlıkla bekliyordu. Hikmet te işini 
bitirir bitirmez eve koşuyordu . 

LeylB iyileştikten sonra, artık ko 
casma kartı ne yapacağını bilmiy.,.. 
du. Hikmet te, bu umulmayan saa· 
det ~ısında, sabaha kadar uyku
suz geçirdiği gtoeeleri çoktan unut
mu§tu bile . . 

Artık hayat eıki cereyanını al
mıJtı. Bir akşam Hikmet geç vakit, 
daireden bir hayli müşkül işleri bi
tirerek yorgun argın eve döndüğü 
zaman, lo§lan kalan soğuk bir riiz. 
gara rağmen, sobanın yanmamış ol 
masına hayret etti, Leyla izahat ver 
di: 

-Mebrurenin çayında idim. Sen 
den beı dadika evvel geldim. 

-Canuıı, saat yedi buçuğa ka
clıw kalmak olur mu? 

- Evet, çok geciktim. 
- Doğru değil Leyla, havaya 

baksana .. yine kendini üşütürsen .. 
- Yok, ben şimdi demir gibiyim. 

Sonra.. 
- Sonra, ne var? 
- Sonra Mebrure bu •ktam beni ı 

dansa davet etti. Gidersem. canın ' 
sıkılmaz ya .. 

- Ne olur, gitme! 

Yeni netriyat 

Demiryol!ar mecmuası 
1 Mayıs 1932 tarih ve 87 nu· 

maralı Demiryollar mecmuası in 
tiıar totmiıtir. Bu mecmuada memle 
ketimin büyük bir storvet menbaı 
olan linyit kömürlerimi:oin ıimen 
difer, vapur ve sair sabit ve aey
J'&r muharrik malzemede kulla
nılmaları hakkında çok luymetli 
bir etiid vardU". Bundan baıka 
mecmuada münderiç bulunan yir 
mi muhtelif ya2ı 1li'a11nda yalnız 
timendlfercileri değil bütün ilim 
ve fton erbabını ve yiiksek mek· 
tep müdavimlerini yakından ali 
kadar eden iktısadi, içtimai ve 
fenni bir çok malumat vardır. 
Ta vsjye deriz. 

1 RADYO 
1 

Bugünkü program 
ISTANBUL - <1200 metre) 18: 

Gramofon, 19.5 Darüttalim heyeti, 
20.5 vamofon, 21 Dariittalim heye 
ti, 22 orkestra. 

BUKREŞ - (3!M metre) 21 
Sirk Prenııeai opereti, 

BELGRAT - (429 metre) W.5 
>mili mu•iki cemiyetinin ihtifali. 

İ L A N ı Beyoğlu Dördiincü Sulh Hukuk 
Kaclıköyünde Pazar yolunda 158 mahkemesinden: Kasnnpa§ll camii 

No. lu Kemal Rifat eczanesi namile b bir mahallesinde atik teraahane 
ınaruf ecza.ne derununda mevcut ec 

zayı tıbbiye ve demirba§ eıyaaile bir 
likte ve açlk artırma s\lretile 16 ma· 
yıs 932 tarihinto müsadif ~ ırü
nü sattlacağından talip oluılarm kıy 
meti muhamminenin yfucle beı yoıp 
akçeoile ve bu baptaki tartıuım.. dai 
resinde açlk artırmaya iftiralı et
mek üzere yemvi mezkUrda aaat 14 
ten 16 ya kadar mezkür eczanede 
taafiyto memurlarına ve daha fazla 
izahat alıruık isteyenlerin Galatada 
Merku nhtım hanında, Bqinci kat 
ta 13-14 numarada tasfiye memurla 
rı avukat Ahmet Ramiz ve Hilmi 
Rıza Beylere müraeaat etmeleri lii 
zu.mu ilin olunur. 

Kemal Rifat eczanesi tasfiye me 
murları. 

1 ıtanbul Birinci Ticant mahke
mesinden: Tiirlciye 1 § Bankasının 

Galatada Sil'orta hanında Ablıazi 

ve Nİfantqmda Maçka garajırula 
Toiler Efendiler :ı:İmmetinde mat
lubu bulunım "1476'1 T. lirumm 
- fab: ve muarifi muhakeme ve 
ücreti vekAlet tahsiline dPir ittihaz 
olunan luıran Mlıit mahkemeden aa 

clır olan 19.11.31 tarihli 931-512 •· 

kapıoı ve cedit Sıra berberler cadde 
ıi (13) No. lu dükkanda lwndllJ'llCI 
bk etmekte iken 11-10-921 tarihin
de Gurelaa haıtanaindo vefat e.ı.. 
Rifat Efendinin terekeoine mahke
mece vu'lyet edllmittir. ilin tari
hinden itibaren alıabı matlülıaa w 
ııllliclanının bir ay Ye nıiruçılann 
Gç ay zarfında Beyoilu Dördüncü 
ıulh hukuk malıkırmetıino miiTaı:atla 
rı lüzumu ilan olunur . 

ZA Yl - Seferberlikte latanbul 
Siileymanjye'de aabıi matbaum
dan 339 senesinde alımı olduium 
terhiı tezkeremi zayettiın. Y enioini 
alacağımdan eokiainin zuhurunda 
hükmü yoktur. Kadıköyünde ACJlıoı 
dem'de dörtyol ağzmda 11 No. da 
misafireten mukim imam Muıtafa 
oilu Ali Rıza. Ttovellüt 313 . 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemtosinden: Beyoğlunda Fm
diye ııokaimda (41) Noı lu hanede 
sairin Vanlı KiR:ar oğlu Manolmn 
hacr,_ ve ayni hanede sakin ıc
bet mı Apvni Hanımın Tasi tayini 
ne 27 -4-932 tarihinde laonr v.,.;J
miştir. Keyfiyet ilin olunıw , 

ROMA - (+41 metre) 21.60 sra .ı.tıi ilirnı 1(1}'1lhi ~uret.i maoadclalu. 
ın<>fon 21.30 Bulere estive. lan ilcametp}u hazralan ıneçhul 

PRAC. - (481 metN) 20 Pl'lli bulunan Abhazi ve Teller Efendile-

Beyefl-u dfirdlincii Sulh H..ı.vk 
-ııı.em.;n.ı-: Beyofluncla Salııa 
air.cında Biilbül mahıillesinde ....., 
ı...ı.bl ...ıu.ım.ı.. uı Neı la hanede 
ıakin ve Beyoğl11nda Wıkpa aa 
.ı. 12-16 No. hı çıı.n- içia.ı.ıö 

dlildıinıla nıangal ve aaire aatm.ktn 
iken 29-3-32-tarilıinde vefat eden 
Haci A•op ıc-yanm hrelıeni
ne mahir~ variyet edilmqtir. 
Tarihi ilindu mı.ar.... erhabr mat
lüp ve alikaclaranm bir ay vo ıızi

ruçılann üç ay zarfm.da Beyoilu 
Dördüncü sulh hulmlr mahlı:""1erİne 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

musiki cemiyetinin ihtilall. re teWii olımamadıfmdan hukuk 

ViYANA - (517 metre) J0.30 
orkestra. 21.0S •tk ve hata iıümli 
komedi, 21.50 mest... 

PEŞTE - <560 metre) 20.10 
knf ... ans, 21.40 yükıtok mutilri moiı; 
tebinden nakil. 

SÜREYYA TiYATROSU 

Ertuirul Sadettin ve arbdatla· 
n BU GECE Kaıhköy Süreyya oi-
nemaımda: 

"VODViLLER GECESi" 

Aman hanım ıuı, 
NilcBh 

Kılıbık, Zor 

lstanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden: Borçlu: Y orl'i Sarandi Ef. 
run Döyçbanka medyun olduğu me 
baliğe mukabil mahkemece satılma
sına karar verilen: 3 adet 4ehrema 
neti 1913 senesi istikraz ıahvili, 30 
adet A Serisi miinıe.il hisse senedi 
bir Adet 20 isterlinli,k 1928 ıeneai 

hazinei maliye bonosu tahviline bi
rinci artbrma günü olan 4-6-932 
tarihinde taliplerce teklif olunan 
fiat o gÜnÜ borsada mukayyet 
mikdardan dun göriildüğünden İ!hu 
tahvilitın 12-5-932 per§enıbe aii 
nü sabahı saat 10.30 da esham ve 
tahvili.t bor.asında ikinci arttırma 

yapdmak ıuretile ihale edileceği ve 
bundan baıka henüz miiuyedeye 
konulamayan: 250 adet lıtanbul em 
lak ıirketi hi .. e senedi, 25 adet 1 ı 
tanbul emlak tirketi müeuis hisse 
senedi, 48 adet SeliınikM'anaatır tah 
vili , 3 adet İzmir, Aydın tirketi his 
se senedi ve 60 adet 1 stinye Dok 
ıirkctinin hisıe senedi ve 2 adet a.
morti ıark d•miryolu tahvilinin de 
birinci arttırma suretile ayni gün ve 
ayni mahalde sat1lacağı ilin olunm. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

11sulll ,_h.akemeleri kanununun 142 

inei maddesinin bah4eylediği aaJi.hl.. 
yete ı.inaen il.inen tebliğat icrasma 
lıarar verilmiı Ye mezkUr ilanın au
reti muaaddakalan maddei mezküre 
nin birinci fıkraaı mucibince malıke 
nıedivanbaneaine talik loln1111§ oldu

iundan kanunu ınez.kUnın 144 dün
cü ,..ddlOli mueı'hince mahlı:iimu a
leyhlerin ilimn De§rİ tarihinin ferda 

aından muteber olmak üzere bir ay 
müddet 2al'fmda kanuni ba.ldar1111 i• 
timal eylemeleri ve akıi takdirde mu 
aınelei kanuaiyenin ifa olunacağını 

teLlii makaımna .kaim olmak: üzere 
ilin olunur . 

lstanlıal Birinci Ticaret mahke· 
ınerinden: Türkiye lı B•nJr ... ımn 
Galatada Ömer Alıit hanında zemin 
katında S numarada mukim Meh-
met Ziya ve Konstantin Haçapolo 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk tirketi zimmetine matlübu bulunan 
mahkemesinden: Beyoğlunda Tum- "700" T. lirasının ma faiz ve masa 
tum mahallerinde Akar su sokajnı. rifi muhakeme vıo Ücreti vekilet tah 
da (2) No: lu banedto aakin iken 12 ailine dair ittihaz olunan kanın na· 
mart 932 tarihinde Sürp Agop has- lık mahkemeden aadır olan 29-11 
taneoincle vefat eden Madam Mar- --31 tarihli 930-111 adetli ilimi 
yanm terekesine mahkemece vaz'i 
yet edilmi,tir. Tarihi iliııdan itiba 
ren eıhabı matlüp ve alilidaranın 

bir ay ve miraacdann üç ay zarfln 
da Beyoğlu clördüncii sulh hukuk 
mahkeemsine: müracaatları lüzumu i 
IBn olunur. 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlu haıtan&
sinde teclavi edilmekte iken vefat 
eclen qba11n eıyayı metrukesine 
mahkemece vu'iyet edilmiştir. Ta
rihi ilandan itibaren esbabı matlup 
ve alikadaranın bir ay ve miraıçı
lann üç ay zarfında Beyoğlu dör
düncü ıulk hukuk mabkemeııine mü 
racaatlan lüzumu ilin olunur. 

Yangın Hayat 

gıyabi sureti muoaddakuı ikmetgi 
hı hazm meçhul bulunan Mehmet 
ve Konstantin Haça.polo şirketine 

tebliğ olunarnaılıimdan hukuk uıu
lii muhakemeleri bnunun 142 inci 
maddesinin hııhteyleıliği sali.biyete 
binaen ilan"'1 tebliğat icrasına karar 
verilınit ve mezkür ilarun sureti mu 
saddalmsı maddei mezkUrenln birin 
ci fıkrası mucibince mahkeme diHn 
hanesine talik kılmmıt olduğundan 
kanunu mukôrun 144 lincü madde 
ıi mucibince mahkumu aleyhin ili
nın n"§ri tarihinin ferdaımdan mu
teber olmak ı..zere bir ay 7.Mfında 

kanuni luıldam istimal eylemeııi ve 
aksi takdirde muıunelei kanuniyenin 
ifa kılınacağı tebliğ makamına irAim 
olmak üzere illn olunur 

A.N .Ar>C>L 'lJ 

BiOKS 
DIG MACUNU VE 
FIRÇASI "TURIC 

' 01$ TABiPLERi 
CEMIYE.T~l'. 

TARA"ND"" 
TAVVfll>UIMUI ..... , 
, .... ~,. fiR '. : 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt 'ff zührevi butalıldar tedaviha
neü. Karaköy Börekçi fmru sıraa111-
da 34. 

1 

ZA Yl - 3383 ıicil numaruı za 

yetim. Y enioini Çlbnıcağımdan .,... cı 

kitinin hükmü yoldur. KandiDi, 1, 
Bayır ııoloık No. 14 Abdullalı Repı 

Zlı. YI - llıi ~ kadar mubd· 1 

d-. tatlıik noiihüriimü lnıybettinı. 

Y enilini kaıı:dırchfımdan Z1Jhurun 'P 
.ıı. hükmü yoktur. Hüıllli r 

Zlı. Yl - 3337 nu-.lı Fcın 

ı...yonedn.in plilruı zayi elclu. Y• 

Q ıalmacafından O DIUllU'&ZIJl idi· · 

ldbnalidq;ı ilin olunur. Suplıi Ki· 
lllİI • 

Tanare Cemiyeti Ankara 
Umumi Merkezinden: 
Tlid< Tayyare Cemiyetinin Anka 

nda Opera meydamnda yaptıra 
Ta,,,_., Şehitleri abidesinin iıışaa 
yirmi .W. müddetle ve kapalı zarfl 
mü...._)'• konulmuıtur. Talip 
lanlar prtnanıe ve telernıabnı yir
mi Türk lirası mukabilinde Tür 
Tayyare Cemiyeti Umumi Meri< 
zinden tedarik edebilirler. ihale 2 
Mayıı cumartesi günü sa.at on beı 
le Tayyare Cemiyetinin Ankar•d 
Umumi Merkezinde yapılacaktı,. 

Dikkat: 
931 senesi Temmuzunda b • 

maksat için hazırlanan ve satı• 
lan tartname ve teferruatı ; i. 
milen değİ§tirilmiştir. 

Kireçli kömür madenleri Türl 

Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin 21 niıan 932 tarihi' 
dto in'ikadı m\lkarrer olan adi ve fe• 
lıalilde h..,.eti umumiye içtimaı yeı'< 
mi mezlı:iirda in'ikat edemediğind 
26 mayıs 932 P""1emı.., ırünü sutl 
., evvelce ilim eılilmit olan ruzna' 
me müzakere edilmek üzere hisse . 
rarun Galatada Merkez Rıhtım Ha· 
nında üçüncü katta 28 numarah §i• 
ket merkezine tqrifleri ve y 
içtin.dan 8 giin evvel duhuliye v 
rakau al1nmak üzeo-c miiracatlan 
ca olunur . 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtahkları 

mütehassısı Nerde1in ey ıol açık futbol 
kralı neı-desin? 

(Va. Nu) nun Ruaya mek· 
tuplan batladı... Bir mensur 
kaside olan ilk mektubunu oku 
dum.. En şayanı dikkat nokta 
kimi deniz tutup kimi tutma
dığı hakkındaki notlar ... (Va • 
Nu) nun rivayetine ıöre Yu
nus Nadi Bey denize çok daya
nıklı imi9.. İnanırım. Bir kere 
iıımi üstünde ... Sonıra karada da 
denizde de salmbya alıtıktır .. 
Onu deniz tutsun da ne yap. 

- Peki amma, niçin ııitmiyeyim, Beyoğlu, l •tiklal caddeıi Bü. 
kocakarı gibi evde pantufla ile otu-

SİGORTA ŞİRKETİ 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi tı Bankasıdır 

Telgraf: 

Cumadan maada berıı:ün öiledeıl 
ronra saat (2,30 dan Se) kadlll' ı,, 

tanbulda Divanyolunda 118 numl' 
rab hususi dairesinde dahili hastJ 
lıldan muayene ve ted ... i eder. Tr 
lelon: lıtanbul 2.2398. 

Muhbiri Sadık 
Ben ele artık dayanamıyaca 

,tım. Nuri her ıün her tarafa 
l.caçan sigara kağıdı, damıasız 

Milliyet'in Romanı: S 

ım?! 
FELEK 

Eve Düşen Yıldırım! 
bapae ıötürelrilecek itler yapar 
dı. Kanar, yaııi Muazzezin an.. 
ııesi İıe, kocumm her ıözünde 
hir keramet bulup oourı bütün 
projelerini ağın açık dinleyen 
ve ipeklere, kürklere ve elmas
lara gark edil«eti günü sabır
sızlıkla beldiyen bir kadındı. 
Ve bunu, alelekser murdar 
otellerin ot yatakları üstünde 
sabahtan aktama kadar uzanıp 
aynada yüzüne bakmakla vakit 
geçirerek beklemişti. Zaten de 
bir it yapmaktan aciz, çelimsiz 
ve hastalıklı idi. Muazzez, bu 
anne ile babanın yanında, bir 
nevi etya gibi Anadolunun şeb 
rinden şehrine, kasabasından 

Nalalt Sırrı 

ne kaclar tafıillt vene kifi bul 
mıyarak, boyana yeni sualler 
ıoruyordu. Hikiye ettiği fey)e 
re Muazzez bazan kahkahalarla 
gülüyor, amcuım da rü)dürü
yor, bazan da, annesinin Mer
sinde kederden ölütü, yahut ta 
geçen sene Sarnııunda baba kız 
üç gün aç kalr,Jan gibi hazin 
yerlerde ağlamağa ba9lıyarak 
hikiyeaini yan yerde bırakıyor 
du. O zaman, ihtiyar adam da 
göz Y•tlannı güç tutarak, 
Muazzezi yeniden net'ele:ndir. 
mek için ne yapacağını bilemi. 
yordu. 

O sert ve mütehakkim Ah
met Şükrü Efendi genç kızın 
anında adeta gençleımif, ade-

racak değilim ya. • 1 yük Parmak lr.apu, Afrika bant. 
-~ :,'I: 

Ah, bu erkeklerin saadeti! Has
talık zamanında ateşin verdiği bir 
kiiçülı: t"a!eye bağb ! 

veren kitapçıdan daima roman
lar getirip, mektep hayatıua 
iair hikayeler anlatıyordu. Fa
kat Namığa kar§ı daha biraz 
çekingen duruyor, onunla ya
nın saat samimi olsa bu sami
miyeti artık birkaç gün bulamı 
yordu. Şayesteye gelince, mey 
danda bu kanaati hasıl ettire
cek bir sebep olmamakla bera
ber, bu kadının kendisini sev
mediğini pek güzel biasetmitti. 
Ve bu evde herkesle çok iyi 
geçinmek, baklandaki kararma 
rağmen, Şayeıtede sezdiği bu 
adeta düıman eda kararını boz 
mağa kendisini sevlı:ediyor, 
evde hazan "Abla,, ve bazan 
"Yenge,, dediği kadına karıı 
soğuk davranıyordu. iki ilç 
çift liftan ba,ka aralanru:la bir 
aö-L geçmeden geçirdikleri gün
ler , pek te nadir değildi. 

l..elini ile yeğeni arasındaki 
bu soğukluk Abmet Şükrü E· 
fendinin nazanndan kaçmamış-

na bitişik Apartırnan No. 21.

TeL Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

evimizde, senin hanımı oldu. 
ğun evde misafirdir. Anasız, 
babasız kimsesiz bir !azdır. O. 

' nu mahzun etıneınek hepimi-
zin boynumuza borçtur. 

Ahmet Şükrü Efendi pek 
yavaı bir sesle, halinde hiç 
asabiyet, ıiddet, tahakküm ol. 
madan konuşuyordu. Fakat Şa 
yeııte yine bu ilk konuşmayı 
Muazzezin bu eve getireceğin
den korktuğu nizalara, buhran 
lara ve hatta felaketlere bir 
mukaddeme bularak adeta sa
rarmı§tı. Daha kaynatası sözü 
ne devam ederken, gayri ihti
yari takvime baktı, Muazzezin 
kaç günden beri Cebeciye gel. 
mit olduğunu zihninde hesap. 
ladı. Haziranın ikisi idi ve Mu
azzez geleli on dört gün olmut 
tu. Biraz sinirli bir sesle cevap 
verdi: 

- Kendisine gayet iyi mua 
mele ettiğimden eminim, efen. 
dim. 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

uykusuna yatıyor, ya da bahçe 
de roman okuyor! 

- Vallahi kızım, kt!§ke "ba 
na yardım et,, desen, kendin• 
le beraber çalıştırsan. Bunu 
aranızda samimiyet bulunduğu 
na delil sayarak memnun olur
dum. 

Karşısındakinden cevap· ala .• 
mayınca , Ahmet Şükrü Efen. 
di adeta hırçınlattı: 

- Bir şey demiyorsun, Şa
yeste. Susmanı yeğenimi aev. 
mediğine bir delil sayacağım. 

- Efendi baba, tekrar edi· 
yorum, kendisine hiç bir fena 
lakırdı söylemedim. Hiç bir sö 
zümle kalbini kırmadım. Daha 
ne yapmamı istiyorsunuz? 

- Onu sevmeni istiyorum. 
Genç kadın yine cevap ver

memitti. Ahmet Şükrü Efendi 
nin sesindeki hırçınlık fazlalaş
tı: 

- Bu çocuğun suçu kababa 
ti ne ki kendisini sevmiyor-

Şayeste acaba ne diyecekti? 
Cevaba hazırlamyordu. Fakat 
aralanna sanki bir fey girdi. 
Aralanndan gfiya ki bir ıey 
yükselerek ikisini de dunııtl(a, 
suımağa, bakınmağa adeta 
mecbur bıraktı. Bu bir kahka
ha idi. Açık penc:erelerden ıi. 
ren haziran kokulanndan sı
cak, bütün perdeleri mütema
diyen kımıldatan rüzgarlardan 
okşayıcı bir kahkaha, ve oda. 
daki melnul ıtıktan berrak bir 
kahkaha: Muazzez gülüyordu. 
O kadar berrak, o derece de ta 
ze, ayni zamanda öyle serbest 
ve hikim bir kahkaha ile ıülü. 
yordu ki, sade Şayeste değil, 
bunu Ahmet Şükrü Efendi bile 
biraz endişe ile dinledi. Her i. 
kisi de, bu gülüt bir türlü bit
mek bilmezken biribirlerine bak 
tılar. Sonra kadın: 

- Allah versin de gelin o. 
lup biran evvel gitsin! dedi. 

Ahmet Şükrü Efendi bu 
izlenen ve belki de 

nız kalınca, gözlerinde enditer 
den ziyade hiddetle Şayestl 
bahçeye baktı. Penceredeki! 
tül perdenin arkasına ı:izlerı~/ 
ğe tenezzül etmiyordu. 

Ne iae, kız kocuile berabe' 
değildi. Bu kahkaha onun söz 
)erine, yahut onun terefine de• 
(ildi. Havuzun batında, evd 
ki kedinin yeni yürümeğe baş 
yan yavruları ile oynuyor, oıl 
lara ııfilüyordu. Y almzdı. 
Namık Muazzezle ilk öncel 

oldukça resmi kalmıı, genç k 
za Y•Vllf yavıt ısmabiJmjt 
Fakat timdiye kadar ona mu 
melesi daima küçüğünü faz 
tımartan bir büyük birader rnJ 
melesi idi. Sabahlan kahve11ll 
etmek üzere bahçedeki nıaaa)' 
oturduklan zaman, kendisiıı 
meydanda bulmazsa penc:ereY 
seslenirdi: 

- Küçük hanım, kiiç~ l 
nımefendi ! Bu ne tenbelhk bı 
le! 

O zaman Muazzezin gülü 



'ESi ., MA l ı;, ·------

Tütün depolanna 
ne oluyor böyle? 

Birinci sahifeden geçen yazılar!M. Doumerin vefatı münasehe 

Başvekil çarşamba günü geliyor Fransız 
l tile hükumetimizin taziyet lt:r 

126,533 kilo tütünle b'eraber koca 
bir depo daha yandı!. 

fütünler 115,500 liraya sigortalı, fakat 
90 bin liraya da merhundur! 

Son zamanlarda gerek tehri ya nakletmitlerdir. Hacı Rem· 
- lliizde gerek sair tütün mıntaka zi ve Hamit Beyler Samsunda 

L 
lannda tütün depoları yangm- bulunmaktadırlar, burada Nev-

1 arı çoialmııtır. res Beyi vekil ve Hrristo Efen-
ıiJıa. Bunda bir kaııt ol- diyi dep., müdürü olarak bırak 

ğu iddia edilemezıe de böyle ımtlardır. 30 kadm ve 10 erkek 
ısııı- ıra ile tütün depolarının yan- çalışan depo evvelki ak§am ban 

sı hayli garip göriilmekte.. ka inhisar ınemurlan huzurun· 
ir. Martm 15 mden beri, son da ıaat 19 da kapatılmıttır. O 
ir buçuk ay zarfında Bergama gece saat 24 ü geçtikten sonra 

ee- a bir, Samsunda ilci, Bafrada mahalle bekçileri deponun pen
. ··bir, Ortaköyde bir obnak üzere cerelerinden dışarı kızıl alevler 
qal~eş tütün depoau tütünlerile be fıtkırdığını görmütlerdir. Bek· 

•ber yanmıtbr ve bunların hep ciler telaşla itfaiyeye haber ver-
. . 1 d Evvelki aece de ~k için koşmuşlar, fakat ha-
ı sıgorta ı ır. " . · f · · ı 

t 
· · ·· .. d her verilmesı ve ıt aıyenm ge 

eşıktaıta büyük bır tutu~ I~ mesine kadar vakit hayli gecik 
osu tamamen yanmıttır. 0 ıs · t' İtfaiye geldig"i zaman 

b h t malumatı mış ır. 
..._ •poru u • uıus a ,u ate~ binanın her tarafını sarmıt 
ıTetmektedır: ' b' ,. . I tr. Az zamanda koca ına yan 

'Gece saat 24 te Betıktqt~ mıs ve yalnız bir odada bulu. 
_. alıçıkmazından Hacı ~~zı na~ 40 • 50 balya kadar bir tü 
Y• e Hamit Beyleri~ taht~ ıstı~- tün kurtarılabilmiştir. Yan!~
hf. ·ında bulunan Cumhunyet tu· nı neden çıktığı malum degıl 
Ki· Ün depoıund~ ~yü~ bir !~~- sende sigaradan olduğu zanne-

ın çılmnş, ıtfaıyenın bü~'!n dilmektedir. Dün yangın ?'aha! 
ayretine rağmen depo d~~~~ın !inde mühendisler ve sı.ğorta 
e 126,533 kilo tütün ve tutun- memurları tarafından ke§ıf ya-
erle birlikte bina kamilen Y~ pılmıştır. Müddeiumumilik !an 
ış tı". yangının_ !1e~en çıktıgı gında bir kasıt ?1up olmadıgını 

enüz malôm degıldır. Yanan tetkik etmektedır. 
iitünler 115,000 liraya Mak 
aym sıgorta şirketine •İgorta 

•dır. Bunlar ayni za~and~ Se. 
,.u.. uı.ik Bankasna 90 hın lı~,aya 
ür erhulı bulunmaktadırlar. 

Bu husauta mahallinde. bir 
uharririmizin yaptığ tab~ka· 

a göre yanan bina Usulcu oglu, 
ap• doplo, Papas oğlu !1amı:ıı: 
a 3-ta ait olup 60bin ~ıray~ ~ 
o• :alıdır. Depo müstecirlen • 

Öteki yangınlar 

Dün aaat 12,30 da Galatada 
Arapcamii Odalariçi sokağında 
kahveci Şakir Efendinin hane. 
sinde yangın çıkmıştır. Yangın 
yanındaki eve de sirayet etmiş· 
tir. Her iki ev kısmen yanmış
tır. Üç ev de detten biraz mü
teessir olmuttur. 

Galatada Çubukçularda Ca· 
fer çavuşun kahve ocr- j;mdar_ 
yangın çıkmış ve dükka .• ' ••
men yanmıştır. 

· tüa:arlarmclan Hacı Remzı 
Je Himit Beyler, iki ay ~vel 

b:Calatadaki depolannı bu >Jina

tı~· dlllm;ı;lliliiiiiiiiill;;r;;;;ııliiiliilliliiiii;;;;;iı;;;;;;;;iiiiöiiiiiöii_..iiiilii;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

fürlı 

Meclis tatili etrahnda 
yeni temayüller 

ANKARA., 8 (Telefon) -
Meclisin kıt ve yaz tatili yap~"! 

' ;.......,tile aenelik içtima devreaıaı 
feilkiYe ayırmall kararından yazp-

'<lilmeal mah~ldlr- • 
Y"'" Meclisin kq içtimunın mGlıim 
deıl.irçok li.yihalarla birlikte b~~ 
tl~üzakereoinden dolayı h.
"•ihayetiııe kadar devamı meebu· 

Jae<~':yeti 1ı:art.-da eylllld~d teım~ 
[içtima etmesinde bir faı e m &• 

Ha-lsaza edilmemektedir. . . 
ti• B ıç' in eıkiıl gibi Meclism 

unun • b' d tinde 
tev~ıeır ııene Teıriniaanı 1 aye d 

h · -· kadar e-v !anarak. azıra- tik t 
;, ınlı çalııımHm• daha pra .,.. 

kki edenler çoktur • 

... Küçük san'atlar 
ANKA.RA.• 8 (Telefon) -

l' ürk vataııdaılanna münhaılll' 
} lt\içük aaa'atlar _ hakkmhd~ llyi

~llyı iktıaat -cumen eyeti -
"1i eden reri alarak iiaerinde ba· 
lı r.dil.lel' yapacak. 8a tadililbn 
'o 11,.a.a tekrar be7eti uau· 
~ ~ra --kedilerek meclisin ta• 
"''Yeye ... • 1 ka · k lilindeo ~ nanıJet -.ıet• 
._ . _._ 0ı.rnacaktrr. 
-.eıı t.....- • 

Bir inhıdam 
• y., NKAIL' - Ealri Sadniıaam 

ı A ~ pqanm Anllllra 
"rdan Ptt , bed•taa, ıüa '9Ç• 
~" yapbl"dıJ10Jmaktadır. Bed•te-

. li!rçe. h~P okuşun• nazır olaa 
t ~ın çıftçıler ~j kendine yıkdaıt. 

es 
1
tamii de kej, h altıda olduian
llhidam "" 

9

0ımamııtır. 
Dl ~an bir lı:az& 

een~••lf ..... 
ahJ'or8BDDZ 

we•••t ıe•ellk/ 
...,. (llffeadJJ"ete 
...... ror•ıiilil 
..,..ıllde ~ 
1ıre••• pad.ru• ve 
.. b•D•• bet""'8 

Poliste 

Sinemada 
Olduğu gibi 

Ayakkabı hırsızını 
bisikletle kovaladılar 

Evvelki gün Küçülcmustafa. 
pqada bir hırsızlık vak'ası ol· 
muştur. Öğle namazı eanaımda 
camie ıidilirken kapıda yeni a
yakkabıımı bırakarak içeriye 

ıü-en cami imamı bir dakika 
sonra ayakkabının yerinde yel
ler estiğini görmüt, derhal dıta 
n fırlaymca siyah elbi•eli hını· 
zm ayalı:kııbılarla kottuğunu 
görmüt ve avaz avaz bağıma· 
i hallcı hıram yık•lamap 
t:vike batlımııtır. Bütün halk 
lurau:ı kovalaauı, yakındaki bl 
1
i1Jetçi clükkinmclıki kirahk lıi 

sikletlere atlayaalar a_r~•"*!
-..alam•ılardır. Bıa~il~ 
bınu:ı Balata kadar takip etmıt 
ter ve bınu: oraya kadar bisik.. 

letçilerle yarıt yaptıktan ıoora 
ortadan kaybolmuıtur. 

Eski bir cinayet failleri 
Bwıdan iki ıene kadar evvel 

Galatada bir kömür amelesi öl 

düriÜmüf ve bu cinayetle alika 
dar olarak Rifat ve Süleyman 
isimlerinde iki kiti hakkriıda 
takibata batlannuı fakat bun
lar bulunmamıtlar~r. Maznun
larm lstanbuldan kaçtıklan an 
laııldığmdan zabıta bu hususta 
lazım relen tertibatı almrttı. 
Son defa yapılan tahkiltat neti 
ceainde Rifat ve Süle:rmanm 
tekrar latanbula t"eldikleri t
bit edilmiştir. Her iki maznun 
yakalanarak tahkikata ba,lan
mışt:r. 

•••••• 
Kar pirinci 

[Başı birinci sahifede] nasında .L~ningrat Sovyet Reisi M; intihabatı 
d b 1 d .• r zevat Kmm'dan Kadatzki de ismet Pap. Huntleri 

e u un an ıge _ ... ,__ d t t' dil d.. büla. 
Türkiye'ye avdet edecekle~· arabs~lndiria.1 ea ı e kenl ve ua . ba-

1 
[Başı 1 inci sahifede] . 

Türk mütehaıııalar heyetı So~ ı sı ~tid~n nutu aTının metn1 er n1asa. so] cenah fırka1annın ıbrd~Z1 
t milli ikboadiJatuu teferruatı- veç ır: . . ekserıyet edecekleri merkezinde ır. 

'[;tetkik için Sovyet Ruaya'da • M. Kadalzki nutkuaılıı ~ır 1 Bu takdi~d~ hii ıüphe yok. ki ilk 
kalmıtbr. kı: safta ve her ıeyden eve! l<abıne te-

. . l' hareket "Leningradı ziyaretiaiften mite- beddülü olacak ve bugünkü hükıi-
Sıvastopo a vellit memnuniyetimi izhar etm':kl~ met çekilmek vaziyetinde kalacak-

MOSKOV A, ~ - İ•";'~~ P-- oizi telırimizin, umumi ' Ye ilmi tir. Ve jÜpheaiz bunu da bir siya-
nm Leningratta ırat •!hgı nul1;'k -1ıfelleri namına sel ......... lf olu- •et tebeddülü takip 87feyeuktir. 
Ru• mahafili aiyaaiyesınde d_e~n JDnllll . Bütiia bu vaziyetler itibu'iledir ki 
te•irler uyandırmıştır. Heyetmıız Topraklarımızın üzsiade ikame franau mtiMhmın aeticeeine veri
parlak teıyi. meraaiminden sonra tinizin, ıulhün muhafazauncla .mü: . len ehaıwııiyet ~ yerindedir. 
saat 24 te Sıvastopola hareko:t '.'t- savi derecede alaka<'"< obm ik• -·• • Dün bu intihap müaasebetile 
ti. Garda M. Molotof, ecnebı ou- let .,..smdaki dostlufun reuaet 1 aldığıma ajans telcraflannı a'8ğıya 
fera, hükUır:et .erki.n.ı hnzı~.buJ~n peyda etmesine hizınP.t edece~e dercediyoruz. 
dular. M. Lıtvınof ıle Huseyın· kaniim. Bu da, her iki Cüınhunye-
Ragıp Bey de Sivastopola kad~r tin iktisadi ve harici münasebetleri- intihabın ikinci devresi 
heyetimize refakat etmelrtedır· nin müslakhel resaneti için bir le- PA.RIS 8 (Jı..A.) f ·nı· 
ler. . minat olacaktır." • . . . · - . ransa 1 1 

lamel Paşa Hazretleri~in reh- Bu"" cevaben ismet Paşa Haz- ha.batının biri~ .devreunde .. ~ 
kası rahatıız olduhJarı içın Har- retleL-inin irat ettikleri nutuk metni f taJa ~~·nların mtihaplan bugun ıc-
k ft kalınam•yacaktır. be . h' ti'd. . ra edıliyor. Geçen 1 .-yıı pazar o a l r~eç. ı a ır. .. .. 1 . 'h 1 . 

Heyet rar•amba günü stanbu •·B kad .. k k u··mtaz gunu yapı an ınb apta a ınan netı-• • ••. ,._ 1 u aryu•~ vem 1 1 "dd la varacaktır Tetkıklerıru UUDa b' . t .. d .. .. !emek be ce er aşagı a ır: 
etmek üzere fuat Tahsin, Şerif, ~r c~~·Y: .. ı.?kn b? ' 02 ~oy bilhaHa Muhafazakar 
Remzi lbaan, K~il, Ali.ettin, nıntdetıçın ~~ub' fır zev ldve, u kadar Sol cenah cümhuriyetçisi 

, d .. d saa vencı ır ırsat o ug R d''--I ··mı. · et . "-vket Beyler bura a on gun a- .. k··ıd·· d B . ti de inaa a '"" cu urıy Çı .,., . muş u ur e. u vazıye er Radikal sosyalist 
ha kalacaklardır. m muvaffakıyete çıkaran yalnız ve C"mh . . ı· t . l d.. •. e u urıyetçı sosya ıs 

Hediyeler ve kredi t;~ bır yol ".~rdır ~u. yo •. uşun~ Sos alist 
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MOSKOVA, 7 - Dün aktedi

len itilafnameye tevfikan Ruola
rın bize verecekleri 8 milyon do
larlık oon sistem makinelerin kıa
ını azamı menıucata aittir. Bunun 
la muazzam bir fabrika • yapıla
caktır. Ruslar ayrıca Gazı Haz· 
retlerile ismet Paşaya kıymettar 
iki at hediye etmişlerdir. 

sıru açıkça ıoylemeaını bilmektir. K Y.. • t 
ıh ·--' .. 1 . d k 'kl'kl bula omurus 

tıuuu, !\OZ erım .. e e . !il ı . er Birinci intihap devresinde kayıp 
caksrruz. fakat, oozlenm d~ıma bun ,_ ka 1 1 dır· 

Ayrıca dün de bildirdiğim g!b~ 
Kızıl ordu da Türk ordusuna ıkı 
tank, dört tanket, iki kamyon he· 
diye etmiştir. 

b. h '-'k ti la kt ıa.r ve zanç ar şun ar . 
ır aıu a e meşbu o ":'. ır ·, Mubafazakiırlar 1 kayıp 

Odesadan B"ltrk denızıne ;<adar C" h · t ·1 ~ kazanç 
imtidat eden bu sahayı geçerken swnı urahıye .?' ehr . t•ller. 8 kayıp 
1 'h · · · 1 b' kısmmL o cen cum urıye ,... 
ttı at arazısımn ya nız ır Cümh · t · d'k il l kazanç 

değil, ayni zamanda dünyanın en R d'kaulrıye çı l~atı' a er 6 kazan• 
··hi b' · oldum a ı sosya ıs er T mu m ır parçasını geçmış . c·· h . t . I' ti 1 

B meoaf ·· • d b' kartı gös um unye çı aoaya ıs er ,. 
u_ e. ~zıırın ~ ız.e ki ka Sosyalistler 1 kazanç 

terılen hakikı tezahurlerı zev e Y K .. _. ti o deg"i•me 
d t·=- B••t•• kad !arım bu ka omuı .. er " e UJu, u un ar at . tir 
naate samimiyetle iştirak etmekte- mış : .. .. h-
d. J R • · af ti d protokol iki rey gunu araoında geçen a-

rr er. eRmt zıy e er e . • d" 1 • \ 
icabı yerine. getirildiği vakit her iki "';,':':· kil M T eli ekseriyet 
taraf ta mutat veçlıile memnun ka- ..,..ve . . · . ar eu, ··ırum 

MOSKOVA, 7 - Hari<:iye Ve- lırlar. Bizim bu çok hususi olan ka ~·d ~~ıs~ v~ b.::;az/a ~u et 
kilimiz saat 18,30 da aefaretimiz bul tarzımızdan tebarüz ettirmek İ•- ş ,k ":~ .? ı~l a k t ;;:'~'::.ı; esi:; 
de ecnebi gazetecileri kabul etti tediğim bir şey vardır: Bu da, biri ~:r ıJ!orune .i:'.. d b .. yülr. 

0
b. 

ve 1amet Pa§anm sözlerine ili.ve birimizle olan temaslarımızda yel<- ~ . a n_n Yifu,., . ~m a ı::, 'ttifak 

Tevfik Rüştü B. in beyanatı 

1 b . b 1 d • di" · · kar ö t · olduğu- ihtiyat gozet sını ve ı . 
edecek faz a ır f"Y u unma ıgı genıruz~ şı ~. s eımış Sö 

1 
e- lann gelecek meclisin oyunlarında 

nı söyliyerek "sekiz milyon dolar muz eınnıyet ve ıtimattır. Y em da - • labilmeleri itibarile da
lık krediyi icabında daha fala ğe değer ikin~ bir !'o~ta daba v~ ha =~.::..~ ile hareket edilmesi-
miktarda temin edebiliru.'' dedi. dır; bu tezahurat hıasıyatmıızln . • etmi tir 

Tevfik Rüştü B. oorulan sualle tün tüınul ve manasile ve tam kıy - ıu taD~yet raftan' ·radikaller birinci 
rd. 1 'I nl lını bul d gu· par- ıger a • ' re fU cevapları ve ı: met en e a aşı § un u . • tih ·· ·· ·· mütealnp aldıkları 

"- Politikamız samimi ve a· lak bir ıurette iıbat etmektedır. ın ,.,_ aped gu~,."nranu ihtiyatki.rane hare-
ık G• ı· hed 1 1 bag"lı L ' eh • b' · "-·-et Rus ııeu~ en -ç tır. ız ı mua e er e enıngrat f n ızı """'!. keti · • teyit eylemit bulunmakta-

değildir. Cemiyeti Akvamda kür• y~ı~ çok büyük .aıİ!" ve '~.,.: dırlar"":" 
aü pazarlığına giritmedik. Yuna· biti ile temasa ııeçırdi. Ayru h Halli haıim gazeteler bile .., 
niotan ve Bulgariıtanla bir blok da lıize Sovyet zimamdarlrğuun er • :.dıf "I olduğunu 
yaptığımız yalandır. On iki sene- türlü etkil albnda ıan'at ve i~e ~1 la .. d::;j et:mi~arına ve ra
d~n beri istikraz yapmadık. Gene fettikleri büyük elı~,.eti ~- ::"ı.!uer ~e ikinci intihap devresinin 
yapmamağa çalııacağız. mel< fınatını ıU ver~ı. Sov!'.etler ıtti kendi tal'hlerini deği~ecek ka-

lsmet Pt• Hazretlerile birlikte hadı, bazılannı lakdır edebilmek fır 1 
• •. bil • · • 

aym 25 inde Romada bulunacağı satını bulduğuınuz alimleri ve ilim dar ten.melkki .esen _,.!0"t:'n~:' 
mız zanned.iyorum. mü.esseoelerile iftihar etmekte hak- dütün erme r&ııouen , • fı-

• · • ef 1 ....:..-• hiti . ._ ~-L- "L velki =-•'haplarda da olduğu gı'bı r Sovyetlerin aamımıyet- m l ılır ............ - mu ..., - - ~ ahır 
tunum. Gördüjiim bilf'Ü)c terakki ~i11tiı itibaren vazifelerin b reİIİ H. Herriot, hiç bir • l1Z 

yi söylemek -~eyim. ele nıu....Hak Pıt tm ve net'eü lık -' ~sl&•eıodt .1_e 1' = 
Vazif-U muYaffakiyetle netice- insanlar araaında bulwuluğuouu: in lerl.nde radılcal ~,!'ı:' '.9o1an lıi 
lendi, diyebilirim.'' '-'L--- hi.ad ettik. Sovyet ittilıadı- .-kiiııe gelıneoı m tem~ ~ ,._,_, r 

,,_.... üküm · 'ttihıız ecleceiı tea"'"er 
Tass al·ansının +nb/illı' aın diğer şebrileri kıılıanmaamlar, h. etin ı t halkın efkarını "" 6 Şllllll ııöylemeie ıneeburum ki hakkında mutavassı . 

MOSKOV Jı.. 8 Jı...Jı... - Tw Leaiııgrat inkdi.p yolu üzerinde bi- temine ltbum ~ . d 
Aj·-·· bildiriyorı Tlirkiy• Batve· rincillti kuanılıiı gibi ilim yolu Eoasea. halk .. ayaıed'l e-

- tleril H • "--'-de de Bir: oafta örülmektedir. recede ııevilen ve burmet. ! en 
kili ı-t Pap Haare e an· ~ tanda söz oö!J_.ı.\e -•- iki eski reisicümbur, M. P~~ncare ve 
ciye vekili ToYfik Rüttii Beyef- .,._ '.':"...: . . kalpl-'-'-' ka7dar- M. Doumerıı'den evelkisı Stras-
dı,' R.uıya'da ikametleri eanasmda mz ta=nızın -~ ne · • • · T ef 'il 'd 

•L: •--L'- ~: oldu"'·nu ao .. vl--"' de L----'da, ıkincıaı • ourn ..,, e . • ~ Sovyet blilıı6metİDİD • aala...yet• ..,...... _...., gu • ....._. UUUTIO clelcin benz d 
tar müm...Ulerile müteaddit mli· iil, fakat ve ve bilhassa yine sizin ..az!Jetin 1920 e """' ıgı 
likatlar yapautlardır. lki bükG.- yaoıtanııı:la Sdvyetlerle Kemalist ni söylemek. İ~~~emen ay
meti.n biribiri nezdincleki büyiik Türkiye araoındaki büyük dostlu- ni keliınelers tehku li'- fmill_ır dö'.. • • 

ül ·ı.a 1 d h "-n ~-L- f--•- vüs'at ve --••bet O zaman. • _ .. e • 1 vızın elçileri bu m • a t ar a azır •u _... _.. OCMO b tt ı 
bulunuyorlardı. keabetınMi arzusunda bulundufunu tehdit edılmı.ş •. ır. vazıye ': o .ma~ı 

Bu m"'H·-tlar, --ti· ••h•uoe if de etmek isterim. baaebile clahilı ıdı. Halbuki şımdı, 
...-.. ~~ a 1 b f dmba fazla haricidir. 

de umimi Ye doatane bir mahiyet Bu .Ozler, ya nız u ıo ~an~ Burulan dolayıdtr ki, bu iki eski 
a1n:ut ve iki tarafm dofnıdan etrafına toplanınıt ~l.an ~e bın'bır reisten her biri kararlı ve metin ve 
doğruya münueb<ıtlerine müteal· !erini ~nlamak kabilı:retmd~. ~· am hazınn münazaadan ziyade iti
lik olduğu kadar iki memleketi lunan ınaa!'lar .. ~rafı~da.ıı ıtıtile- lifta olduğunu takdir edecek bir hü 
allkadar eden birçok beyuelmi· cek deiildır, bulun d:O~Ya tarafm 1rGmetin iktiılar mevkiine ııelmesini 
tel m-leleria de ıeait bir suret- dan duyulacaktır. Mallıyetperver . . Ş da 
te tetkikine imkan vermittir. Türkiye ile Boll"vik Rusya ara· iotemİ§lerdı:. be=: - UU:' 

Şimdi1e kadar tatbik edil.mit tındaki dostluk oırrınm ağzımdan dikkatten Y •. kü' ı~tiihe ert 
ol L t-·-'L • • 1• •• ··•'-'- • • • ti' B k ı.: ı mayıs paZllO' gun ın ap a ıan 11aı .,..._, meoaı ı ,_.......,. ititilm.,.ını ıs 1orum. u aır, ço .., ~~,_, • . d 1 269 
- isabetini - difer taraf baaittir ve 12 seneden beri oldu- 615 sancuuya uzerın en ya nız u 
taa beynelmilel yaaiyeti hazıra iu ibi barün de mütekabil iti netice ala"!;lmiı !': gel~ mecli-
... •--' ...ıı. menafiiain bu lef- g.. · mü- bulunmakta sin uıcak uçte birinden biraz fazla. 

--- mat userıne • .:L-- _ ,,.elıil • ti ı 
riki mı =iyi yalnız muhafaza de- dır. Bizler, biribirimizin iyilifini " m'""'.'." ~ . ~t · 
pi, hatti genifletmek zaruretini • · Bilmukabele her iki ta- Bagunkü ikincı devre, akim ta-
de amir bulundulunu miifabede· ıst;": ye "-"" -1ebtleri halddim -i icap eden bir U.ti- ı 
ye müaait olan tam ı.ir nazar İflİ• .... 'd yaptıJnnız tefleri iyi bula hap olmalıdır. 366 balotaj burün en · 
raki ka1clolUDmUJtur. mız e, Doıtluğu f4'killerin ahen· muhtelif ve hatti. hazan da "" bek 

ika mGkllemelerde Tiıkbe iJe J'~ .:~ teala etmek istemek l...tlmez ittihldarın ricut bulmast- ı ..._ it gı uze, ~- • _, ___ ._._ 
!o.yet llo&yaliet -ı.mireaw • .. thi bir düııllncedtr. Doııtluklar, na sebep auu;aaur. 
tihatb arumclaki iktı•a4i ft fikri ancak menlaat birlikleri ve müte V elbası1 en son fakat en h~yecan 1 
ıaiilıaııebat .. ......_ huıııui bir kabil itimat uaerinde tee11üa ede- lı bir hacliıe de M. DOWIM'T'•n kat 1 
dikkat atfedilmittir. bilir li olmuıtur • 

Türk miıafirlerlmiırin Sav:ret Bizim dostluğumuz bunun en Vakıa, bu cina!et .~ -nun 1 
Rıısya'nın iktıoat, nafia ve ilim oa • • bir misııtldlr. hir iasamn yaptJir bir cına:r;et '?ld~ 1 

Judarindaki ihya faaliyetine daha 1JI Türki,.eye dön~üiilna vakit e- ğundan büyük bir ehemmıy~ ~ı
yakından vakıf olmaları, birçok ter bir ecnebi ıelır de, bana, mil· ,...iyesi oltı• aklıı lıeraber • ~.tun 
vakalarda olduğu gibi, iki mem- ryetpe..Ver ı-el Pqaya, Sovyet bir milleti mateme gar~ ıtıba
JeketİD kartpıDda bulundukları R,..,._ faaliyeti hakkında - rile burün yapılacak olan ıntihabm 
ayni neviden m-leler aruuıda dÜ§ÜlldtlfliınÜ eoracak ~~uraa cma sGk6ıı ve intizam içeırisinde icra11 
meve11t miifabeheti ve bu zemin· fU suretle c:evaP verecegını: ti.zımdır . 
de de daha ıılo ve müanir bir te· _ !1oY7etlerde tatbik edilen ----·---·-----·---
mamı ameli olarak münıldhı ol- jiln bi:ııilllki detiMir. Fakat, bu, etmedim ve daima takip ettiğim 
duğunu göslermeğe müsaade bah i:..; bu rejimin en -hirane ve bu mantıkla sizin muhabbetlerini 
fQlmllfbır. .,. muvafık bir tanda tatbik edil zi kuanmıı olduğumu zannediyo 

Bu ameli temas tenmiye ede· mit oldııfuaU takdir etmekten 
cek tedbirler üzerinde bir prea· menedenıaz, N~zaketinizi daha fazla suliıti· 
oİp itillfma vanlmıt ..,. bu mak· Eter batka bir lisan kullaDNy mal etmek lal 6:: lht.iauatmu 
Mtla Sovyet mamGlltmdan aırl dun, dootluğumuz baıit bir tekil iki kelime ile telhis edec:elia. He 
eihaalar oatm almmak üzere S- doatluiu olacaktı. pimiz yapttğnnrz tematlardan d~ 
yet hükG.meti tarafmclan 8 mil· Aziz dinleyicilerim 1 deruhte layı çok mütebeyyiciır. Beynelm1· 
yon dolarlık uzud vadeli bir lı:re- ettiğim vazife beni mea'ul bir İn• lel münasebetlerde dostluklar 
di açılmııtır. Bu kredi ııenelik aan mevkiine koymuıtur. Batka coğrafi ihtiyaçlara, mÜ§terek 

, ta.kaitlerle e•ya olarak öd-ek· bir mahfelde burada aöylediğim- menfaatlere ve bunlara benaeyen 
' tir den halka türlü kon-mam. Bu diğer amiller tekabul ettikleri za 
i İki memleket araamdaki bani saatte aöylemİt olduiwn l"Yler man aaflam olarlar. 

ıİl .. 11ü11nü mub•• 
rasa8ı eu mükem
•el ve şayanı bq~ 
re« vaaıtalandar. rabıtaların takviyesi ve bilbUM bütün vüa'at ve tümule maliktir. Türlriye ve Sovyetler ara11nda 

Ziraat müdiriyeti tarafından ilim mü-leri ara11nda daha Eğer bu tarzda konuıuyoraam bu, ki dostluk istikrar ve metanetini 

REME
-. susuz arazide mahsul ve"'D ve canlı ve daha doirudan doiruya benim her yerde ayni suretle ko- bu doatluğun eaasını tetkil eden 

"kırpirinci" tabir edilen pirinç mübadeleler yapılma11 ayni dere ııutmak hususundaki karanmm bu &millerden alıyor. Eminiz ki, 

und lbed
'l ek T cede faidell görülmÜ§tür. metin ve kat'i olmaoındandır. & her fınatta, Sovyetler bizi kendi 

N :ohum an ce 1 er ar. alın için tasdik etmekte oldufuau !erine bıığlıyan daatluğu dalına 

M O 
usun muhtelif köylerine ektiril ismet Paşanın nutku zu gördüğüm bu beyanattan da- yüksekte tutacaklardır. Bunan gi 

1 .niştir. Bu seneki tecrübeler hiia MOSKO,V.A, 8 (A.A.) TM ha baa.lt ne vardır? Sadelik tunda bi Türkiye de her nerede oluna 
~-nu" i.celeııine zeı~',-aiU..6.iııınoı...Wlldiııiwııic::.~-~~~~J.ıDiııılııai'iı;&i'~·;.A"İ!!!ld~'~e~ka!!!!d!arı:...!ık!en!!..l..,ııl11111~1!Il~ettjcloa!ıı!!t~l!!iı!!!!iL..;'9il!!uı.J. 

ANKARA., 8 A.A. - Fransa 
reisicumhuru M. Doumer'e yapı
lan suikast haberi üzerine Reisi
cumhur Hazretleri tarafmdan 
Mm Doumer'e ve Meclis Reisi 
Ki.zen Pa~a Hazretleriyle Baıve
ki.let Vekili Dr. Refik Beyfendi 
ve Hariciye Vekaleti Vekili Şük
rü Kaya Beyfendi tarafından 
Fransız makamatına teeaaürü mü 
tazammın telgraflar gönderilmif-
ti. 

Jı.lııiren M. Doumer'in Yefatr 
mün•sı• etiyle Reisicümbur Haz· 
retleri Madam Doumer'e bir tel
graf çekerek t-saür ve taziyetle
rini bildİrınİflerdir. Meclis Reisi 
Kazım Pata Hazretleri Frıuuız 
iyan ve meb'uaan mecliaine Bü
yük Millet Meclisinin ve Baı•eka 
let Vekili Dr. Refik Beyfendi 
franarz Bapekili M. Tardieu'ya 
Türk milletinia taziyetlerini iblii 
etmiflerdir. AJni zamanda Hari
ciye Vekaleti Vekili ve Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyfendi de 
f ranaa Hariciye Nezaretine ve 
lstanbulda bulunan Fransa sefiri 
Kont dö Şambrön cenaplarına ta
ziyette bulunmuştur. 

Bu husuaa ait çekilen telgraf
lar •tağıdadır: 

Madam Doumer Paris: 
"Namdar zevcinin yapılan 

merdut auikaat haberini müteakıp 
aldığım vefat haberinden fevkali. 
de miitee11ir oldum. Derin hürme 
timle beraber _en aaır.:imi taziyet
lerimi arzederim.'' 

Gazi M. Kemal. 

Ayan Reisi M. Albert Lebrun 
Cenaplarına: 

"Türkiye B.M. Meclisi teeaoür 
lü taziyetlerinin ve derin muhab
betlerinin teminatını Fransız A. 
yan meclisine arza beni. memur 
etti. Bu vazifeyi ifa ederken şah
si taziyetlerimin kabulünü ve 
dost milletin duçar olduğu elim 
ziyaa samimiyetle iştirak ettiği
me itimat buyurulmasını zatı ali· 
lerden rica ederim. 

Türkiye B.M. Mecmi 
Reillİ: Ka:&ım 

Meb,uıan meclisi reiai M. Brıi.ı· 
.ıron cenaplarına: 

"Türkiye B. M. Meclisi t-s 
lii taziyetlerinin ve derin muha 
betlerinin teminatını Fransız m 
buaan meclisine arza beni mem 
etti. Bu vazifeyi ifa ederken ph 
taziyetlerimin kabulünü ve d 
milletin duçar olduğu elim ziya 
samimiyetle iştirak ......... iti 
buyurulma11nı zatı#! hıdea ri 
ederim. 

_, 
Türlriye B. M. Mecliai 

Reiıi: Ka-

Tardiea C-..la 

"Fnmnz milletinin duçar oltluğ 
kedere ıaıaimiyetle ittirak ..._. 
bütün Türk milleti nam._ deri 
n>alıalıbetlerimin teminatı ile birli 
te t-arlü taziyetlerimi arzeyle 
l'iaa..'"' 

Başvelr.alet Vekili 
Re/ık 

Hariciye Nazm M. Tardieu C 
naplanna: 

~Merdut suikast haberini ınüt 
alı:ıp mümtaz devlet rı;isinin vef 
haberi bizi büyük bir yeis ve elem 
düşürdü. Yüksek muhabbetlerün 
zin mükerrer teminatr •~ ile birlikt 
derin ve teeuiirlü taziyetlerimin k 
bulünü zatıalilerinden rica ed•im ' 

Hariciye Vekaleti Vekili 
Şükrü Kaya 

Fransız Sefiri Koni de Şaınbrö 
Cenaplarına: 

Menfur suikastı pek az sonra 
kip eden met'um haberden pek 2 

yade müteheyyiç olarak derin . m 
babbetimin mükarrer t-i:ıatı il 
birlikte samimi taziyetleriınin kab 
!ünü zatı alilerinden rica ederim. 

Hariciye Vekaletı Vekıli 
Şükrii Kaya 

Fransız Sefiri Kont de Şambrö 
Cenaplaı~nın Hariciye V ekiıleti ve 
kili Şükrü Kaya Beyefendiye gön 
derdikleri cevap aşağıdadır: 

Şükrii Kaya Beyefendiye, 
Gösterdiğiniz alakadan ve Tiı 

hülı:funetinin fransanm milli mal 
mine ittirakinden pek çok miıteha 
sis olarak zatı devletlerine cok s 
mimi tetekkürlerimi kalbi dos!lu 
temİnatimla anederim. 

Sambr6n 

lzmir sporcularının şikô.getlerı 
fMZlR, 8 (Milliyet) - İ•tanbul'da maç yapan aporcularım 

geldiler. Futbolcular lıtanbulda çok fena muamelelere maru 

kaldıklarını söylemektedirler. Spo.cuanmıza yapılan muamel 

ler burada teessür uyandımtıfbr. Hizmet ve Halkın Sesi gazel 

leri kupalar koyarak İstanbul muhtelitini revanı maçına davet 
mektedirler. 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it sayaaı.rla İffl sayımı. • 
r....ıa lavuauta hlltla.ı.t
llİiDliea IMrİ,... it~ 
da ı....ıı.ae İffl lll'l'Jaıılardaa pek 
çok mektuplar nbalrteym. Bu 
melı:luplsr ...ı..aı1ı a.slül eıleonk 
bir taracla tasııılf edil aktedir. 

.. Milliyet " -ı.ı.ettn ... 
ialdrimdan lıahaedilnn lflizlitin. 
İfoİderİn ibtipç oabalarma .ıa;.ı. 
maı:!sklanudan ileri ıeldiğiıM ka· 
nidir. 

Birçok lııaaa ..tr..ı..uuı., 

hatti. viliyetlerdn mslrineci, -
törcü, teaviyeci, tenoaa, iyi lılr 
diilııer, marııqoııı, lllb zirnlJ'e 
tami citi; elektrikti •• ftJ'a ... 
ibtisaa itçil.-i .. utalan yoldur. 

Onun isin biz lpHwia ltçi ı.
t..,....ıer anamda ta-.-atta bu· 
ı.._ı. iateyoruz. 

Cnrelı lıtanbala, ..... -
leketin her lröteniae tamll olan ba 
taYasıutua daha mliamlr ve fay
dalı olmaomı iıteyoru.:ıı. Oaua i
çin 

Ricamız ıudur: 
V alil•, kaymek•ml•• • nahiJe 

müdürleri; diier taraftan beledi. 
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdü.tleft ve ali.
kadar idare imirleri buluadııklan 
yerlerdeki ilÇi ihtiyacuu (,.ı.;t, 

mahiyet, evael, verilecek ücret 
ve it prtları tubit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirl..ae bize müracaat et
mit ve adreslerini btrııkmq olan 
ipizlerl batlilerine lıilclireceiiz. 
.. ountle hem İfllz kalan ... 
-nııldabtia aerainıle İf lıulabi 
'-iiai lıilmediii için buulaı:. 
ntaadqlarımmı lı.iamet etmİ§ 

ı.... de memleketin hnr tarafııu 
bir çok ıriizlde iyplerin dağılaralı 
müfit bhmetler deruhte etmeleri. 
• ywclmı -.it olacağız. 

HulUli aıii.eıı-l oalıipleri d< 
bu buımtalri ilıtiyaçlannı biz, 
lıildirir1- -uniyetle kayd
adı ceiiL 

1 - Kime ve nasıl iş~iye 
ibtiyac:ınız var? 

11- Nuıl İf istlyarsunuz, 
elinizde IJft san' at vardır, ne 
luldar ücret istersiniz, lsı.n
bul haricine gider misiaiıı, 
hususi bir Ffrtrnız var 11Uİ' 

Bize bildiriniz. 
M-ur, katip, ınuJaadp .., • 

ıliier hizmet talep edealerle iloti
yaç oalıipleri anumcla da ba ta
vassutu yapacajız. lı ...,..._ 
de, İffl ve m-ur arayanlar dı 
mektuplarmr "latanbul, Milliyel 
pzeteoi İf tavaaout biiroou" na 
mma rönılennelidirler ! . 

Bu, memlekete ve vat11n· 
daşa yapılacak en bllyiJk hlz 
mettir. 



Ankara· 
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Milli Sanayi 
Muvaff akivet 
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Istanbul ve Ankara 
Satış Mağazaları 21 Mayıs Cumartesi 

... .. 
gunu 

açılıyor 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'II.E MEVKİ VE MÜŞ· 
TEMİLATI 

o:ı o 

··.a !i!. g 
ı; 

2000 7483 Fmdıklıda Fatmabatun mahallesinde Beytül. 
malcı M>kııimda eski 2 ve yeni 28 • 30 numa
rah iki yüz on bet artın arsa üzerinde ab9ap 
üç katta on bir oda üç ıofa iki taşlık bir salon 
iki mutfak odun ve kömürlük iki artuı çatı 
araıı ve kırk arım araa üzerinde iki kumalı ba 
mam banyo mahalli ve yüz doksan bet artın 
bahçeyi ve derununda cari nıııf ma.sura suyun 
üç rul>'u hiaseaini havi iki kııtımdan ibaret bir 
hanenin tamamı. Behiye H. 

.,~FESHANE 
F ABRİKASl MAMUL A. Ti 

YENİ CIKTI 
a 

Yerli pardesülük: Metrosu 390 ku:ruşa 
Memleket mahsulü tiftik ile karışık olanları da mevcuttur 

Halis yünden mamul nefis kumaıları 

Vatana ve kesenize hizmet 
maksadile arayınız. 

yeriı İstanbul, Beyoğlu, Aokarııı'da 
Yerli Mallar Pazarı 

Istanhul Gümrükleri 
Muhafaza müdürlüğünden: 

1 - Merakibiıı ihtiyacı için nüqı-.neai veçlıile 3 kısım bayrak 
ve fors pazarlıkla alınacaktır. 

2 - lsteklileTin yüzde 7,5 teminatlarile 12 Mayıs pertembe 
günü saat 11 demüdiriy~te bulunmaları. (1881) 

IOOO 1182 Arnavutköyünde Birinci cadde sokağında eski 
1 ı4 ve yeni 1 ız numaralı iki yüz yetmit arım 
ana üzerinde bir katı kagir üç katı abtap ol. 
mak üzere dört katta dördü küçük olmak üze
re on iki oda, iki ıofa, bir salon, bir ge
sinti mahalli bir mermer tatlık bir mutfak 
bir koridar bir kömürlük ve odunluk (ikinci Istanbul gümrük muhafA7a 
kattan itibaren tabnıt vardır, üatü balkondur 1~ 

ve hanenin hariç kapısının iki tarafa da iki Müdür)üg'"' ünden: 
kapnı vardır.) Ve yüz )'İrmİ bet arım bahçeyi 
havi bir baneni:ı:ı tamamı. Salibattin B. 1 - Gümrük Romörkörlerine Ferıni ketfi üzerine pazarlıkla 

8000 lllO'IT Galatada Bereketzade mahallesinde Yükeek projektör (ıtıldak) alınacaktır. 
kalc:hr.n sokağında eski ve yeni 64 numaralı 2 -Taliplerin ketfini tetkik ve yüzde yedi buçuk teminatlari 
yüz yjrmi arım arıa üzerinde kirair dahili ah- le beraber 9 Mayıı Pazartesi günü aaat ıs le müdiriyette bulun
f&P dört kattıı üıtünde on iki oda (odalann malan. (ı888) 
biri ıofadan müfrez ve üçü ufaktır.) Üç çab 0-1----------------------
duı iki sofa bir mutfak bir kuyu bir aarmç ve 
on üç arım aydmbfı ve altında bir diikkiinı 
Ye dükkinm altında bir bodrumu havi odala· 
nn tamamı. (Bir ufak dükkin daha yapılmıı
br.) Cidaviçyan Kirkor Ef. ve Mm. Meryem 
Cideviçyan 
'Galatada Sultan Bayazıt mahalleainde Kılıç
aJipata maballeainde c:a-ddesinde eaki 88 • 90 • 
92.94.96 ve yeni 102-ı04.t06-108-110 numara 
lı bin üç yüz otuz yedi artın arsa üzerinde kir. 
gir bet katta birinci katında dördü Kılıçali 
caddesinde biri Sitefransez sokağında ikisi 
arkadaki aralıkta diğerleri Pasajda olmak üzere 
oo bet dükkanı dükkinlann ikisinin üzerinde 
birer oda birinin üzerinde de bir sofa ve birin. 
den reçme iki odası üst katları apartıman tek· 
imde kullanılır. ikinci katta on bir oda biri 
dört diğeri iki oda bir sofa bir mutfak bir bala
lı iki daire (apartımanm Pasajdan bet basamak 
la çıkılır.) Üçüncü katta (dördü üç odalı üçü 
clart odalı bir sofa bir hali bir mutfaklı yedi da 
indir.) Dördüncü katta ikisi ~ odalı üçü 
tiçer, üçü dörder odalı birer sofa birer mutfak 
birer hali ıekiz daire üst katta biri iki, üçü 

Nafia vekaletin~en 
ı50 ton yerli çimento pazarlıkla mübaya edilecektir. Pazar. 

lık 15/5/932 tarihine müsadif pazar günü saat ıs te Ankara'da 
Nafia Vekaleti binaımda yapılacaktır. 

Pazarlığa ittinık edeceklerin 285 liralık muvakkat teminat. 
lan ve Ticaret Odası veaikalan ile birlikte ayni gün ve saatte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Taliplerin 9artnameyi gör
mek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme dairesine, latan. 
bulda Haydarpa9a'da tesellüm ve muayene memurluğuna müra-
caat edebilirler. 0 765) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaat Komisyonundan: 

Mektep malzeme l&boratuvarında yapılacak teısisatın pazar. 
lık ve ihalesi 9 Mayıı 932. tarihine müaadif pazarteaiı günü ıaat 
(ı5) te icra edilecektir. Teminatı evveliyeai ~450) liradır. Talip 
!erin bu baptaki ıartnameyi göınJek üzere mektebe miiracaatlan 
ilin olunur. 0898) 

dört, dördü üç odalı birer daraça birer hali bi· -----------------------
rer sofa birer mutfağı havi sekiz daire üst kat· 
ta biri iki, üçü dört, dördü üç odalı birer dara
ça birer bala birer sofa birer mutfağı havi se. 
ki:ı daireyi ve dokuz yüz otuz dört al"fm pasaj 
Ye aralık mahallini havi Loit ban namile manıf 
bir banın nısıf hissesi. Abtüllitif B. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 

Istanb 1 Evkaf müdiriyetinden: 
Mahalle ve Mevkii 

Şitli 
Babıali Nallmıeacit 

'' ,, 
Aksaray Çakırağa 
Beyazıt Y abnikapan 
Üsküdar Durbali 
Saraçane Mimarayu 
Üsküdar Atikvalde 

Anadoluhisan Y enima
halle. 
Kasımpaıa Büyükpiya
lepafa 
Eyüp vezirtekkesi 

Bakırköy 

Kmalıada 
Laleli Mimarkemaled. 
din 
Galata Şabkulu 
Üsküdar Ümranive kar 
yeai. 

" .. --Çarşı Bedestan 
Şehremini İbrahim... ... 
vuş. 

" 
" 

Eminönü Şeyhmebmet 
geylani. 
Beyoğlu Kuloğlu 

·Hobya~ 

Edimekapı Dervitalı 

Galata Mehmetalipa§a 
Şehremini Ereyli 
Eyüp Camıiikebir 

Davutpqa Beyazıt 

Kadıköy Osmanağa 

Sütlüce 

Galata Arapcamil 
Galata 

Mabmutpaşa 

Haıköy T urıucı 

Atikalipafa 

Nuru 

Ağabamamı 3 ncü va, 
kıf ban. 
Büyükdere C. ıi 
Caialoilu 

" 
Namıkkemal C .ti 
Cami 
Şairrubi 
Haydarhane 
o 

Gökıa 

Zincirlikuyu 

o 

lıtanbul C. si 

Çmar C. ıi 
Tramvay C. ti 

Kulekapıaı 
o 

.... 
o 
Şerif ağa 
Mektep 

Cami 
" 

o 

Ağabamamı 3 ncü ' 
kıf han. 
v enipostahane C. si 

Nu-redcfin tekkesi. 

hanı deniz tarafında 
Saraymeydanı 
Bostan iskeleai 

Tramvay C. ıi 

Hasırcıbaşı 

Tekke çıkmazı 

Kalafatçılar 
Yüksekkaldınm C. si 

osmaniye 
ıunda 
Ayazma 

camü avlu-

Tavukpazan 

No. aı .. . 
:,.maı 

2 Dairw 

Han~ 
" 
" 
" 
" .. 

351 
8 

6,23 
30 
ıe 
3 
2 
o 
Tat~ P 
Tekkenin ıe 
limlk lomu 

7 Hane 

&72-272 Cami avlu
sunda hane. 

ı7.t9 Vezir tekke-

61-63 

8-12 
95 

'62-524 
2 

60 
&6-64-62 

21 
o 

si 
Hane ve dük 
kin 
Hane 
Dükki11 

" .. 
" 
" 

Dolan 
Arsa 

.. 
" 

ı2 

14-16 
12 Hidayet cil. 

mii avluıu 
3 Dairesi 

2-1 2. hane 
46 
25 Canfedaha • 

tun mektebi 
27 Mağaza. 

7 Arsa 
O Mibri,ab i

ret mahalli 
O Sadi tekkesi 

selamlık kıs-
mı 

52·1) 2. hane 
9-4) 

o Tekke 
bahçe 

161-179 Baraka 

ve 

O Cami aralık 
mahalli 

O imaret ma· 
halli 

49 Dükk&n ve a 
yazma mahalli 

O Bayrampa9a 
cami yeri 

Müddeti 
icarı 

ı ıene 

" 
" 
" 
" .. 
" 
.. 
.. 
.. 
" 

" 

" 
" 
.. 
" 
.. 
" 
" 
" 

" .. .. 
2 ııeıı 

.. 

.. 
" 
" 

3 sene 

" 

" .. 
.. .. 
" .. 
" 

F..cri' 
Liıt 

11 

2 

t! 

• 1 
• 

tfj( 

( 

31 

J 

1 
ıe 

S.lida mevkilen1e cinsleri ya:ıılı olm1 vakıf eD:ıı&k bizalanndaki mtiddetlerle kiraya v 
mek üzere müzayedeye konmu9tur. ihaleleri mayısın 23 üncü pazartesi günü saat 15 te y 
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkOra kadar Çemlıerlitaı'ta Evkaf Müdiriyetinde Ak 
kalemine müracaatlan. (17 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Köprüde Haliç cihetinde 33/12 No. b dükk&n: Teminat 13,5 IU-a 

,, Oıküdar'iskele.inde 23/66 No.lı dükk&n: Teminat 13,5 lira 
,, Haliç cihetinde 3ı/ıı No. b dükk&n: Teminat 9,5 lira 
,, Haliç cihetinde 10/29 No. lı dükkin: Teminat 22,5 lira 
Yukanda yazılı emlak bilmüzayede kiraya verilecektir. Talip 

olanlar tafsilat almak için her gün Levazım Müdürlüğüne ve 
ihale günü olan 30/5/932 Pazartesi günü de teminat makbuz 
veya mektubu ile saat on bete kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (1916) 

Karaköy caddesinde kiralık dükkan 
Galatada Karaköy caddeainde 6/8 numaralı dükkin pazarlık

la bir ıeneden üç aeneye kadar kiraya verilecektir. Talip olanlar 
tafsilit alma·k için ber gün Levazım Müdürlüğüne ve pazarlık 
için de 16/5/ 1932 Pa:ıartesi günü bir seneliği için 162 lira Ye üç 
seneliii için 466 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat 
on bete kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (1910) 

Eminönü Belediye Şubeainden: Sirkeci araba vapuru iskelesi 
meydanmda bulunan belediye mevkii binasının enkazı açık mü
aayede suretile satılacaktır. Talip olanların ihale günü olan 12/ 
5/ı932 Perıembe aihıü saat on bette daire encümenine relmde
ri ilin olunur. (1908) 

-•FIRSAT 
Y etilköy ' de İltaayona 

yalon bir -kide IHİy 
ı.hçeıi, ıebze bahçeıi, 
meribn yeldeğimıeni, iki tulıuıı' 
balı bilırii)ı: Nll'Dlcı, mütererrilı: ;-. 
raj, Ye her tarafta elektrik tıfİ 
sab haYi müceddet güzel tıif 
Yilli eatılıktır. Ziyaret için lıöfİ~ 
ec:zanetine müracaat ohnım1'1' 

Naim Vapur idareti ı 

lzmir sür'at postafl 
(20 Saat) 

Lülo 

ADNAN 
vapuru 

h~;:. Perşembe 
günleri Galata nhtımındaa •" 

tam 18 de hareketle doğroı 

1ZM1R 'e 
ve puar ıünleri lzmir'den ol 
14 1/2 da harelı:etle lıtımbufa ı 
det eder. 

Jıohilit için Galata, cm,,J 
Rumelihiaann'da 88 No. hane icarı: Teminat 9,5 lira. kartwnda Site F ......... H- rl 
Oıküdarda Evliyaboca mektebi ıatılık eııakaın: Taninat 5,5 L. 12 yazohanesine müracaat. 

ı ... _. Tel. B.O. 1041. ~ 
Yukanda yuıb itler mibayedeye konmuttur. Talip olanlar ı • 

tafıilit almak için her gün Levazım Mücliirhlfüne ve ihale rünü 
olan 30/5/ı932 Pazartesi rtinü de teminat makbuz 'Veya melrtu
lıa ile ıaat on bete kadar Daimi Encü- müracaat etmelidir
ler. (1914) 

Norıke Orient Linİ 
takanİ'ia cins ve nev'ile mevki ve müttemilitı yazılı em. 

van pyrimenkulenin icra kılınan ilenj müzayede. neticesinde 
hialamıcla r&terilen bedellerle müıterileri üzerine takarrür 
etmiı ise de mezkilr bedeller haddi layıkmda görülmediğinden 
tdaar on bet rün müddetle ilin edilmelerinıe karar verilmit ve 
30 Mayıs 932 tarihine müsadif pazartesi günü arttırma bedel-· 
leri haddi l&yıkında görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çe
kibıreai takar:riir eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on 
dörtten on bet buçuğa kadıır Sandık idaresine müracaat eyleme 
leri lüzumu ilin olunur. 

Elli il! yetmİf adet maa sikke tavla halatının puarlıit 11-
Mayıs.932 ça11amba günü ıaat ondan on bire kadar yapılacak
tır. Taliplerin nümuoe ve tarbıameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak için mezldir günün muayyen saatlerinde komis 1------------------------
yona müracaatlan. (1906) Edimekapı, Befiktaı ve Oıködar süt ve mektep çocuktan ba-

kım evleri için liizumu olan alitı tıbbiye pazarlıkla alınacaktır. 

~~ lıaadrab <ELIE) vaıı' 
10 Mayııta limıınaruza mUYatl 

n (ANVRERS, HAMBUR~ 
SKANDINA VY A limanları içllı 
tiai ticariye tahmil edecektir. 1 
llt için c.ı.tada Frenkyan hıol 

ela TH20 REPPEN vapal'\I a 
talıima milrııeaat. 

Satılık Otomobil Levazımı 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 

Abırkapıda nakliye kumandanlığı ambıırmda mevcut 66 ka. 
lem otomobil levazımı cem'an 514 lira 80 kurut muhammen be. 
del üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. ihalesi 23 Mayıa 
932 pazartesi günü aaat 11 buçukta yapılacağından listesini göıo. 
mele iıteyenlerin Eminönü malmüdürlüğüne müracaatlan (171 O) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. dl kefide 11 mayıs 1932 dedir. 

• Pazarlık 12-5-932 perfembe günüdür. Talip olanlar 27 liralık 
teminat -kbuıı: 'Veya mektubu ile yemıü mezkOrda aaat on be
te kadar D.mD encümene müracaat etmelidirler. (1911) 

Telefon Beyoğlu 22'f 

Devlet Demiryolları idaresi ilinıa!!J 
.................................................................................. ...._. BOJ~k ikraıniJe 40000 lira~ır Göz Hekiıni ~ 

T emaiJ ve müsmnere venııek üzere aıgari bet kitilik gruplar p f p ~ ~ 
baım. de seyahat etmek veya ı...... ki•i ücreti vermek •arti:le Devlet ro esör aristen 111 ı.~d Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk bir 
mükltat vardır. 

~ ,. " Dr. Esat Pt- Dr. Şilll\f~ 
Demiryollannda ıeyabat edecek tiyatro ve musiki heyetlerine Babıali Vilıive t kuşısm,Lı No.J 
mahalli belediye reialiklerinin veaikalan mukabilinde tren ücret 
!erinden yüzde elli tenzilit icraama dair D. D./ 59 numaralı bir \ !!!!l!!l!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!t!!#/ı 
tiı'ife ihdas edilmittir. 

Fazla tafsilat icin istas onlara müracaat edilmelidir. 1733 MlLLlYET M, ı'!A) 


