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'>numaralı kararnamede Başvekil Bz • Şelirimlzde 
ıs;;;;ıR~;;;;-; .. d~;ii~k·gutü;;nşın;.;;;~d;~-TilrkiY;;eı 

dostluk getiriyorurB. Benim için bu ne büyük zevk •• 1 
Telaş ve endişeyi mucip olacak 

hiç bir nokta yoktur 
1ktısat vek·iti Mustafn. Şeref Beyle müli\ka 

1 ........................................... -............ ··-·-.......................... ..._. ...... -..................................................... : 

t111 IUıQJat ve ilırr.catla döviz lıareT;(ı 
hi: tanzim etmeli. için lıükümetçe a
ti/;~ /;abul edilip (2 mayıs 1932) ta
ııtı.11 resmi gazeteyle illin edüen (5) 

d 'llaraıı l:ararnaınenin bazı taraflar
d~ ~bir az telaş ve endişeyi mucip ol
tıi llll UÖrülüyor. Bu. telriş ue endişe
li 

11 
Ccbe!Ji ticaret muamelatına ilıti

d l'lç ııe zaruret haricinde ueni takyi
t.!~· ~ı suretiyle harici ticaret kre
~ınırı kc, ilr.ıesinc ve dolayısıyle 
8 bltılefwtte iş lıacminin daralma!iına 
(~) ep olmak /...'orkusudur. Onrın i~~in 
ı;ı l'lıımaralı kararnarn<:ye şimdilik 

Heyet büyük tezahüratla karşılandı 

Zllın 1101..-tu diyenler vardır. 
~ llıı hususta Jıiild1metin noldai 11a

,_ tırını ög-renmek icin bizzat iktısaf 
~· . . 
ti ılı Mustafa Şeref Beyi ziyaret et 
tı?' ııe 1.:endi!erindcrı yeni kararname
kı'tı '11a/ıiyeti ve sebebi tanzimi lla.Tc -
~r/., Mrn% izoh•-ıt ;ı·111:nıcsini rica et-

lı.q1_"'1ustaf a Şeref Bey kararname 
•kttıdaki sualime cevaben dedi ki: 

)i ._ Beııd (5) numaralı kararname 
t-ac

0
kunurken birdenbire ithalat "·e ih 

~~ea~ tnuamclatıyle döviz müb:ıyaatı 
~İd l'ıne lüzumsuz l>ir takrm yt'ni tak
J~~t \·azcdildiğini zaitne<len ~el' bu
dir. hi~~r. Fakat ha:.ikat böyle de~il
liııcı Çunkü kontenjan hududu d:ıhi
'tııı.ı_e ~lnıaı.: şart1yle döviz mübayaa
l!ıı }ı hıçbir takyit vazcdilmcnıiştir. 
1.ı\te Udut dahilinde rnkubu!an her 
~}'~ kabul ve is'af edilir. ltlı:ı1at 
~il.l •na mukabil istenilen dÖ\'İZ der
lercı ~erilir. Halbuki ba~ka mernleket
Veti~rn ithal olunan eşy;mn clöYizlcri 
hcı.~ 1 1Yor. Birçok \'atanda5la1·ımıı 
dal' ~~nebi memleketlere şimdiye ka-

ıtçok mal satmışlardır, Türki-

Başvekil ismet Paşa Hz. iyle 1 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey 
dün öğleden sonra Rusyada.n 
tehrimize dönmüşler ve halkın 
bllyük tezahüratıyla karşılan-

' mışlardır. 
Heyetimizin dün şehrimize n

acağı hakkmda evvelki gün 
kat'i bi rbaber gelmediği için.J 

f, dünkü gazetelerde vapurun şeh-
1 rimize varış günü ve saati tam 

bir sıhhatle bildirilememişti. 
Buna rağmen Gruzia limana 

girdiği zaman heyetimizi selam· 
«.nsat vekm Mustata •eref B. lıyan vapur düdüklerini İfİten 

yeden ihracatla meşgul olan bir kı- halk derhal rıbhma koşmuş ve 
sım tacirlerin memleketimizden alıp az· bir zaman içinde rıhtım üze· 
e\kl!ttikleri mallann bedelleri bu su- rini, 0 cıvaroaki hinaJarın dam

retle tahsil edilmeksizin ecnebi mem-
larına ve pen~erelerine varıncıleketlerde kalmıştır. Bu netic-2 mem-

leketimiz için de büyük bir zarardır. ya kadar dolduran büyük bir 
Tilrkiyeden mal almış olup lıtde11e- kalabahk kitlesi teşkil etmiştir. 
rini vermiyen memleketler hakkında Denizde de Başvekilimizi har
hususi bir tedbir almak lflzrm gelmiş- şılamak istiyen halkla dolu ve 
tir. (5) numaralı kararname muci· ============== 
bince alman bu tedbir de şudur: 

M. Löbrün Ilu memleketlerden bize gelen eş

ya lrnntenjan dahilinde olsa da. dövi
zini ,·ermeyi tehir etmek. Yalnız ge-' 
ne karat-namenin <3> üncü maddesi Fransa Reisicümhuru 
bu hükümden Türk.iyeyle Kliring mu ~'ltibap edildi 
kavclesi yapmış olan memleketleri is-
tisna ediyor. Çünkü Kliring mukave-ı 
lesi yapm:-ş olan memleketler için bu 
hiikmün mahal1i ta.tbi.kı kalmaz. Bu-, 
nunla beraber bugünkü kat'i vazıyet 

Mehmet Asım 
[ Alttarafı 2 inci sayfamızda ) 

l~ltıir Rıhtım şi;'.ketincle yapılan mari
etler birer birer meydana çıkıyor 

s~, . ·------
'"bı~t•rnaı muhalcemesine dün de devam ~dilmiş şirketin 

1
" '-rnumi k5tibi şirket komiserine verilen paralar hak· 

kında çok şayanı dikkat şeyler söylemiştir 

~ - Tafsi!At 2 inci sayfıımızda 
··~· '• • "• " .. • , • l • 1 • • • .. ş '* Wfii 

lstaııbul muhtelitinin son maçı münasebetiyle 
Frınıamn yeni Relsicümburo 

M. LöbrUn 

Fransada Reisi Cümhur inti 
habı, dün öğleden sonra yapıl
mıştır. 

M. Penlö\le, evvelki gece nam· 
zetliğini geri almıştı. Bnna mu-

kabil ayan reisi M. Lubrünun 
karşısına sosyalistlerden M. Fort 
çıkmıştı. 

Dün yapılan intihapta, M. Löb
rüo, Versayda milli meclis ha
linde toplanan 932 ayan ve 
meb'usan azasından 639 reyle 
Reisicümhurluğa seçilmiştir. M. 
F ort 114 rey almıştır. 

Bu husustaki telgraflar, ikinci 
sayfamızdadır. 

..,.... 

t 

!'!laşvekll Hz., heyet azası Ye kendilerine refaka.t QJL.8!! 
bUyUk rUtbell Rus zabltlerlle blrllkte 

[Yuktırıdakl resimler heyeti getiren Gruzlıt vapurunu lin1:ınıı. girerken, 
Başvekilimizi otomobilde ve askeri selAmlarken gösteriyor] 

adetleri vakit geçtikçe çoğalan 
motör ve kayıklar Gruzia vapu· 
runun limana girmesini bekli· 
yorlardı. 

Rıhbmda 

Galata rıhtımında, tam Çinili 
rıhtım hanının önündeki kısımda 
bir bölük asker saat on dörtte 
gelerek askeri muzikayla birlikte 
yer almıştı. Bu tarafta munta
zam bir saf halinde polisler bu
lunuyorlardı. Burada bekliyenler 
arasında fırka kumandanı Rüştü 
Paşayla polis müdürü Ali Rıza, 
Beyoğlu kaymakamı Sedat B. ler 
Sovyet Istanbul konso:osu Mali
gin yoldaş, Sovyet sefareti ve 

r··----... --· .. --·------........ -...-" 
Sivastopoldan = 

Istanbula .. 
Müdürümüz Hakkı 
1'arık B.in intibaları 

- Bugün Sinci sayfamızda -

\. ....................................... J ···---···-··· 

konsoloıduğu erkanı, şehrimiz 
deki Sovyet kolonisine mensu 
bir çok zevat vardı. Biraz sonr 
Saracoğlu Şükrü bey de isf 

balciJere iltihak etti. 
Ortaköy önlerlnde 

Gruzia vapurunun saat 13,3 
da Boğazdan içeri girdiği ha 
beri gelmişti. Saat on dörd 
doğru Vali Muhittin, muavin 
Fazlı, fnka lstanbul idare beye 
reisi Cevdet Kerim Beylerle: 
fırka lstanbul ocakları erkim v 
diğer bazı zev"it vapuru karşı 
Jamak üzere bir motörle Seyri 
~efain rıbtımmdan hareket e 
mişler ve Ortaköy 6nlerind 
vapura geçmişlerdir. 

Hoş geldlnlz 
Başvekil Paşa bu ıırada va 

purun üst güvertesinde bulunu 
yorlardı. Vali Muhittin Bey bu 
rada ismet Paşa Hazretlerine! 

" - Hoş geldiniz. ,, Demiş v 
kendilerini lstanbutlular namın 

1 Alttarafı 6 ıncı sayfada 1 

Sovyetler tarafından Gazi H 
ile Başvekillmlze hediye 

edilen atlar 



•• Harici al Ballerlerl 
8lllltlar1 azaltma konfef8n• 
aıntla TUrk tezi izah edlldl 
Ceaevre, 10 (A.A)- ADadolu 

Ajan11oın hususi muhabiri bil

Fransada dtlnkll intihabın neticesi 

Yeni Reisicümhur : M. Löbrün ! 
diriyor: 

Umumi komiıyoa, taarruıl ıi· 
JAhlano banıileri oldufuoun 
tayini buuaunu haYa, deniz ko
mi•yoalarana ihale etmitlir. 

Ayan reisi olan M. Löbrün, 639 reyle eeÇllmi,tlr. 
Sosyalist M. For, 114 rev almı,tır 

Mubtellf devletler tarafından Yenay, 10 (A.A) - M. Al· 
eYYeJee koaferıaıa vaki olan bert Lebrun 639 reyle Re· ıiclm
teldiflerd4' mea veya takyitleri hurluta intibıp edilmittir. 
iste.en kara ıilahları ıunlardm intihaba ittirlk ecleu azanın 

Alır topçu, kale ve HJyyar adedi 932 dır. 
torpil alan aletler arbb otomo- M. Paul Fıure 114 rey al· 
bWer, dofrudaa dojruya ko llfU 1 mııtar. 

lnUhaplan evvel bir memleketı tebdıt edebilen 
JÜUt harbi lnliyecek tedbirlere 
karp ıelebUen kaleler.,. 

Heyetim.iz, komisyonda taar· 
ruzi Ufilalar hakkında noktai 
nızaruu iub ••atar topun, hU· 
cam arabalanyJa zırhlı oto:no
billsin men'iai teklif etmiıtir. 
He,etimlz bu teklif hakkında şu 
izahab 'Ytrmiftir : 

- Tllrk heyeti her t8rl0 ağ1r 
topa, bUbhauı tıamni mahi· 
yette olma11, mGdafaayı, mOıkDl 
lralmuı ve ı=vil ahali için leh· 
clitklr olması ~o!ayıııyla ilga 
edilmesi mllte la1ındadır. 

T8rk heyeti ajar toplar bak· 
... da blcam aııbaJanyla zarhlı 
etomoblUm de taanmt mıbiye

haiı lillblar ar111nda ıay 
tadu. 

S.hrlye 1 omi8yoau tabtelba• 
lürl•in bir taarruı ve tc cariz 
lillht telakki edilip edilmlyece
iln' mDnakaıa ettı. 

Tark maralaha11 Necmeclclin 
Sadak Bey, ba meselede Tlıki
yeaia noktai naıarun izah ede
fek .. ,.. elyledl : 

Muyyea. bir ltaaimden 
:fazla bG,Ok,. faaliyet 1ab111 çok 
uzak, teılikab kunetli olan 
tabteJbabirleri Tltrldye taarnnl 
uWyette NJar. Fakat hacmi 
koaferanı tuafmdan ta)'İD edi
lecek ••11• ve mahd11t bir 
laaddi pçmiyeD va faaliyet aa
lauı bliylk ·olmayan tahtelbahir· 
ler, billla•a babriyel•i kanetli 
olmıyu dew:etler içiu ıacak 
lair mllclafaa •iJaluchr. Mıamafib 
.. yet bltüa deYleUer her aeYi 
talatelbıbirleria taarrml mahi
,.Ue oldajuU. ittifak ederler
se, Tlrldye buna katiYJ• mu· 
laalefet et111eı 

Batda1lana revacını 
Temin için 

lamlrde tedltlr alınıror 
lımir, 10 (A.A) - Şelarimiz 

ticaret odUI Eie ikt .. dl m2n
takılllldaa pi,...ya ... kedlle· 
cM batd•JJanD H\faCIDI tlaaİD 
etmek bre taı •• topraklana 
taaaa•ea teaalzleadikt• ıoara 
pderilmeaiae karar •.-it •e 
bu kuardan m1atakaJ1 laaberc:lar 
etmiftir. 

K811we lllUl&aıı 
bmir, 10 (A A) - Vi111et 

•b-cla toplaaaa ihtikar tet· 
- kik llomlayoau, lrabYe t0ce1rla· 

naclaa 3 klfife ait e•rakı milel-
.tel amamllife teyeli etmiıtir. 

Da••llllllaınn 
bmir, 10 (A.A) - Vilayet , 

i!+r ha,...aı lçba Balya ve 
~ ...... k bota ..... ,.. ............. . ,, ...... 
-..r, 10 (A.A) - Sıwı.n. 
~ ..... olmaalaa-
eı. c...teel ... lhlclea iti-

,.... clmdrde ....... 
.............. teWlll•ill· ... .. •. 

Veraay 10 ( A.A) - M. Al· 
bert Lebrun aaat 14 te miıl1 
mecliıin içtima ıalonuna girm;t 
ve meclis uaıı tarafmdan hll· 
r1retJi bir surette alkttlanmıtbr. 

Saat 14, 1 S te M. Lebr1111 
meclisin açıldığtnı beyan etrn ·ı 
ve mDteveffa M. Doumer hak· 
kı11da kısı bir natuk .Oylemiıtir. 

f.•bruo notlcuada tiSvle de~ 
mıttir: 

- Reis cDmkur M. Doumer 
aımoıuır. F rı•HYI mı temler için· 
de biraka11 bu cinayet bütDn 
diDyada umml bir takbih ve 
nefretle kartılanmııtır. 

Birçok cıemleketlerin parla-
mentoları duyduklan teeuOre 
aeıdialsde tereOman olmamı 
benden rica ettiler. Ben basGn 
mtltev•ffa Doumer'in ılil ve 
mert ıima11 iSnGnde 1°ıin namı• 

nııa ıadece efilaek iıter ve 
çok bByllk bir eleme uinJ•n 
aileeine milli mecllliD derba ke-
der ve ııhrap duyplarma iblAi 
ederim. 

Kirli çamqırlar 
meydana çıkıycJr 

lzmlr rahbm •trkeU suHstlmall 
muhakemesine dewam edlldl 

tımir, 10 (Vakıt) - Rıhtım 'irketi 
nllatimali JD1llulkemellaba hüı1 .... 
aa bqiD de ull7e eea. malak•_....· 
de dtftlll tdildL Gad Fraakoclaa bat
ka maznunlar mahkemeye plmlf • 
lerdJ. lıUcvap eclllea fhketin sabık 
amaml klUbl Anwa .erdljl ifadede, 
tfrketla hfiktmeı aezdiacleld malatelit 
itlerini §irket leJaiae Mt.ietl•dlrmek 
için Ellr.ar Glf re1le ~omiaer Eıuin 
araamda bir ftlllf yapıldaiını ve bu
nala kond8en (50) bin Hra verfl • 
meslnln clerahf.e edl1c1lilılf, 1926 1ene
.... kacl&T (48) l>I• lira YerUdftlnl 
binadan ..... ~da (ISO) lira. Hll8de 
dt laeyetl -11JD17e lptmalarmda 
0000) Ura 'Nrildfiinl ff ba ••retle 
B~ thbU• mula&ellf itlerine yar 
drmcla bubmdu,tuna, bazan parum 
'Nrflmesl t• •ahtelif şekilde tirke
ıt telldlt ettfllnl, bllAn~larm tu.'l!I • 
mhule Elmr Glfreala de41tf pldl· 
de bflAa~ 19p1l4lı1m n Rrlltıın tfr· 
ketinin ıra•ofoa, lülkltt gib~ zad 
eşyadan da fleret a16İnu llJ'leınlttir. 

liilizar Glfreden Ga l'ıUiera 78· 
zılmıt 928 tarihli bir telpaf da ak .. 
mattur. Bu telgrafta, enelee m1m1. 
fabt edilen avamılann wdal ıelmft 
tir. B,...ı ft deetlanna nrlleeft pa 
ranın da ndeel ha141 etmiştir, deni 
lf19rda. Mullake .. 2' ma)'Jla kaJ1111t-

Kırmetll bir hediye 
.... - , •Dil ..... •ı• 8"• 
~ller,a. tllrt•ı llecl~• etiller 
~ 10 (A. A.) - Belaleblh9'r 

Huretım 11te ,.,.ıu .. sı .. r1 
mltJırlmWa ilk • .,. olarak lf*b'ak 
ettikleri ..,_.H•I at )'Ulflal'Dlda 
,a.terdltl •1"df$Jetten .... ,. 
MUIAzlm Saba 11ıtJi badi ta•lalana 
da yetiıtlrllen ·taala,. aaulldül 
Wr J8f111d& ta• ._ hsllla &aıım 
mdt el17le Y•nt ijla ... lamak 1-
ure 11t41Je etmifler " .,.. ...... 
da ..,. iki Melllik İlf' Welbd •• 
ııwı "'7arm.,ı.nbr. 

M. Lebrun, ilk cllmleyl llyle· 
yioce, milll mecli• a1&11, bep bir· 
den ayata kalkm19lardar. Nutuk 
bitince, ba11r bulunanlar, ıUrekll 
ıurette alkıtlamıtlardar. 

PenHSve, niçin va•ı•tU' 
Pniı, 10 (A.A) - Gıcı ya· 

rıaındaa biru evvel M. Patnleve 
a1an mec isi ıol cenah demok· 
rıtları p ubu diYanı aıa11 ve 
birço '< s yast dostlariyle g8rDş 
tDkte3 sonra namzetlikten vaz
reçmlttir. 

Mihl meclis tarafından intihap 
edilecek reisicümburla yeni mec· 
liı arU1nda bir iUIAf ıubum ib· 
li111aliae mani 4Jaıa c arz~suoda 
buiuııan ~irço~ mab'ualat, iki 
m?cliı araıın:.la inti!lali teshil 

· l~in kendilinden namaetlitini 
vazetmeıini musırran~ talep et· 
mitlerdir. 

Bu kayguya yllksek meclisin 
birçok cUmburlyetçileri ittirA!ı 
etmemekte olduiundan ve esa• 
ıea k"!ndisi de bilbıaıa naıuet· 
likte ikilik W• uuou iatemediiin
den M. Paioleve namzetliğini 
ıoerl almııbr. 

Dll•r namzede ıellnce 
Pariı, 30 (A.A) - " Matla ,. 

pıeteıine göre, M. Lebrun'Dn 
kaııııında ıosyalist meb'us'ardaa 
M. Paul Faure, yalnız b11h! bir 

prenıip aamıecll mbyla n1dp 
olaralc balu11muttur. 

Mlatllkltal keltl• 
Paria, 10 (A.A.) - Maatalcbel 

kabine hakkında bfrcok tahmla
ler yapalmaktam •Petlt Jo
urnal• iki ıalip farka arasında 
tqriki mesai lçia yapılacak ml
zakerelerin uıua •• me,.lrkatli 
olıcıtanı yazmaktadır. •Ecbo 
de Pariı» gazetesi, mGttebit aoı· 
yaliıtler kongresinin ıoıvalist 

mebualann hlk6mete ittlılldne 
mGteallik her tDrlll tekliflerini 
re.ldedecoj'al fakat buQwraa 
radıka lere mOzaheret e11i1ecek· 
lerini kaydedıyor, il. Herrlôt, 
bu mlizaheret hakkında pek tid
detli bDkOmler yllrDtmoıtar. Bir 
temerküz kabinesi teşkiline ge· 
lioce, öoUmOzdeld aylar zarfın· 
da buna pek ihtimal yoktur. 

.. Ekae'ı yor,. ıasetui, M. Tar• 
diyiSyJe 11bık kabine erklmam 
ne olaraa o!ıun ull rarınld hl· 
kO 'Dete mllf klllt plcarmak ai· 
yetinde o1mıdıklınnı temin et• 
mektedir. 

Tardl•u kebl11eal latlfa etti 
Paria, lC' (A.A.) - M. Tardi· 

eu, riyaeet etmekte bulanclap 
Fra11111_.... .. _...., • .._ 
tifa11nı yeni reiı · cOmhuH takdim 
etm"ıtir. 

~~--~~~~~------~~~--~ 

Amerlkan'ın yeni 
Ctlmbur reisi 
K Oleeat? 

Nev·york, 10 ( A.A) - Nev• 
york Tim11 ıazeteaiae pre; M. 
Rooaevelt, eeleçek Şikaıe> koıı· 
vaaalyonuoa IOmmlu olan ıalll· 
AD ekaeriyeli ihraz edemediti 
takdirde, timdJden tahmin edil· 
diği ve,bile, Yoqng plAnını tan
zim etmiı olan M. Onen· Yo11Df, 
demokrat farka11 namına Cema· 
biri Mtltteblde riyaıeti cOmhur 
intihabına namzet ılbteritecektir. 

Milleti, hali ha11rda inhftatta11 
kurtaracak yeıine icaaaı'ın, M. 
qnea Y oanı oldafa ılylen· 
mektedir . 

\' unanistanda 
Bir lhtlllt laıerl•e, .. ..,. 

mue-..ıı.-11.at 
Atina. 10 (A.A) - M. Miba· 

latıopul0t'la maUye mllteprı M. 
Zalmw araaınJa nhur ed•a ıla
tillf herine M. Vaiaeloe bu 
aabab M. Zaleif'I kabal ederek 
M. Mibalakopale1'aa refakatin· 
da kencUalai ... bram ,demiye
cefiai beyan et•İf we blnnetiee 
iıtlfa •lmeıiul rica eıl•mietir. 

M. z •. m:ı hemen llllfa etmlt· 
tir. Hal•fini• lctm o'açıit ••IOm 
delildir. 

Alman· Rus 
Tlellret mukaveleel 

M•llo•a, 10 ( A.A ) - Al· 
maa ve Sovyet hDkfametlert. iki 
memleket arUtncM ticarelin t ... 
hih •• dkiı ..... batman tuYi• 
yeli bakkmda 193 l Klmnaae,.. 
•ellnd4 lmıa eclilmif o'•• ilc .... dt 
itillfnameyt tudff< etmlflerclir. 

lzllllrde IMNIO tevalab 
&mir, 10 (Vakıt)- MDbaclille

ı e verilecek bk milyon lirabk 
bo.ıo feldL Bq ıüDloıde ,, ... 
ta bıılınacakbr. 

Yeni yapı 

llecllt• verilen kll•unda 
rnlh1m maddeler var 

Ankara, 10 ('Vala&) - Yeni Japı 
ve yollar kaınıau IA.rlhuı meclbıe n
rUmf§tfr. ı.&Jlha7 göre Jıer hlecli71 
didıflfye 'hk&letinln t&Jia e4eceil 
müddet zarfında belediye lıaclutlan • 
nın iki haritu.nı yapacak ve kuuan 
Mtrindea llODra da htr beledl1• plae 
rln milstakbel pllmm Japtıracaktır. 
Planlar 50 eeıaelik n&fu talıavvlll• 
rl göz önüne ıetlrlltrek fllpılacaktqı. 
lütJa, tamirhane, f abrlka, baatuellr, 
tebhirhaneler, ch,,ıar, m..-uıar 
ve mezarlıklar tehınıea aukp ve 
rtlzg4n ~ 1i~1ta re.flen J&Pl
Jaeaktrr. Sehh'ler4' pkmas sokak ol· 
mqacak, IO~ palflitf fkitıer 
bafllk metroıa 1etilllk olmak BzeTe 
dekm btı~ak metre olacak, flmu4i • 
tlil ehilt f8h1rde istasyon aruı11da 
beter metrtJi ıellf, ıidif 101, mtteba
kfll yeşl)Hk yaya yolu olmak flsere 
otui -.tnyi mtitecaYia elaeak w 
buralara iUino ve park ra 
pı1aeaktır. Abide, mabetlerin 
her tarafı en aı on metre a • 
çık olacaktır. 9eledl7eler Ulnmu o
lan arsayı istfalA edel>lleeek, yalm 
lıtimlllr.&t& analuıa hali laasır me
aahai ......,.lerl ............. - . 
met verilecektir. Klrctr binalar ara
mada bef, ahpp blaalar araa111da oı 
metN ~khk olaeak ve evlerla bah
~elerin boyaaı beledtp tJ(afmclaa ka 
bal edileeek renkte flbilpk ola • 
eaktır. Herkes ..... W..tltta beledi· 
1ealn tayla decetl .... M,r alaç d• 
mı,. ve ya diktirnalJe ..... r tutula· 
~r • 

Vesat 
Kazan~ --.......... 

•lracaat 



ve 
Talat P818 

~et Tlirkiyesinin Bat
lhakcm.dan dindi. 
~ P,. etki tarihin deko· 

,._alc yep 7eai bir ufuk 
9atmla avdet etti. 

'~'ıUll4eaa" Ye Tlirk kara aula· 
.llerbale, merhale arkada 

l;;-~lllba. L. aklimine, hudutta 
~.P!l"aa...nı, bir esir kafilesi fibi 
f :lgdenea O.mania diplomat 

jt.:.~- az deiildf. 
~• Padipbın se1'mını gö· 

... .., .. _ IOD Os;naala ıadnizama 

l>j. Kuımdan naıd ayrıl~ 
~· Onan Kmmdan dönOtü 
~ orta11ncla eriyen bir or· 

.. :w:wı..,.,.. rlc'atinden daha hazindi. 
11ra Ruıyayla yapdan 

ili miıafirlilderi Oımanlı 

Zaro aia için bir 
müracaat 

Zaro ağauın refikası Kudret 
H. ve torunlara vUlyete tekrar 
mlirıcaat ederek Zaro •iaaıD 
hlk6met marifetile getirtilmeaini 
iıtemiılerdir.' 

Zaro ağadan refikauu gene 
bir mektupla llç Inıiltz lirası 
gelmittir. Zaro ata mektubunda, 
lngilterede ra\ıat yapdıp.dan, 
benüa fstanbula d6amek fikrinde 
o1macbjtndao, ihtimal bir 1e11e 
sonra avdet edebilecefinden 
bahsetmektedir. 

Haber verileitine g6re Kudret 
Hanımın, belediyede Zaro ata· 
nın bakiyei maqlarını alamachğl 
için bir dava açmak tasanurun· 
dadır. 

ıl'IOIJlbl hezimetinia, mrata vu· Poliste ı 
da. bir kabahat gibi yllz ka· iki çocuk ağır yaralı 

• • • Arnavut k6yllnde Yani asmİD• 
~eniz aynı Karadeniz, daf. de bet yqlarmda bir çocuk 

•1nı dalıalar, Volıa o pencere Bnllnde oynarken birden 
ele yatajından akarch. Sa· bire muvazenesini bybederek 

m."1111-..,. lia sGn de o gtınktl ~bi ıokata dOtmGı ve atar mrette 
yaralanmııtar. 

D iki rub, detiten iki Pangaltıda Raif iımiade ıekiz 
t. boıpndın kunete ge· yqlarında bir çocuk don cıd· 

.. memleket ismet Pat•YI deden ıçerken bua111i plaka ta· 
• leyahatfncle TaJAt Pqa· ,ıyan bir otomobilin albnda ka· 
aJlnyor. larak batının muhtelif yerlerin· 
'it Pata pacllıabtao ıellm den telllikeli nrette yanlaamt· 

,....,,... Kazak ıuYarılerinin at br. Kasay sebep olan otomobil 
Ye 1ah11 lalmçJanaı ıir- aranılmaktacbr. 

Gizleri yatla majl6ba lnn- Bir genç denize dDştll botaltl• 
dende. da bir 

a..et Pş. inlulAp memWretide .i,,1d:"'eiln-iz•a•z•11•1 11110"ım
111Uf111111, ~s"u11a111 

milletiala ıeliru tunfi altçı Kadri uıtanıa 
•peryaliz.n lSnfinde kuılmı· oğlu 28 yaıında Halil isminde 
klldli, ~Jill11a B'nbnde biri kazaen denize düıerek bo· 

-..Nılr"-tnh.ca aellmaın tG.wl.W. iul11N9tur. 

t Pı. biz! yarınki illiklll GDlhanede onuncu 
!Jl!lll!lllli"iıl malzenaelini retirdi. ı,. 

IUe 1etirdiii hediyeler- tıbbi m8samere 
....,.,..... TOrkiı•i• iatikbalini Bu ıenelci Glllbane bbbl mil· 

edi1or. itte iki c6n6t ara· aamerelerinin onuncusu, Gaıhaae 
fark . konferan1 aalonunda yapdmtfbr. 

Saclrl Eteaa Dahiliye muav:oi Dr. Raif be1 
~-.. -.,-•• ·n·,·.u•r•••ha-tl_r_a..;.hu tarafmdaa Ponkree re al tlmlrtl 

lfl• art• Dahiliye maaftai Dr. Nurullah 
~ glln ene! Pariate il· bey tarafmclaa .. Baba lenfo nr• 

Franıa RelsicGmburu kom,, Dahiliye muavini Dr. Re· 
~-. M. Doumerin istirahati fik bey tarıfandan "Kebıt iilttın-
~ yann ıaat 10 da Pan- de mliataraı ko!on,, MuaUim Ap

Saint • Eaprit kiliHıinde clllkaclir bey tarafmdan "Broa 
a,ı. yapdacakbr. Mera• plduı vak'alan,, takdim eclU· 
Praum aeflri Kont de mlftir. Mlnakaıalıra Maallim 

.... tebrimizdeki Fraouz• Blrbıaettia O.mu, Apdllkaclir ,__i ..&rlerle h8k6me- Lltfi, LtHff, Sllrena Hidayet, 

..._a bir ıat bam ba(g. NiJad lamet ve doktor Sezai 
beyler lttlrak etmiflerclir. ___ ... _______ _ 

EKER Y ... ıY_,Zlp 
-------- -- - -~---- --- - --

OSMAN 
~ adam, ilk clefa caah ye 
rahat J&rlyorda.. 

Eevin kapı11Da uzanan lnaa 
yola ıeçerkea, bqlanu, erik 
aiaçlanma beyu çiçekleri cla
kDldiJ.. 

Fahamet, çaplaa ltİI' kahka
hayla aklmclaa pçeni llyleclt : 

- Osman, gelin ol9yorum 
andım.. Bak, afaçlar konfeti 
ıerpiyorlar L. 

Ba pka, kendisini ,.ıctlrdl. 
Cemalm yllzlndeld hortuma bir 
aı clalaa 111kıttı ye O.mama 
dı•arlaraacbla bir kokaim mab
ltll Pfİlcli I 

Lot .. ıtria .............. 
ki oc1a,. P.dil•· S.bçe sibi 
bir 10fra .._Jaa1D1fb. 

Bir bafta evwel ıebrimise p
len Romanya kraliçeai Mırla 
Hı. lyle bOyGk kızı Yugoslavya 
kraliçesi Marie Hz. leri dtln ak· 
ıamki ıemplon ekıpresile Bel· 
grada gitmitlerdir. 

Kraliçeler don 6ile yemeğini 
misafir oldukları Rober KoUej 
ikiaci mDdOrD Mr. Hentingtonua 
etiode yemiıler ve biç bir yere 
çıkmamıtlar saat on yedide Ro· 
ber Kollejden otomobille hare
ket ederek yanlarında mibman· 
darlan Melek Şevket ve Nermin 
Muvaffak H. lar olduiu halde 
Sirkeci iataıyoawıa ıelmitlerdır. 

Kraliçeler otomobillerinden in
dikten sonra Sirkeci l'anDID bir 
salonunda bir mllddet durmuılar 
n tefYİlerine relen vıti Mabid· 
dia B. loıiliz tefiri Sir Corç 
Klerk ve RomanJ• aefiri il. 
Karp Yug01lavya maılahatgüzara 
M. Yovano~ç ve diler bazı ae· 
vatla g8rllf mlltler, aU Muhidclla 
Be:re ıehlrde g6sterilea miaafir· 
penerUkten dola11 teşekkOr et· 
mitlerdir. 

Romaaya lrraliç9'i mihmandar
lan Melek Şevket ve Nermin 
Muvaffak hanımlara blylk ka
lada imıah birer fototrahnı he
diye etmit •e Fran111ca: 

"- Sizlere çok teşckktir ederim. Fo• 
lOKfafımı burada ~çlrdlglm Kflnlerln bir 
baoraa olank kabul etmeniıi rica ecfe. 
rilia. lstaabul ziyaretimi ye bllbusa So· 
laziçlnde sizinle blrlikre yapbllm Jldf 
'dndyt onutamıyacagun .• 

"'Demiştir. 
Hanımlar kraliçe HL ne te

ıekkGr etmiıler, Yugıosla•ya 
kraliçesi de mihmandar H. lara 
b~raretle teşekkOr ederken: 

.. - Beraberimcle rlslro getfrmcaiğim 
için ılıe tendi ttılblml Vetelbedlğime 

Cok arilteıssifidt .. Dellllftlr . 
Kr•liçeler bundan IOara tre· 

nin yamaa gel•ifler, bmacla 
bnclilerlne belediye lngiHı 1efiri 
Ye kolOllHer namma bir ~k bll
ketltlt ftril•it, tq)'i• relen ze
atla vedalatbldan aonra yapa· 
larına ıeçmifler, trea 17,55 de 
hRreket etmiftir. 

Romanya kraliçeii Belıradta 
bir hafta kaldıktan soera Bllk· 
rete d&necektir. 

•H• 81tr1 berin kon,...• 
Selim S'"' B. yarmki perıem

be lfllal akfamı ... t aelds ba· 
pakta latubal r•d1oamda ma
tat kaafera-m yerecektir. ile.
sa: .. Bola 1olamla •Jahat iDti· 
balan"dır. 

Fahamet raaple bir yere 
oturdu: 

- Aman ne ıtızel ıeyler ••• 
Domatesler, aalatalar, turplar, 
zeytinler,.. Vallahi aj11m su· 
laadıL. 

Soara, Şeker Oımana dhdl: 
- ŞiSyle, ya111ma oturmu ma· 

110 ?.. Cemal, - de bu tarafa! .. 
Ve derlaal net'ell bir 1emek 

bqiıdL •• 
- K11111 harllmllde olllnlf, 

Hammfeafli.. 
- Arbk f ... ela olu affet

•eab ilam.. AhÇ1 ldtabmclin 
.,.._ •ta• ,ok 1 

- Ne llJll1onunm.. Bunlar 
Iİlia marifetledaiz mi?.. Şıyam 
hayreti •• 

- Biraz aalata.. 
- Memaual1etle.. Blraı delil 

hatta b~ok ônml 
- Y efil ı•Jtiade ne s&ıel 

ltir reçiae kolmlu var .. 
- Benim slllerim ıe1tia 1-tlı 

NldaclaL 

lktısat 

Aclllpcleı Bu seneki 
idamdan iki sene Afyon vezıyetlmlz 

h ihracat ofiliDia muhteaf mm-
apse takalardan aldıtı malfamata ... 

FeriklyOade zeycesi Seb&ri memleketimizin bu 1taekt afJoa 
doıtu Rasayle ıayrı metru• bir vasiyeti ıadur: 
vızayette yakalamHı Ozerine bı· Bilecikte zeriyat tamamen mala-
çatile her ikiaini de &ldllten ara· volmuttur. Kltahya, Taqaab. 
bacı lbrabimin mubakemeıi dün Emet de kıtltk Mriyat 7ol&W. 
Ağlreezada g&r8lmllıttlr. Mah· Y adak zeriyat 2 bin .ilaha 1 
keme eneli lbrahimi 450 inci bin kilo raddeafndeclir. Gec
maddeyle idama mahk6m etmiş, ıeneye niıbetle alt1«la birdir. a. 
ıonra meıhut clrmn nazan iti· ko'tenin 18o0 ile 2000 kilo.,.. 
bare alarak bu cezayı 2 sene 11acla olacata tabm·a edili,.. 
•tar bapae indirmittir. Bunıda eki!en arazi 11,90! d&
Ço .. k HaJrl'nln muh•kemesl niim, atılan tobum 8078 ldloct.r. 

Sultanabmette Şükrll çavuıu Edirne, zeriyat 364 d&alm, • 
6ld0rmekten maznun ıuçlu çolak buın 3S4 kilodur. Babkealr '7,245 
Hayri, Sabri, ve Arifin mulıake· d6n0m lufbk ıeriyattu JBıcle'80l 
melerine Ağlrcezada dDn de buzulmaıtur. Yazlık ıerlyat IJI• 
devam oluamuıtur. Mnddeiu · Iatibıal tahminleri yüzde 20 k.Jt 
mumi Cemli Bey, mubakeoenin hktan, ylıde 30 yazlıkta ol.ek 
geçen celaeıinde; kendi t!tlrik· üzre SO niıbetindedir. MalaiJa 
leriae istinaden, maznun çolak kııbk klmilea yanlDlf; 1Ubk ze
Hayrinin 337 senelerinde bir riyat J 500 daallm istihsal 6 bla 
rllsumat memarwıu 61dllrdüt&nii kilo tahmin edilmektedir. Alqe
ve mubakemeıi prilleceii gün hir, klfbk seri1at tamamea mala
de jandarmanın elinden kurlu· volmUfhlr. Yazlık seriyatto 75-
larak Kayayı milliyeye iltihak 100 81ndılc iıtibıal tahmin olia
ettillni s37lemif, Bu cihetin ali· maktamr. Geçen seneki '9tllllal 
kadar makamdan ıorulmuına 450 sandıktı. Boluvadin J~ 
istemiıti. Gelen cevapta, maz· ve kııbk zeriyıt tamamen mab
nanun 337 ıenainde hakikaten volmuttur 
blyle bir dirim yaptığı bildi- Fındık at.ok• 
rilmiftir. DDakll celıede, çolak ihracat ofiaine ıeı.. mall•atı 
Hayri tarafından iıleailen bu gire 30 Dİlancla mabtelif _. 
IUÇUD De ıuretle bertaraf edil- takalarcla 830,665 kilo bbftlla 
cliiioia. tecil Yeya affa ujrayıp 70,520 kilo kabuksuz fmdak .... 
ajrama.,_. tetkikine karar ku vardar. 
Yerilmlttir. ... ft8tlan lllcll 

Obllı ...... t11n l•lltll Din de lfllmrlkten mnlalm 
lhtllla ellrmlblden maznun ola· mikclarda toz •• parca tek• 

rak •iv cezada nıubakemeleriae çıkanlmıı oldutuadaa ~ 
bıılınan Bakwrk&y mal mtıdOrll şeker botlanmlfhr. Bu ....,.t 
Nai~ sarraf Mehmet Beyler ve kar$ısında teker fiatlanm ,ak• 
rlfelruı halclnadaki davaya din seltmit olan kenar HtDtlerdeld 
de dev·am olanmaıtar. Mahake- ltaldrallat da dlndal lftlbwe*._ 
meala dllakı ceJaaiacle tam otu atlan inclirmiye batla ........ 
phit dinlellilmlıtir. Ba dikkate Dtl• haldrallarda amumiyetle M 
pyan davamD icabet etmiıea ,_ıe_k_~_r_4_B_kmat __ m __ .. _b_1_m_,.t. __ • _ 

pbitlerinin adedi de bandan verilmesiae ve 145 aaaddc -
qafl dejildlr. Mehkeme, rel· için kaaUDIU& glmrllk ...... 
miyea .. bitlerin dinleailmuine ıine te•eeall ettikleri lbW ft 
ltlıum sfrmt11 ve muhakemeyi iddia olunan allkaclar tim~ 
baıka ılee birakmııtar. memurlara haklmula iddia _. 

UM• icralı berli•t etti kamının kanuni takibatta baı.. 
Kapkphk maznunu olarak nabllmeai için iddia maka...._ 

bir mlddetteaberi ıekwaci ibti· tezkere yaııl1DU1Da kanı ... 
mittir. 

au mahkemeıincle muhakeme "K&ollu. eueteal ...,..... 
edilea limon tacirlerindea Di1a· dava 
-eli Ef. baklaacla mallkeme Ojrenclitimi1e sOn ...... 
dla lrarannı bilclirmlftir. umumllikçe Kllrotlu ı•...,.. 

Mahkeme Di1amandi Ef. aia 7 ma)'ll tarihli nhbU1nda ~ 
kaçakçılık cBrmlaclen bera•tiDe bir y111 matbuat kanununa .a
ancak 145 andık limonun reı· lıallf addedılmlt •e ıazete .ıeı.
mi verildikten aonra keadİllDe bine da•a açdmlfbr. 

- Aman Hanımefeaclt, o ne 
o ? .. Sa blrell pllba •• Ela maJı. 
voldam buıflD L 

Her mına llerhKI• lcoPUf11· 
layorda : Ş.pka moclua, yerli 
ım.... .......... ,eri, .. k ... 

Bir anhlr, Falaamet, tabatın· 
clald pilida llclea kemijini ı&a· 
tererek 0..aa 10rclu: 

- N•I, keadiae gOvene bill
pr -? .• 

- Ha1 bey •• Tatufalım 1 -A• ıld~bnm. 
,_ llahakkak •• Ondaa emiaiml 
Palaaaet, bu cevaptaki lpeyi 

aal&IDlfb. Gizleri ıeytan ..,t.11 
yandı: 

- Klfir.. Ne elemek flti1ol
IUD bakayım?" 

- Eatatfarallall.. Hi~. Hiç 
bir tef delil 1 

Ve iki abbtap. ..... kemiji
ıtl11 iki aenllaa ~ cfarclular: 

-Ntai•? 
- N•i•ı ila•ı• .. S.a 161lel 

Gider, bir dakika d_a....,. 
daldı. Oımamn pl&a4ea H 

s6ylenmeı arzular peti. f U.
metin timarık ukllı .. • nip
liklır buldu.. URa. .. 

Nihayet ı••ç im telslf ettlt 
- Sen beni aldatıtla•?- ~ 

na kanımam. Selda t,llecefüi: 
Yok, eter b .. •ialdat......_ 

Glzleriai Oamanıa ~ 
k-'ıftucle: 

- Hlc lltiru rolr, delil ..... 
- PeltL. 
-8'iıkpm bize~ltfr 

•.ıta k.tımal 
Bayle bir ihtimal, O..ı• 

ııfa hahnna gel111e~ı. 
Kendisinde bana tebt .... 

,or muydu ?.. Malim deiiL. 
Fakat, en ZİJade hemşiresi ruı 
olmadı: 

- Bu•"'- ma? .. Ne..,,.. 
10,onum f.. Dabe odı•IP 
bala.-,. .... ,....... .,.,.,._ 
Şimdiki ..... ulima, ...... 
............ 1 

/Bftt ... ı 
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Sovyetler Memleketini Ziyaret : 6 

Sivastopoldan lstanbula dönüş •• 
" Türkiyeden dostluk getirdim , Tiirklyeye dostluk 

götürüyorum. Ne zevkli, ne şerefli vazife! " 

Karadeniz donanmasının saatlerce 
süren haşmetli bir teşyi hareketi .. 

Recep Beyin tabiriyle, bir kuyu! 
Hakikaten bir kuyunun dar ağzın • 
dan, sonunu göremediğimiz demir 

81Yaatopoldan bn· g6rUnUş çubuklara tutunarak iniyoruz. Yal -
' nız Ziya Mu~Jihiddin bey kuyunun ağ 

s· Gruzia vapuru, 9 may:ıs 1932 -- zını gözüne kestirememiş olacak, ara
r 1lastopolda beş buçuk saat ne ~abuk m1zdan ek.-;ildi. Şimdi geminin sebe
Çe1U! lstanyonda anlamakta güçlük bi hilkatiyle karşı karşıyayız: Tor -
l'ııtı ~diğimiz bir Türk lehçesi. Iü · piller. 
~ ~Oralar cümhuriyetinin reisi ola- Kumandanın sualine en evvel ar-
11. ~Şte lsmet Paşaya ilk hoş geldi- zuyla cevap Yeren Vedit bey! işte bi 
ıı, •Ik takdim merasimini söyli.tyor. ri göz açıp kapıyacak kadar bir za-

~ Selam ve geçit resmini yapan as- manda topun içine yerleşti. Baki -
Y !t b~?"'ld:ı kıyrı.1 etini değiştirdi: . Ec ye hareketleri işaretlerle tamamlı -
~•Yinmiş bahriyeliler .. BaşYekilin 
td' selamı Kızıl bahriyeye inkılap 
~ 1Yor. Üstüne kuru lan küçük bir ta
b." ortasına Gazinin resmi asılmış 
l'~ merdivenden bir meydanlığa ine . 
ı '. Raradeniz filo unn muntazam 

1 eçışlerini seven ve takdir eden göz-
erıe takip ecliyoruz. 

yoruz. 
Turbin dairesinden zabitler büfe-

sine, oradan büyük top kulelerine 
çıkıyoru1,. Deniz seviyesinden daha 
biJmem ne kadar aşağıdayız. 

Biraz sonra, kulelerin önünden da
ha küçük topJann paşayı teşyi ettiği· 
ni görüyoruz. 

lıştıklarını açık surette göstermekte
dir. Bütün ünyonda bilhassa kültüre 
biiyük elıemmiyet ı·erilmesi başlıca 

nazarı dikkati celbeder. Görüyorum 
ki, Kırım cünı/ıuriyeti ünyonun bu 
esaslı hassasından <'hemmiyetli suret 
te istifade etmektedir. Her tarafta 
gördüğümü burada da görüyorum ı:e 
cümlıuriyet hükumetinin saUilıiyc·ttar 
ağzından işitiyoruz: Milletler kendi 
cümlıuriyetleri dahilinde kültüre bü
ııük bir muı•alfalı:ıyetlc çalışmakta • 
dırlar. 

Tabii bunun esaslı bir tek şartı 
vardır: O da ünyon birliğini esas ola 
rak mahfuz tutmaktır. Her cünılırni
yetin saadeti bütün ünyonun saadeti 
içinde bu kadar iyi bir aurette lıuUi
aa olunursa güzel bir §eydir.,. 

Geceleri vagonlanmızrn munta • 
zam bir itinayla kapanan perdelerini 
bu sabah açtığım zaman artık Kı -

ll) OtomobilJer bizi bu meydandan a-
81 °r; bir baştan bir ba.,.c;a ve kısa fa. 
at~larıa karşılıkh nöbet yerlerinde 
a ı,a_~ veren bahriyeliler "e onların 
~"45~.nda, yoJdn, sokak ağızlarında, 
~ Pı onlerinde1 balkonlarda. yığılmış 
~k kitleleri arasından karşılıklı a
d ayıa geçerek gene büyük bir mey-

iskele meydanında 
huraJar. 

selamlar ye nm toprakJanna girdiğimizi günler • 

ana. iskele meydanına geliyoruz. 

~ler yerde bizim bayrağımızla it-
t bayrağı kucak kucağa.. 

1ıa lıaşa gene cemile olarak bir Türli 
il >"rağı konulmuş bir muşta lsmet 
r·~Şa ve Tevfik Rüştü Jıey. limandaki 
1 0Yu ziyaret ediyoruz. 

ta Etrafta ticaret faaJiyetini andı -
lı il bir hareket yok. lstanbulu ha
lttlıyoruz. Du hareketsizliği Sovyet 
d 118Yanın lehine kaydediyoruz. Dışar 
all bir şey satın almayı demek ki 

~ 12ttrar haddine indirmişlerdir. 
d~trepolar boştur ve bu boşluk ken
d kendini geçindirme, iktısadi cah
~ti bulma yolundaki kuvvetli azmin 

lillerini veriyor. 

Kızıl ordu evi. Paşa salonun d~
varlarını kaplıyan resimler, grafik -
ler, yazılar hakkında izahat alıyor. 

Büyük bir ziyafet. Gazinin, ismet 
Paşanın resimleri. Sarsılmaz Türk 
Sovyet dostluğu iç.in yazılar, yaşasın 
Türkiye Cümhuriyetinin reisi l\lus -
tara Kemal ibareleri. Salonun bahçe 
ye bakan pencerelerini ağaç dallan 
arasından mayısm yeşil elleri fis -
keliyor. Leningratta dört beş gün 
e\'Tel şubat vardr. Sivastopolda b ı -
har. Gün değil, mevsim atlryoruz. 

Paşa donanma kumandanının nut 

den beri süren şu ovaların burada 
yavaş yavaş krmıldanıp kabarmıy·1 

başladığından anlamıştım. Akmcsçit, 
Bahçesaray_ 

lki nehir arasında ilk köprüyii bu 
sabah geçtik. Bütün UkTayna ve R··~

ya mekteplerinde çocuklara tüneli 
hayatta göstermek için onları Sivasto 
pol kıyılanna getirmek tazım. ikişer; 
üçer dakika süren dört beş tünel bura 
da.. Ve bu tabiat hususiyetleri üstün
de hakim insan ellerinin mesaisini 
tanımak için yeşil yapraklardan keli
meler, mevzun endamlı kavakların e-

Evet, daha Odesa limanındayız. 

Filo, birer birer önümüzden ge~e
rek açılıyor. Saat beşte biz hareket 
edi}·oruz ve fiJo ta uzaklarda karşı • 
lıkh iki saf teşkil ediyor. 
İsmet Pasa kumanda mevkiinde. 1-.. 

hi saffrn arasından geçmiye başlıya-
cağrmız sırada üstümüzü deniz tay
yarelerinin cazibeli bir uçuş niza. -
mı kaplıyor. Biribirinin peşinde hli -

cum botlan". Diyorlar ki kırk mile 
varan bir sürat: Yürümüyorlar. uçu
yorlar. 

Son amiral gemisini de sağımızda 
bıraktık. Botlar birer birer Grozinyı 
dolaşarak dönmiye başladılar. 

Selam işareti ve teşekkür düdü -
ğü !. Biitün Türkijaenin son selam ve 
dostluk teminatı .. Artık Karadenizde 
yiz ve Anadolu sahilleriyle Sovyet 
memleketlerini birleştiren Karadeniz 
de. 

• • • 
Denizden korkanlar beyhude he -

yecanlanm1ş oldular. Hafif bir rüz
gftrın şakaları hissolunmıyor değiJ. 

fakat herkes salonda. güvertede ken
disini gö.. .. teriyor, hatta Vasfi Bey bi· 
le! 

Akşam sofrası, Paşa hazretlerinin 
küçük bir rahntsızhkJa Leningrada 
gelemediğinden müteessir olduğumuz 
hanımını sofranın başında görmekten 
hep memnunuz. Paşa misafirJerj Lit
vanya sefil'.iyle sefiresinin arasında 

pek neşeli. Salon bize etraftaki resim 

~ lıirçok dretnotlar, zırhlı kruvazör 
~ r, Yanlarından geçiyor. efradın gü
~l'ttlerinde vücude getirdiği saflar • 
aı., :nnzıkalannın, hurra nidalarının 
~Ierini duyuyoruz. 

Sovyet Karadeniz fllosunun amlral gemisi ı Parls Komunu 

\ı ~enizin çırpıntısı muşun uçar gi
~ gıdişini arttırıyor; manzaranın 
~etini bütün mcvceleriyle daha 
~ kten, daha yakından zaptetmek 
lt Yen bir anten gibi ayağa kalkan 

11Dene Kazım Paşa ikide bir: 

- Otursana! diyor. 
~agonlann haziran sıcağında de
te b duyduğumuz serin hasretini iş
)'ıı._lr bahar yağmuru gibi yüzümüzü 

"Yan serpintilerle dindiriyoruz. 

"e ~ene zırhlılar, gene tahtclbahirler, 
teıı aha arka !arda deniz tayyareleri, 

e deniz tayyareleri •• 

lti,~rniraı gemisi. Adı manalı bir ter
. Pans komünü. Ynnasıyol'Uz. G- ~ 

~ bU\'ertcde cepheler teftişine alış-
\>e~ lr kumandanın peşinde hcyecaıı 
'al bir devir. Amiralın küçük bir 
~)':na ~çılan küçük bir kamarasrnda 
~ tetçıler üç gruba ayrılıyorlar. 
'l'e\'i':l leyleğ.i uçarken görmüş olan 
qt'if k .~üştü Beyden seyahatin bir 
llltraı nuktesini daha iş!tiyoruz; A
tU e: Salotıda kalacak bir dörclün-

~l'\ıp? diye soruyor. 
ll~l'ası efradın yatak salonu: 
t 0Iıtteler üzerinde bantlar: "Ya-

ltf,~lsın sulh rekitu için en iyi 1'ür -

0 
- Sovyet dostluğu.,. 

'ttada üstünü gazeteler dolduran 
-.İtıi \'e içi dolu bir kütüphane. '":e
"' .: ~iiçücük gazetesinden birer ta-
1--.et l'iyorlar. Bu günkü nüsha. İşte 
lba~.P~anın resmi, işte türkçc bir 
"etlttı ın klişesi: "Türkiye Cümlluri
~ 4

11 ali vekilleri huzurunda Tür -
~kızgın 8eUimlanmızla i,e. 

Ceı~dyo ırıerkezi, elektrik merkezi. 
~)'o~ılardan iğilip giriyor, iğilip 

lmna cevap veriyor : 
"Kumandamn büyük bir nezaket

le bize Karadeniz donanmasının he
men her tarafım göstermesi dostluk 
hissiyatının ve emniyeün başlı başı
na bir delilidir. Müsaade ederlerse 
ben de kendisine temin edeyim ki. 

gördüğüm donanma dünyanın her ta 
rafında güzel ve kuı·vetli bir donan • 
m.adır.,, 

Sovyet memleketlerinin merasim 
nutukları bile bu memleketi sarım 

(İş) e~asının en bariz in'ikaslarını 
gösterir. l\loskova Sovyetleıinin ça
),nda okunan nutuk Moskova şehri-

nin imar ve tanzimi ve Moskovadaki 
iktısadi faaliyet hakkında rakamlar 
,.e mütalealarla doluydu. Burada Kı-
rmı Sovyet meclisi icra komitesi rei 
sinin nutku da cümhuriyetin yaptığı 
işlerden rakamlarla mahlmat veri • 
yor. Müspet düşüncenin eserleri. Mü 

cerret kelimelerin ikna kabiliyetini 
kaybettiği bir muhitte oldu~umuzu 
her yerde hissediyorsunuz. Size ken-
disini arzeden. size kendisinden b:ızı 
şeyler tevdi etmek istiyen bütün şah· 
siyetler kendilerini ciddi ve hakiki O· 

larak i şgal eden işe, günün işlerine 
ve isin istikbaline dair konuşuyorlar. 

:. 
lş ve amele edebiyatı! Tabiat. güze), 
tarih .. Bunlar unutulmuş. müstehase
Jeşmiş kelimeler .. 

İsmet paşa nutukların bu farika
sını kaydetmeden geçmiyor: 

" ... Kırım cümlıuriyetinde vücude 
getirilen icrakkileri reislerinin sa · 
lcihiyettar ağzından memnuniyetle i-
§ittim: Memleketin zlrcuıtte, bahusus 
Sovyet idaresinde sanayi salıasında 
zikrettikleri eserler, söyledikleri ra
kanılar kendilerinin ne kadar çok ça-

teklerine sürünerek akan su barkla
rından cümleler var. 

Geçtiğimiz yerler reisi tastik ,.di -
yor. 

Saat dört! Grusia, bizim vapur 
diyemez miyiz, işte açıkta.-

Ben Tevfik Rüştü Beyle en sona 
kalıyorum. İskeleye inerken hariciye 
vekilimizin askere selamı yüksek ses-
lerle iade olunuyor. Vedalar- Bura
ya kadar teşyie gelen hakikaten bü • 
yük elçimiz Hüse);n Ragıbı yürekten 
öpüyoruz. Litvinof yoldaşla mada -
mı ve çok sevdikleri belli küçük kı -
zı; Suriç yoldaş ve madamı, Pasdo -

hof yoldaş ve Od~ açıklannclan 
başlıyarak bütün seyahatte Ye her 
ziyarette hepimizin en i}; tamd1ğımız 
Polyakof yoldaş ve tercümanlıkta ~a
yanı hayret bir sürat gösteren zat, 
ayrılıyorlar. Hariciye komiserliğinin 
Ukrayna hükumeti nezdindeki münıes 
sili de burada kalıyor. 

ismet paşa Tas ajansınm mümes
siJine bir kaç veda cümlesi veriyor: 
"Türkiyede.n dostluk getirdim, Tür • 
kiyeye dostluk götürüyorum. Ne zevk 
li, ne şerefli vazife!,, Tevfik Rüştü 

Bey: "Çok iyi duygularla gel dik, çok 
iyi intibalarla dönüyoruz.,, diyor. 

Fotoğraf ve sinema, merdivenin 
üst sahanlığında, aşağıdaki muşta ka
lan bu kafilenin son selamlarını el
lerini çırparak karşılıyan ismet Pa -
şanın ve bütün küpeşteye abana~ı yol· 
culann son pozlarını tesbit ediyor. 
Evvelki gün l\loskovada sinemada 
bize gösterilen film gazetesinin soıı 
satırları ya bunlar olacak, ya biraz 
sonra Karadeniz donanmasının bir 
buçuk saat süren haşmetli bir teşyi 
hareketi?. 

lerle bu gün daha aşina, daha kalbe 
yakın görünüyor. 

Stalini giderken yalnız resminde ,.c 
yaJnrz bir büyük siyasi teşekkülün 
başı olarak tanıyorduk; şimdi onun 
yüksek nüfuz n kudreti kadar yük
sek meziyetlerine inanmış olarak ge
liyoruz. 

Kaleninin gözlerinde kendisinin bn 
ha ruhunu şimdi daha iyi okuyoruz. 
Mo}otof kendini bu iktidar rnevh;ine 

getiren büyük sabır Ye sebatı ve ide
aline hasrettiği büyük hizmeti yakın-
dan görmüş olmanm doğurduğu hör
met hissi içinde bana Kremli.ı sara-

yında nutkunu okurken bulduğum sa 
mimi vaz'ından daha samimi görünü
yor. 

Burada resmi bulunmamasına rağ
men Yuroşilof yoldaşı kalbimizde his
sediyoruz. 

(Yaşasın Türkiye - Sovyet dostlu
ğu!) sade bir cümleden, bir cemile -
den ibaret değil. 

Sofra neşe içinde ,.e neşeyi arttı -
racak hadiseler biribirini takip edi
yor; bir dondurma tabağı salona umu 
mi bir alkış koparan bir san'atkar 
gibi girdi: içinde 1şık yanan bir ku-

le ki, üstünde Sovyet1er ittihadının 
remzi yazılı bir bayrak görüyor ve 
bunu bir ay yıldızla karşı karşıya 
buluyoruz. 

Biraz sonra: işte bu san•at eseri· 
nin müessiri! Diye kapıdan biri sev -
koJunuyor. Beyaz takkesi, beyaz ön
lUğüyle Uusya Bolululanndan biri
Demin eser alkışlanmıştı, şimdi ese -
rin saniini alkışlıyoruz. Bir bardak 
şarap ikram ediyoruz. Mahcup, bir 
hamlede içiyor ,.e adeta kaçar gibi 
çıkıyor. 

• 

eoaazlçlnden: lstanbul 

Derken, Hasan bey, paşanın dayı. 
zadesi, salonda gecikenlerden iki • 
sinin kulağına bir haber fıslıyor; an 
Jıyoruz ki, gökte ayla yıldızın yeni 
bir telakisi var. 

Ali Beyle ~ıklyoruz. Serin, hoş blı: 
gece. Gökte ay, hilal şeklindedir. 
Parlak yddızla arka arkaya vermiş
ler. 

Yıldrzın ortasında orak çekiç yol[ 
ama biz onda bir hüsnü talil mevzuu 
buluyor: - Jşt~ Türkün hilaliyle 
So,-yetlerin yıldızı arasındaki yakın.. 
lık ! diyoruz. 

Vala Norettinin kaptanın kızı tff. 
ye knrilerine yanlış takdim ettiği m 
tayfa, san saçlı değirmi çehresiyle 
işte nöbet yerinde bu temaşanın gü .. 
zel bir şahldll 

• * • 
Sabahleyin bize vapurun gazetesi .. 

ni Yeriyorlar. Bellediğimiz harfler 
mündericatının bize taalluk eden 
taraflarını anlatmakta yardım edl .. 
yor; içinde bir kaç satır da Kının 

türkçesi var: 
"Sovyetler birliğinin Karadeniz 

bahriyesi cengaverleri Türkiye Cüm 
huriyetinin ali vekilleri huzururıda 
dostane - Türkiye harbi bahriyelile. 
rine kızgın selamlarını teslim etti .. 
ler .,, 

Kazım Paşanm yüksek sesini lşitl• 
yoruz: - Ali Bey, Ali bey, kara gö .. 
rünüyor! 

hakikat öyle ... Anadolu sahilleriM 
yaklaşmışız. Dün Sivastqpoldan 1s .. 
tanbula 25 saatte geleceğimizi hesap 
ediyorduk. Bir buçukta boğazdayız. 

1smet paşa kaptan köprüsünde. nu ... 
meli fenerinden başlıynrak Boğaziçi
nin her noktasına ayn ayn bir alaka 
gösteriyor. 

Rumeli kavağında memleket sesi· 
ııi duyuyoruz, memleket sesini 'te 

memleketin istikbali sesini.. iskeleye, 

sahile dolan çocuklar, halk, bayrak • 
lar saHıyarak, çırpınarak paşaya hoı 
geldin diyorlar. 

Ortaköy önlerinde lstanbulun em • 
saJsiz dekoruyla karş1laşıyoruz. Ru • 

şen Eşref Ortaköy camisini suda a • 
çıJmış niJüfere benzetiyor. 1 

Sakarya motörü !., Arkasında bir 
çok motörler ve sandallar. Gemiye 
doğru koşuyorlar. Yali ve belediye 
reisiyle birlikte gelen karşıcılardan 

hanrmlara buketler geliyor. lstanbu• 
lun. hayır, Türkiyenin rengi ve ko • 
kusu !. Nedimi hatırlayınız: ; 

Böyle narin bir renk ve ruha nil • 
fuz eden bir koku ancak bu toprak • 

lar süzüldüğü zamandır ki çiçek diye 
tekasüf ve temessül edebilir, başka 
hiç bir yerde! •• 

• * • 
işte rıhtıma yanaŞ!yorDZ ve ismet 

paşa karaya ayak basıyor: Mütemadi 
alkışlar! 

AJkışlayınız, vatandaşlarım. alkış • 
layınız! Sevginiz ve alkışınız yerin • 
dedir: 

Yarın Ankarada bitecek olan bu 
Rusya seyahatinde mensup olduğu • 

nuz miJletin bütün liyakatiyle temsil 
olunm:lSını bu alkışladığınız ve dal .. 
ma alkışhyacağınız büyük iktidara 
borçluyuz. 

SoYyet idaresi şöyle hul~a edile • 
bUIT: 

İşçiyi değlJ. işi h!lkim kılmak, fert. 
lerin mesaisini galip bir kuvvet olun .. 
caya kadar tekftSiif ettirmek. 

Yarın bu görüşten bu vadide mem
leketin faide nasibini de onun elin • 
den alacaksınız. 

hakkı tarıll 





1 

Anıerika büyük 
!ir beladan 
~Urtuldu 
(AI Aınerikanm içki kaçakçısı 
t kapon) un, on senelik hapis· 
tttn kurtulmak için müracaat 

e ·--· ıgı son kapı da yüzüne ka-
~hlDıştır. Kazanç vergisini te-
1Yeden kaçmak için yaptığı 
~elclrlıklar dolayısiyle mah-

olan (AJkapon) un en son 
lllllracaıtglhı Amerika yUksek 
:•lıkeınesiydi. Alkapon, bura
f ~ cezasının nakzını istemİf, 
b~ ~t mahkeme onun bu tale· 

1111 reddederek hükmü tastik 
'lnıittir. 
fat ( :4'Jkapon ) un timdi ye kadar 
Pllınede ıeçirdiği hayat gayet 

l'tbatb. Kendiıine istediği ye· 
:~kler getiriliyor, gazeteler ve
tf.ıyo~, ıonra. kendisi ra~yoyla 
~eaıyor, ve vaktini eglence 

de geçiriyordu. Fakat yük
ltk IDahkemenin hükmü tasdik 
~llleai üzerine bütün bu rahat· 
( lra vedaa mecbur kalan 

1
Alkapon ) , hükmün tasdik 

0 "-duğunu anlar anlamaz bir ço· :k gibi annesinin kucağına düş
b 6t Ye büngiir hüngür ağlamıya 
•tlannşbr. 
, (Alkapon) a gCSre kendisi, fah:i.'ti etrafında koparılan gürül

d lln kurbanıdu. Amerikalı bay
~t. mahkumiyetini geçireceği 
~ P•saocde ağır cezalara mah· 
I ti?-. diğer mücrimlerin muame· 
:•nı görecek, fakat daha ağır 
1-f rassut albnda bulunacaktır. 

'Ydudun yegane ümidi, bapi
l&ııe hayatını son derece inzibat 
'- intizam içinde geçirerek ceza• 
~ tenzilini temin etmektir. 
tlıdisi bu ıekilde harekete mu· 

._,,ak olduğu takdirde on sene 
~ .... 
~ ıne yedi sene mahpus kala-

litır. 
~lllerika adliyesi bu suretle 
"1.;erikayı büyllk bir belidan 
~mış bulunuyor. 

"-••köy SUreyya sinemasında 
Q Büyüle gala müsamere 

••ton Leroux'nun meşhur romanın 
S dan iktibas edilen 

1-1 arı odanın esrarı 
~ ex Ouflos Holın Tuten 

12 "" -st•yıs 932 Per~embeden ltıb:ıren 
li Yahh Kadının Kokusu 
~e ex Duflos - Ronald Toutaln 

BORSA 
9 Mayı• 1932 

Nukut (Satış) - ~' ~ rr;ın ,~, '"' • 
1 la • ,,,., ı şilin, n v. 

1 
ltrUn :'86,- ı pczcta 

~dolar ftl l,- J ::\lark 
liret ı zloti 

2() f 215,-
. htı 1 Pengo 

2() Çika 118,-
""' drabnıı 20 ley 
::'. r. lsYlçre 3~,- 20 dinar 
""ı'"• 821,50 ı çervoneç 
1 florı 26,~9 ı Altın 
~ ku n A5,- t Mecidiye 

ron Çek 125,- ı Banknot 

Kuruş 

28,-
16,-
49,50 
24,-

30,-
26,
ı-ı.,-. -

!:>41.-
45,-

234,-

161 ıı ... tek flatlar1 (kap. ı;a . 
~ıs -------~~~-

laııdra 12,06 Prağ 16.2450 

~~Or\; :'74,25 Ylyana 4,3314 

~lııo 0,4759 .Madrit !'i,9425 
tliqeı 9,!6 Bcrlir. 1,9950 

~tlııa 3,3858 ı Yar~ova 4,223:" 
~ 68,!'iiSO Peşte • 4,004.'3 
8<ırya 2,43 Bükrcş :'9,5;< 

.\ııısttrd 66,0S Delgrat 2(, 17 
a111 1,ti'3h Mo,kova 1086.7.'i 

t~sı Esham 
9,20 Terlı:os 2:;,75 it Ofu 

ş tJı 15,50 Ç'imento Ar. 9,-

~r hay,1 4,05 enyon dey. 21,IJO 
raııı Ye 13 Şarl.:: dey. '.2,:'5 lı "ay .-

,"'111211 50,- f alya 2:-
oııı Sigorta ı ı Şark m. ceza '.2,Q5 oııu ·-
1,\l 23,SO Telefon 15,55 

1ıt, lcreaıar Tahviller 
~ dı1ı111 
t> k d 99. Elektrik 5,-
. ~J . Yoııarı 3 ıs Tram\·ay 4,95 C:~ 11

" 1bbide 44' 
s')dt~ltr .- Tim el 5>-
~-.,.. s,ıo Rıhtım 16,95 
1' 5,75 Anadolu ı 2S,80 

. ~etfye 4,~ tt 25,!5 

• mümessil 21,85 

I•-- Takvim --,•ı J _____ M_ah_k_e_m_e __ ve __ ıc_r_a_ı_ıı_n_ı_a_rı ____ _.J 
' lstanbulda Uç direkli handa BüyUk Adada Nizam cadde-Çarşamba Perşembe 

11 mayıs 12 mayıs 

5 Muharrem 6 Muharrem 
GUn doğuşu 4.47 4,46 
GUn bntr;u l 9, l (j 19.J:' 
Sabalı namazı 4.46 4,47 
Öğle 12,10 12,10 
!kindi 16 06 16,06 
Akşam .. 

19,14 19,16 
Yatsı 2 1,03 21,0.5 
tmsak 2 ,45 2,43 
Yılın gcc;cn ' 131 132 

OUnlerl I 
Yılın kalan \ 

GUnlert J 
23~ 234 

HA VA - Dfüı stcnklık azamı 20, a!la"ll

rt ll dcrt>«-ydJ. Bn gUn hava az bulutlu o· 
laeak ve rüzgAr ~rktıın mütehanil esec~k
tır. 

RADYO J 
--------------- Bugiin 

1 O numarada mukim Mustafa sinde 1 Numaralı hanede muki-
Behçet Beye: me Hatice hanıma : 

l~t:ınbul üçüncü icra memurluğundan: Jsunnbul Yedinci icra Memurluğunduı: 

Türkiye iş Bankasının zimme- Türkiye iş Bankasının Zimme-
tinizde bir kıt'a senetle mahiye tinizde bir kıt'a ilan He 997 lira 
485, Jira SS kuruş ve yine temi- 60 kuruşun ma faiz ve masarifi 
nat mektubundan dolayı 786, muhakeme ve ücreti vekalet ve 
liraki cem'an 1334 Jira 55 kuruş masarifi icraiye ile birlikte tah· 
matlubu olup 16-Mayıs-929 tari- sili hakkmda 340-1239 numara 
hinden itibaren % 9 faiz ve 100 ile takibi üzerine tarafmıza gön· 
lira ücreti vekalet ve protesto derilen ödeme emrine verilmiş 

masrafı olan 12 Jira 67 kuruş şerhten elyevm ikametgabmızın 
ile birlıkte haciz yolile tahsili meçhul bulunduğu anlaşılmakla 

zımnında 931-570 numara ile ilanen tebligat icrasına karar 
vaki talebi üzerine tarafınıza verilmiştir. 
gönderilen ödeme emrine veril- Tarihi ilandan itibaren bir ay 
mit meşrubatta mezkur mahalde zarfında müracaatla itiraz der-
olmadıgımz gösterilen ve elyevm meyan eylemeniz veya anı takip 
ikametgahınız meçhul bulunduğu eden sekız gün içinde borcu eda 

\1YA."l'A (~11,ı m. 20 kllovn.t) - ı:ı:,so anlaşalmakla ilanen tebligat ic· ve borca kAfi emval vesaire 
konser, 15 pIAk, 17•50 l\laka Beıer konse- rasına karar verilmiştir. tarihi göstermediğiniz taktirde gıyaben 
l'I, 21 tarın.nnl ve bir plyeı, 28,115 dans. 

HEİLSBERG ( 276,15 m. 75 ldlovut) _ 7 ilandan itibaren bir ay zarfında muamelah icraiyeye devam o!u-
Jlmnastik, 9,so ev kadınları için jlmııaıtlk müracaatla itiraz etmediğiniz; nacagı ödeme emri makamına 
derıılerl, 12,40 ıconser, 14,05 konser, u ao ve anı takibeden sekiz gün için- kaim olmak üzere ilan olu-
Hamburgdnn nalcil, 21,15 piyano kouıe - 92 J 
rı, 21,so dan& de borcu eda ve borca kafi em- nur. (2 1 ----BÜICREŞ (39t.ı m. ıs kilovat> - ıa val veıaire göstermediğiniz tak· Arnavut Köyünde vapur iskelesi 
pldk, 18 lcon~r. 20,tO taga.nnl, 21 piyano, d" d b l 

ır e gıya en muame atı icraiye- kar•ısındakı" gazino yanında ki konM>rl, 21,i.'S keman konseri, 22,1$ flüt~ v 
ROMA (Hl,2 m. 75 kilovat) - ıu:> ye devam olunacagı ödeme em- hane ittisalinde deyirmenci Sa-

ses ve mW!lki, 18,SO hafif moslkl, 21,ıo ope- ri makamına kaim olmak üzere dık beye: 
ra, 2z.t5 opera. ilan olunur. (2922) lstanbul sekizinci icra memurluğundan; 

BUDAPEŞTE 550,5 m. 28 kilovat) - -------------- T 8 k Z 
13,05 konl!Cr, 18,15 kon!ltlr, 19,20 tııgan >nll- ürkiye iş an asının ımme· 
slklsı, 20,so opera. Beyoğlunda suriye çarşısında tioizde bir kıt'a ilam ile alacağı 

MOSKOVA (18o.ı m. ıoo kilovat) - 6 mukim ikc:n elyevm ikametgahı 19238 lira 17 kuruşu 8-12·336 
den 21 C Jcadar RC1'rlyat. m h l b 1 S f I { 

eç u u unan oysa ı oğ u tarihinden bilitibar % 9 faiz 400 
\'ARŞOVA (lılll m. 158 kllovatJ - J .1 S b" b 

H,so plak, ıı,1ıs hafif muslki, 22,ıG oda ımaı up 1 eye: lira ücreti vekalet ve masarifi 
moıJ.klaf, 2M5 konıı<>r, 24 dans. fstıınbul Üçücün icra memurluğun· muhakeme ile birlikte adiyen ha· 

PARtS (172~ m. 75 kilovat) - '1,415 dan: k d 932 
Jlmnaetlk, 8,t5 mut'likl. 18,30 koıı.'ICr, 20 Al- ciz yolile tahsili hak ın a • 
man edebiyatı, 21 edebi mlisahabe, 21,10 Türkiye iş Bankasının zimme- 2039 vaki numara ile takip ta-
moda, %1,45 radyo konseri. tinizde bir kıt'a senet mucibince lebi üzerine tarafınıza gönd~ri-

bakiyei matlubu bulunan '' 1960,, len ödeme emrine verilen meş· Yann 
lSTA:sBUL - 18 den 19 a kadar arra

mofon, 19,SO dan 20,30 a kadar Vedia Rrs.a 
Bananın l~tlraklylc saz, 20,SO dan 21 c k"9 
dar Ayda operası, %1 den 22 ye kadar Mll
ntr Nurettin Bey, 22 den 22,SO a kadar t'&I· 
bıınt . 

''İl:ANA (317,2 m. 20 kilovat) - 12,SO 
konser, 13,40 pJAk, 15 pJAk, 16,55 konser, 
18,05 konser, 21 tngıınnl, 22 skeç, 22,30 kon 
eer, 23 danı. 

HEİLSBERG (776,5 m. 75 kilovat) - 7 
jhnnaatlk, 9,30 ev ı,admlan için jlnınaıttlk, 

13,30 konser, 16,SO D:ınzlgden nakil, 2%,10 
kon~r, %2,SO halı<-r. 

BOKREŞ (891,2 m. 16 kilovat) - 1lJ 
plak, 18 konser, 21 konııer, 21 ,45 t.ııgnnnl, 

22,05 konser, 22,'5 haber. 

RO::'t1A (4U,2 m. 71 kilovat) - 13 plAk, 
18,80 taganı:I ve musiki, 21,45 koll!lf'r, 21,30 
lmmedl, 2S konaer. 

BUDAPEıı,TE (500,3 m. 2S kllovat) -
10,15 aalon ork11straın, ıs.oıı konser, 18,80 
komıer, 20,lö tagannl, 23,15 Tslgan mıtılkt
sı. 

~lOSKOVA (130~ m. 100 kUovat) - G,St\ 
dan 22,55 e kadar nr.§rlyat. 

VARŞO\'A (1411 m. 158 kilovat) - H,35 
filarmonik konser, 15,65 plAli, 18,35 klasik 
musiki, !1,15 konııer, 23,30 dans. 
PARİS (1725 m. 75 kllovat) - 7,-t:> jlm

nutik dt'rslerl, 8,15 musiki, ı 3,30 mıısiı•I, 

20 Bergaonun feJaefesl, 21,i5 muıılki, 22 
komedi. 

J Fikir Hayatı ' 

filrk edebiyatı tarihi
ne alt kanferanslar 

Refik Ahmet Bey tarafından 
Istanbul radyosunda Türk ede· 
biyah tarihine dair verilmekte 
olan konferansların üçüncüsü dün 
akşam verilmiştir. Evvelki iki 
konferansında Türklerin anayurt· 
Jarını, dünyaya yayılışlarını, kur
dukları hükumet ve medeniyet. 
teri, bu medeniyetin fikir ve fel
sefe s:ıhasındaki tecellisi olan 
eski Türk dinini ve ilk şifahi 
Türk edebiyatım anlatmış olan 
Refik Ahmet Bey, dün de Türk· 
Jerin kullandıkJan yazıları, eski 
Türk heceleri, Türk lis:ınımn te· 
kimüHi ve ilk yazılı edebi eser
lerimiz hakkında malumat ver
miştir. 

Kadıköy 

Silreyya tiyatrosu 
Bıı aktam 21,30 da ( Bir kuyruk 

acısı ) Vodvil 3 Perde Nakleden . lbncr
refi~ Ahmet Nuri Bty. 

T. lirasının 28. Nisan. 928 tari- ruhatta elyevm mezkur mahalde 
hinden itibaren °/0 9 faiz g92 ku- olmadıtınız gösterilmiş ve ika-
ruş protesto masrafı ve mesarifi metglhımzın meçhul bulunduğu 
icraiye ile birlikte haciz yolile anla,ılmış ve Hanen tebligat ic-
tahıili hakkında 929-2036 vaki rasına karar verilmiştir. Tarihi 
takip talebi ilzerine tarafınıza ilandan itibaren bir ay zadmda 
gönderilen ödeme emrine verilen müraceatla bir itiraz dermeyan 
şerhten mezkur mahalde olma- eylemediğiniz ve anı takip eden 
dığınız gösterilmiş ve elyevm sekiz gün içinde borcu eda veya 
ikametgihmızın meçhul bu:undu· borca kafi emval vesaire göster-
ğu anlaşılmakla ilanen tebligat mediğiniz takdirde hakkınızda 
icrasına karar verilmiştir. gıyaben muamelatı icraiyeye de-

Taribi ilanından itibaren bir vam olunacağı ödeme emri ma-
ay ı:arfmda müracaatla bir itiraz ~ amına kaim olmak üzere ilan 

· olunur. (29231 
dermeyan eylemeuiz ve anı ta-
kip eden sekiz gün içinde borcu Beyoğlu Suriye çarşısında 15 
eda ve borca kafi emval ve sa· Numarada Mukum Soysallı oğ~u 
ire göstermediğiniz takdirde hak- Ismail Suphi beye: 
kmızda giyaben muamelatı icra· lslanhul sek:zinci icra ınemurluğundırn: 
iyeye devam olunacağı ödeme Türkiye iş Bankasının Zı'llme· 
emri makamina kaim olmak üze· linizde bir kıt'a ilin ile "2000,, 
re ilan olunur. (2925) lira alacağı o!up 26·8-927 tari· 

hinden itibaren % 5 faiz v~ 60 
lira ücreti vekalet ve 59. lira 
34 kuruş masarifi muhakeme ile 
birlikte hacız yolile tahsili hak
kında 932-3 numara ile takip 
talebi üzerine taraftmııdan gön· 
derilden ödeme emrine verilen 

Kongord:ıto komis~rliğinden : 

lstanbulda Mahmut paşada 
çorapçı hanı karşısında 244 nu
maralı mağazada Itriyat ve hır· 
davat ticaretile müştegil Hanna 
ve Cemil Kaıakya nam kollektif 
şirketinin kongordato talebi Is
tanbul icra riyasetince nazarı 
itibara alınarak borçlu şirkete 
iki ay mehil verilmiş ve komiser 
tayin edilmiş olduğundan şirketi 
meıkurede alacakları olan as
habı matlubun tarihi ilandan 
itibaren yirmi gün zarfında bil
cümle evrak ve müstenJdatlarile 
beraber her gün sabah ondan 
12 ye kadar komiser Galatada 
Ömer Abit hanında 3 üncü kat 
16 No: lu vaılhanede avukat 
Burbanettin Tahsin beye müra
caatle mat!uplarmı kayit ettir
meleri ve aksi taktirde kongor· 
dato müzakeresinden hariç bı
rakılacakları ve alacaklıların kon
gordato müzakeresi için 22 Ha
ziran 932 Çc:rşamba günü saat 
onda mezkftr yazıhaneye gelme· 
leri ve 22 Haziran 932 den ev· 
vel on gün içinde alacaklıların 
vesikaları tettdk edebilecekleri 
ilin olunur. 

meşrubatta elyevm mezkur ma
halde oJmadığmız gösterilmiş ve 
ikametgahımım mıçhul bulundu
ğu anla§ıJmış ve ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında müracaatla bir itiraz 
dermeyan eylemeniz ve onu ta
kip eden sekiz gün içinde borcu 
eda ve borca kafi emval ve sa
ire göstermediğiniz takdirde hak
kınızda gıyaben muamelatı icra
iyeye devam olunacağı ödeme 
emrı makamına kaim olmak 
üzere ilan o 'unur. (29~5) 

Be\ ogln ikinci icra ınrmrluı;undnn; 
Bir borçtan doiayı mahcuz ve 

satılması mukarrer oda talomı 
hah, gardörop, ayoa!ı dolap ve 
saire 932-5·22 tarihine müsadif 
pazar günü saat 10 dan 11 bu· 
çuga kadar biJmüzayede Beya· 
zıt tavşancılar yo11uşunda 2 l 
numaralı hanede satılacağından 
talip olanlar iÜn ve saah mez-

7- VAKiT 11 MAYIS 1937 ~ 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
K. O. ve 1 inci fırka kıt'alan içbl 

7000 kilo kuru üzüm pazarlıkla ah• 
nacaktır. thal~si 11 - 5 - 932 ~ 
şarnba günü saat 16,:l ta yapılacak .. 
tır. Taliplerin şartname ve nümune. 
sini görmek üzere her gün ve pa.zarl1o1 
ğa iştir<ik edeceklerin de vakti muay; 
yeninde komisyonumuza müracaatla .. 
ı·ı. (270) (1926) 

* * • 
K. O. ihtiyacı için Bakır edevatı 

pazarlıkla alınacaktır, lhal~ 

11- 5 - 932 çarşamba günü saat 1!\,30 
da komisyonumuzda yaptlaca.ktlT. Ta,.. 
liplerin şartnamesini almak üzere hm: 
gün ve pazarlığa iştidk edeceklerht 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müraca:ıtlan. (267) (1891) 

* * * 
Edremitteki krtaat hayvanatı ihti

yacı için 2!10,000 Idlo lnını ot kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştul\ 
!hale 25 Mayıs 932 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 tedir. Tali.pi ... 
rin şartnanıe}·i görmek ve almak &.. 
zere her gün ve münakasaya lştlrak 
edeceklerin de mezkur gün ticaret .. 
dası tasdiknamesi ve kapalı zarf ft 

teminatr muvakkatelerile Edremltte 
askeri satm alma komisyonuna mUraıı 
caatları ilan olunur. (268) (1892) 

1 
As. k. Sa. Al. komlsro• 

nu lllnlan 

Harbiye mekt.ebi için terzi ve kun
dura dikiş makine1erile bunlara ait 
muhtelif malzeme aleni münakasa. SU• 

retile satın alınacaktır. Münakuuı 
12 Mayıs 932 Perşembe günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki satm 
alma komisyonunda icra .kılınacak .. 
tır. Taliplerin şartnameııdııf g6rmek 
için komisyona müracaatlan ve işti
rak için de muayyen vaktinde komiıP 
yonda hazır bulunmalan. (265) (157%) 

* • * 
Maltepe piyade atrş mekt.ebfne alt 

iki reis katır ''e baytar mektebine ait 
altı reis tecrübe ha)"·anı müzayede 
suretile satılacaktır. Müzayedesi 15 
Mayıs 932 pazar günü saat 10 da Üs
küdar at pautnnda icra kılmacl'lktrr. 
Taliplerin mezkur gün ve satte at pa
zarında hazır bulunmalan. (270). 
(19!)6) 

• • * 
Askeri mektep ve hastaneler ihti

yacı i~in 8GOO kiJo sade yağı ild ~rt
namede pazarhkla satın alınacaktır. 
l>azarhğı 14 mayıs 932 cumartesi gü
nü saat 16 ya kadar Harbiye mekte
bindeki satın atma komisyonunda ic
ra kılınacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona müraca .. 
at!an ,.e iştirak içi.n de muayyen va .. 
kitte komisyonda hazır bulunmalal'I. 
(271) (19:57) 

As!ıeri mektepler hayvaruıtmr otlat.. 
mak için 262 dönüm sayınn paznr]r.. 
ğr 14 Mayıs 932 cumartesi günil &1a.t 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
satın alma komisyonunda icra kılrna.
caklır. Talipler;n komisyona mUra
ca.atları. (272) (19:58) 

r~canbul (-;arsonl:ı.rı cemiyetinden: 
Bilumum işsiz br1!uaan garson

ların iki adet fotograflarile be· 
raber cemiyet merkuine mllra• 
caatları ilan o!unur . 

Matbaamıza nelen eserler: 

" Mülkiye ,, 
Mecmuası 
Yeni çıt. an bu nüshıısiyle ikinci cl1-

dinc baş'ıran •· Mülkiye ,. mecmuasında 
kıymrtli yazılar ,·ardır. l~u :ırada Mus
tala $ekip Bevin ·• Otorite ,. , Aptülh:ı.k 
Kemal Bevin ;, Hukuku hususiyede adap 
tel~kkisi .: Sıddık Sami Beyin .. Suha 
ait hukuki ırjımlrr ., ismindel-i makııle· 

lt'r bulunuyor. Karıleriml~e tavsiye 
ederiz. 

Reslmll Şark 
17 numar:ıh mayııı nfiahaaı pek ı.en~lıı 

yıu.ılarla ı;ıkm111tır. llillu!lsa methur Pe(b
gog fü•rschım!ltcln.-r'lıı hayatı, Faik Ali Be
~ iıı (Bliyülc ııehrln ka1"31111n4a), Tarihte Irk, 
lllt'I \'(' Ruh, KarJlyıı.l'ln kahramanları, 11. 
l\luhnmmed ,.e Şcksplr Allşar Hafri~att. 
Yercm mllcad~eııt, 19ı8 nus thtU&ll llc ve 
H:ı.ir bir çok hlkAye ve ıUr Ttı Fenni ynzı· 
farı nıuhtc\i olan bu mecmuayı karilcrJDJ!ze 
tn ,·giye ederiz. 

kurda muhallindo haıır buluna
cak memuruna 930-3253 doıya 
numarasile müracaat eylemeleri 
ilan olunur: 



Utahya Kirenııdi 
MARSIL VA klremföt ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHY A'NIN eski zamanlardanberi maruf ~ini toprakların
dandır. Salahıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra
porları vardır, en sonuncusu aşağıdadır. 

ISTANBUL ViLAYETi FEN HEYETiNCE 
yerli kiremillerı arasında DEVLET ınşaatırıda terci harı kullamlmaktadır· 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 
Uanıulatı l\ÜTAllYA'DA FABRİKADA \'ey:ı İSTANBrL satı~ depo~ · 
olan GALATA'DA KALAFAT yeri No. 7 4 [ Nihat Bey ] de görülelıiliı·. 
Telefon Beyoğlu 4298. 

T. C. NAFIA VEKAL~Ti YUKSEK MUHENDIS MEKTEBi 
kimyevi t&hJilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

Müdürü NUREDDiN BEYiN analiz raporundan 

1 inhina mukaveme~i 
(Mesnet açık!ığı 30 sm) 

lI Sikleti (Kuru halde) 

Kütahya kiremidi Marsilya kire~idi 

111 Nisbi mesamiyet hassası 
(Mas ve cezbettiği su ınıkdan 24 saatte) 

iV Don tecrübesi 

213 kiJo gram 
2400 gram 

Yüzde 1: 

229 kilo gram 
2700 gram 

Yüzde 13,5 

(Brart usulü) Vezni eksilmemiş · Vezni eksilmemiş 
ve patlamamışbr. ve patlamamıştır. 

V Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15kiremit üzerinde yapılmıştır 

• wupa . lı!ii'~'ifffi\Wf!i~M!IM~iillill iı1iııiii~mmıııııııınım: 

ısmarlama el~iseler 2 o lira~an ~uslar 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. im••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesab ~l.,~ - • • •• ..... ~,J . 

Beyoğlu Def ter darlığından: 
Kıymeti 

Kiremitçi Hasköy Kalaycı bahçe 20 No. h ahfap hane 200 L. 
,, " 112, 114, 116 No. lı arsa 250 
,. ,, 7, 9, 11 No. h kalafat yeri 1218 
,. ,, 15:>, 154, 156, 84, 85, 88 No. h ana 680 
,, ., 104, 104 No. h arsa 150 

Piri Pa~a Hasköy 7 No. lı kagir hamam 2000 
Hacışaban mektep sokak 29 No. h ha'lc 250 
Kiremitçi saka çeşmesi 1·3 No. la arsa 100 

,. Hasköy caddesi 108 No. h arsa 100 
Arpacami makaracılar 32 No. du~kan Varidat 36 Lira 
OJga motoru. 

Bal4da 11 kıt'a gayri menkul eshabınm vergiye olan borçla· 
rmdan dolayı bilmüzayede furubt edilecektir. 21·4· 932 tarihinden 
11·5·932 tarihine kadadar 21 gün ibalei evveiiye ve 12·5·932 
tarihinde 25- 5-93:l tarihine müsadif pazar günü ihalei kat'ıyelerı 
icra ediJeceğindeD talip olanlarm %7,5 pey akçelerilc Beyoğlu 
kazası idare heyetine mücaatları ve fazla malumat talebinde 
bulunanların da Beyoğlu kazası tefterdarlığına müracaatları ilan 
olunur. (1541) 

Bursa umumi hapishane 
müdürlüğünden: 

Hapishanenin 1 • 6 - 932 tarihinden 31 · 5 ·932 tarihine kadar 
ekmek ihtiyacı kapala zarf uıulile münakasay konulmıtur. Müna
kaaa müddeti 26·5 932 tarihine kadar 21 gündür. Günde azami 
( 800 ) kilo safi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi 
ekmek vermei-e talip olanların münaluaya şartnamelerini öğren
mek üzere hapishane müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek 
istiyenlerin ihale günü olan 26·5·932 perşembe günü saat (15)şe 
kadar Adliye dairesinde teşekkül edecek komis_vona müracaatları 
illn olunur. (]810) 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Hara hayvanabndan 600 baş kuzu 2 kısım ve 200 baş sağmal 
yanmkan koyun ile 200 baş yarım kan dişi toklu keza iki kısım 
olarak ayrı ayrı aleni müıayede ile 24 Mayıs 93 2 Sah günü saat 
on dörtte Hara merkezinde satılacaktır. Teliplerin yevmi mez· 
kürda muayyen ıamanda Harada bulunmalıdır. ( 1942) 

Zayi beraet Doktor 
Zevcim merhum Cemal neyden Hafız Cemal 

muhassM maaş beratımı kazaen zayi Dahili hstahklar mutahassısı 
ettim, bu kere yenisi ita edileceğin- Cumadan maada her gün öğleden 
den, eskisinin hükmü olmıyacağını i- sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar fstan. 

Pertev çocuk podra»ı 
Aynı zamanda ayak terlerine 
lcarşı pek mükemmel bir ilaçtır. 

ı. V AKIT ıın ---.. ·· 1 

ili K ~~?..~ÜZ~~!.~~={ 
Acele sabhk iki ev - Yeni 

inşa edilmiş k:'l.rgi; altı oda, birer mut· 
fak, banyo, kuyu. terkos, havagazı, elek· 
trikli, bahçeli haneler satılıktır. 

Süleyman iyede Kınunt medrese s~
kağında 7 numarada Recep usraya mu· 
racaatlırı. 

r VAKmıir 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vaktt yurdu 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları: 
1 ,{ f ) 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Haricre EOO 14:'i0 2700 

lan şartlar1mız: 

Aylık 
Kuruş 

- Rcsmf t lususf 
Sanrı 10 Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilin şartlarımızı 
ı ~ ·' 4 I · lU IJctıılı 

i30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç aylı 

3 ~ı içın bir defa mecı.:anendir 

-· .......... bulda divanyolunda 118 n .. marah hu·r 
Sıhlıiye kalemi mahsus mii· susi kabinesinde dahill • "ltahklan 
dürlJ Cemal Bey merhumun muayene ve tedavi eder. !\..don: l& 
Hr>cnl Zehra. tanbul (2. 22398) ... - -- · -· - - - - •· --· 

B - 4 satın geı.-en il:\nl:ırın fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asrm. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

2 Paris 
• • • yaz mevsımının 

krep modaları 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır. 
Boyalan sabittir, liiç bir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar Şarjlı olduğu 
için daima düzgün 
Ve dökümlü durur. 

. n ı 

'ea, J<paşaCJa jan arma sa1ı: 
nalma komisyonu riyasetlnderı 

On bin ili on bin beş yüz kaput imaliyesinin kapalı zarfri 
münakaaası 31 Mayıs 932 tarihine müsadif salı günü saat ondll 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere be' 
gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile b: 
raber mezkur günde muayyen saate kadar komisyonumuza o>ir. 
rac.aatları. (1901) 

Gedikpaşada jandarma sa
tınalma riyasetinden 

Şapka ve tozluğu ile beraber an altı bin ila on altı bin bt~ 
yüz takım k:ışlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasası 31 M• 
yıs 932 tarihine müsadif sah günü saat on beşte yapılacaktı'~· 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve müna!'~ıs 
ya i,tirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur goP 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1900) ___./ 

Öedikpaşada jandarma satı~ 
alma komisyonundan: 

Jandarma matbaası için pazarlıkla mücellit levazımı ahnac~~ 
hr. Taliplerin 12 Mayıs 932 perşembe giinü saat ondan on b•' 
kadar komisyona müracaatları. (1952) .A 

ıstanbul Belediyesi ilBnları ' 

Kadık~.Y dairesinden : Bedeli keşfi 294 J~r~dan ıba~et Er~, 
köyünde Omerpı1şa geçidi adi kaldırım tamırı açık munaka5 o 
konulduğundan talip· olanların 16-5.932 tarihinde pazartesi ~~;) 
saat 14 te Daire Encümenine müracaatları ilin olunur. (19 


