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Fransız 
intihabab 
811ı&nıerde F ranaada yapıl
~ olan Mecliai meb'osan in· 
~bıb her tarafta derin bir 
-aqtJe takip ediliyor. Herkes 
~ .relecek mecliate ekıeriyeti 
lr il fırkanın, yahut banfi fır· 
•la~dan mllrekkep guruplınn 

leflrıl edecejini anlamıyı çahtı· 
hr. Bunun sebebi umumi cihan 
h.abrı111ndan mDtee11ir olan her 
~IDleketin kendi hususi vui· 
~ettnde aalah vuku bulabilmek 
IÇin beynelmilel bllyllk ibtiWla 
~tıelelerin ailratle ve aulh vesa· 
itiyle hallini bek:emekte olma· 
Ildır. Halbuki beynelmilel bilyiik 
~taelelerin hiçbiri yoktur ki on· 
~ F rınaanm çok milhim bir 
lbeykii olmuın. O meselelerin 

Rusya 
Seyahati 
Heyetimiz 
Leningradda 

fQ Yeya bu ıuretle halli Franaı· , 
Dua alıcaiı Yazıyete tabi bulun- • • 
lbaıın. itte bunun içindir ki F ran- I , 
Ilı İatibababnın neticeainde uğ 

Lealagraclclan bir manzara 
te •erkea fırkalannıa mı, yoksa 
•ol fırkalannın mı hlkim bir 
"••ki alacaklın umumiyetle me
"•kı ınucip olmaktadır. 
.a...Ş.Jaaı dikka. olan cihet fU· 
~ ki Frutada cereyan eden 
llatibabat milcadeleai esnasında 
liraaı pr.,amlarım izah eden 
~htelif fırka reialerinden beman 
~.biri harid aiyuet~ dair. esaı· 

biç bjq,y a6ylemem1flerdır.. Bu 
~etle iatihabJt milcadelesi da· 
2.:~Ipde Franaanın mlihim olan 
~ İflca'i etrafında cereyan 

ittir. 
de A.e.ba intihabat mncadeleıin· 
ti •eb'uı namzetleri niçin bari· 
, __ ID~ı~lelere fazla temas etmek
,... •btaru ettiler? 
la BQQwa hikmetini anlamak ko
ıa:~•r. Çnakll mevzuu babıolan 

licl itler, Fransayla Almanya 
~.daki tamirat, Franaayla 
ı.::erıka aruındaki harp borç· 
li~· beynelmilel tahdidi teılihat 
~eaelelerdir. Her birinin 
ı. mal bir ehemmiyeti olan 
"- ~elerde m:ıbtelif fırkalar 
Jciı llauaa •6ylenecek .azlerio ıe· 
tal.-·~ mahiyetleri rakipleri ta
~.._. kolaylıkla değiştirilebi
-Ü v~ o fırkalar aleyhine çok 
~ ~. birer silah olarak kuUa
~ilır. Tabii hiç bir hrka 
"it eliyle b6yle zayıf bir mevkie 

"ele iıtemez. 
Latih lt.a.rı abatta ıağ ve markez fır· 
~ Pne ekıeriyeti kazanacak 
J.a, ~•r&nkn Franaanın bugün 
~ h.rıcı ıiyHetinde bilyük bir 
~dil olamaz. Fakat aol ce
li.ti fırkalarının Radikal sosya· 
ı_ =: IOayalistlerin yeni meclis· 
~I Aoacaklan sandalyelerde 
'-f eı alc • t&pbesiz az çok devletin 
hh 81Ylleti Qzerinde tesirini 
'•iıi Caktır. Bilhassa aoıyal stlerin 
l>ue Flan M. Leon Blum bu giln 
~ 'aa.ayla Almanya arasında 
~11, batta Almanyayla A
.... .,._:•aın birleşmesine, umu· 
~ bten ıoaraki muahedelerin 
ltclir ~':'9•halefet göslermem~k
le, .., •hayet Radikal sosyalıst-
b,,_,~~da tahdidi teslihat gibi 
J.a'İtl •ılel meselelerle diier 
hkı1a ~e lberkez fırkalarına 
hliı.u-ı. nlar bulunduğu gibi sos-

beraber dQfOnenler de 
l Aı .. __ _ Memhet Aa11n 
- ---... 2 inci sayfada J 

Moakovada bulunan ismet Pa· 
p Ye heyet 1 Mayıı münasebe· 
tiyle yapılan geçit resmine itti
rlk ettikten sonra gece sefaret· 
hanemizde verilen ziyafette ve 
icra edilen kabul reaminde bu· 
lunmuılardır. 

Ziyafette M. Molotof, Voroıi· 
lof, Grinko, Boudinov, hariciye 
halk komiseri M. Litvinofla ha· 
ridye koreiserliği kolej azaları 
ve bn dairenin meı'uUi yilksek 
memurJan hasır bulanmutlardır. 

Tas Ajansı mildilrll de gaze · 
teci ve muharrirlerimiz ıercfine 
bir ziyafet vermittir. 

Dün Moskovadan hareket e· 
den heyetimiz bu sabah Lenin
grada muvasalat edecektir. 

Heyetimiz burada şehri, fab
rikaları. ml1zeleri ve tiyatroları 

gezdikten ıonra akşam tekrn 
Moskovaya dönecektir Telgraf
larımız ikinci sayfamızdadır. 

iki Mühim Mesele 
Hayat Pahalılığı Karıısında 

Belediye Ne yapıyor? 

Darüla~ezedeki Çocuklar Ne 
Olacak? 

Şehir meclisinde 
dUnkU mllnakaşalar 

Dördüncü sayfada 

Seyyah - Bu Çenberlitaşın içini 
gezmek istiyorum. 

Tercüman - Mümkün değil, içi do
ludur. 

Seyyah - Zarar yok, her kes çıkın
caya kadar beklerim J 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " • 3 " 

210 " " 4 • 5 " 
kitaolan idare rararından hedive edilir . 

SALI, 3 MAYIS (5 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kurut 

Iranla 
Itilif 

Hudut ne suretle 
tadil ediliyor 

Anlcara, 2 CVabt) - Iranla ara
mızda yeglne muallak olan hudut me· 
selcıl bıkkındı Tahranda Hariciye 
Veklll Tevfik Rüştü Bey tarafından 
imzalanın ltilAfnıme mecUse gelmlıtir. 

ldllfnameye ıöre, asayişin temini 
nokt11ından hududumuz dahilinde bu
lunması Jscenilcn arızi bize verilecek 
ve buna mukabil his de Iranı bir kı
sım arızi terkedectliz. 

Borclın gölii ve muhitindeki ça
yırlarla Salep, Kozlq. yukarı Y ınmka
yı menbalınndan müştereken istifade 
edilecektir. Tutjik tepesi. köyü ve 
Gurberan köyü bize verilecek, buna 
mukabil biz de Şeytınabıt. Çokorser
vfyl Irana verecetiz. JtJIAfnımcde tasrih 
edilen hudut hattını arazi üzerinde 
tayin etmek ilurı bizded ve Irandan 
ikişer murahhaıtan mürekkep bir tah· 
didi hudut komisyonu teıekkül edc
ı:elttir. Komlıson b~ sene lçtimalınna 
ııa~lıyarat ltillfname mucibince tuhih-

J 

ce bulunacatur. Komisyonun masrafı 
miltesaviyen verilecek, her iki hükt
met memurini koınllyona azamt teı

billtta bulunacaklarcJır. 

Seker tphlsan 
Şeker ve kahvenin inbiları 

alınacaj'Ula dair Ankaradaa ge
len bir haber latanbul piya ... uı
da ebemmiye\15 lkialer yapmıı· 
tır. Alelumum topdan ve pera· 
kende kabTe, ve teker ıatan 
tGccarlar. hiıu.11.ll.linin he
men tathl ediflaıdYeeeti leaıii· 
atını •6slermekte~e bu inhisar 
şeklinin muayyen bir tirket veya 
banka tarafından hilkümet hesa· 
bına itledilmuinin muvafık ola· 
cağını aaylemektedirler. Binaenı· 
leyb inhisar haberinin dahilde 
satıf inhisarı değil belki bir id· 
balit inhiıarı olacağa tahmin 
edilmektedir. 

Akialerı 

Sovyet Rusyada Aşk! 
Onu seviyorum binaenaleyh döverim ... 
---

• • - - - - - - ----. 'lif." 
R•syaya giderek oranın afk telAİı:klsl ve · qk ablltı hattında tıttltler yapan 

il 
Lul Şart Ruıye isminde bir muba.rrfrfn ba çok meraklı \'e eğlenceli yuılannı 
bugünden itibaren ukdimc bıflıyoruz. karllerlmi• birinci yazıyı bugOn bqtnct 
sayfamızda bulacaklardır. 

Esrarengiz Katil Kimdir? 

Liblik Değil mi? 
Benziyor, O Dur, Diyen EJe Var, Hayır, 

O DeQlldir, Diyelı E>e 1 .. 
Esrarını hAIA muhafaza eden hAdlse etra
fında yeni ve mfthtm talsllAt elde ettik 

T~~~~:~J :..~=·~~~. 1 ~ 
yahudi) fıkraaı, umduğum tikialeri Eınrengiz tatilin morgda alman YolyOIUD polfs 
yaptı. Bir çok aöızlardan ve kalemler- son resmi nan resmi 

den cevaplar dinliyor ve alıyonun. Zazı~ Bahçekapıda iki mem tın birind aalhasını IJM-L bul11ı1 
o::-L:ı Vakıt'ta, Nesim Sürüı'on be· .,. .. ....., 

..,.u.u muzu öldüren esrarengiz caninkı yor. Şimdi .zabıtamn ve adlfyenja 
yin tam blr vaüındaı titizliğiyle yaz - vüyetini sabık Türkovaz bulaşık U,tereken tıeblte ~tığı llGkta, e .. 
dığı mektubu neırettik. Muhterem ka. Yulyiis Siblik olarak t.esbitiyle tahki- [ Alttırafı 7 inci nyfamızda ] 
riimiz, Yahudi mekteplerinde tilrkçe --------------------------... -
tedmatın zayii olduğundan flkdget ~ 
diyor. Haklıdır. Ben, bef aydır bir 
miUıevi liaeelnde edebiyat lwcaaıyını. 
Hakikati gavelemiye hacet yok. Doku· 
zuncu suııf taki talebem, her hangi bir 
ilk mektep talebesinden geridir! 

Bu, okuduğunu anlamaktan, anla
dığını anlatmaktan dciz çocuklar, bir 
kaç sene ıonra hayata karıfQCGklar. 

lıte geni bir neıU 11etifigor ki, ea • 
kilinden farklı değU!.. Biz, bu taze 
fidanlara, henüz mektep aıralannday
ken, iat«liğlmiz afll/l vurmazıak, ya • 
nn onlann da iatemediğimlz meyva • 
lan vermeıinden hiç fikôyet etmeme • 
liyizl 

Maarif vekdleti, yekpare Tllrk va· 
tanında, yekpare millet yetiştirecek 
bir proğram çizmiye mecburdur. On 
dört milgon teb'aaını öz evltit bilen Ul· 
yik bir memlekette (Ekalliyet mekte
bi) ne demek? Ahrete ayrı yoldan git
nıek, dünyada aynı yolda yüriimlye 
mdni olamaz 1 

Bu mektepler, frtllUJızçagı na tt'd· 
mat lisanı ve türkçeyi yabancı bir dii 
olarak değil, türkçeyi eıas t«lriaat 
liaanı ve fra111ızçayı yabancı dU ola -
rak proğramlanna koymadıkça, mem
leketimiz, her ağn bafka konufQll dört 
baflı bir hUkat garibeıl olarak kal
makta devam edecektir • 

Yusuf Zira 

Profesyonel Olmalıyız! 
Cuma günü yapılacak Istanbul-lzmir 

maçı tarihi bir maç olacak." - - .: .. .,-- ~ ,_ --~--

· -spof""'-işİ~rlml~mı;u göriılmemiş 
lı,r vuzuhsuzluk içinde yüzdüğünü bir 
kaç kcrre sütunlarımızda yazdık. Bu&iin 
düşüncemiz "bu derdin çarelerini aramak, 
sporda yükselmek,, hedefiydi. Son gün
lerde bu hedefe \'arabilmek için işleri 

dedikodulu safhadan çıkararak, müsbct 
ve ıımelf bir seyir takip etmesi lüzumu-
12,U daha kuHetli hissettik. Salahiyettar 

--ıpor adamlanmızla konuştu~ Şay~ı tlik-
kat sözler dinledik. Bunlardan birili 
"Prof csyonel,, olmılc lüzum•dur. 

• • • 
Bu bahislere müteallik: yazımızı ve 

cuma günü yapılacak maçla, lstanbul 
muhtelitinin nasıl kurulduğunu beıincl 

sayfamızda bulacaksınız. Resmimiz MiUI 
takımımızın son fckJinj gösteriyor. 
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Tü~ç~ Bilen ı·~~~~J~~T~e~lg~r~a~l~B~a~b~e~rler· 

Yahuaıler B. M. Meclisinde Tas ajansı müdürü gazeteci ve 
Artık eski babıali 
Dilini birakmalıdır! 
Türkiye Yalıudilerinin Türkleı:ti

rilltıeai içln ortaya atılan ehemmiyet
li bir teklifi dünkü sayımızda kaydd
tlk. 'Bugfln de fransızça lstanbul ga -
::desinde Avram Bcnaroya elendi ta -
rafından neıredUmiş olan bir maka -
led.,. bazı lı:uımları alıyoruz. Yalıu -
dllerln Tiirkleımeal.n.den bahseden bu 
rnakale, bilhaasa tiJrkçeyi bilip konıt -
fan YalıudUeri iatihdaf ediyor. Al> -
ram Benaroya efendi türkçe bilen ı· a
hudl m.ilnevverlerin Cilmlıuriget re -
jiminin tesl.ıinden beri memleketin ge
çirdiöl lisan inkılabından hariç kal -
dıklarını aö11li11or, diyor ki: 

.. Son zamanlarda yeni, sade ve 
kolay bir türkçe meydana çıktr. Hat
tA, adliye edebiyatı bile bu cereyana 
kendini verdi. 

Bu devreleri Eskişehir Temyiz mah
kemesinin kararlarından takip kalıil
dir. Bu kararlarda üsllıbun güzelliği
ne hiçte dokunmadan Türkleştirilınfş 
istilıl.hlara rasgelfnmektedir. Mesela 
eski ( ceza)i nakdi) tabiri herkesin an
tryacağ ıbir tarzda (para cezas1) ol ~ 

._ .muştur. 

Bundan bir müddet evvel lstar.bul
da gilı:el bfr tenor ses olmakla ve 
p.rk musikisi hakkında vukufuyla t:ı.
nmmış dindaşlarımızdan birisf Dol
ma.bahçe sarayında Reisicümhur t<1.ra
fmda.n kabul edilmek gibi nadir bir 
şerefe mazhar olmuştu. 

Asnn en büyük adamlanndan biri
si tarafından kabul edilmiş olmakla 
elbet bu zatın dindaşlarına da bir şe
ref hissesi düşmüştür. 

Bir kaç gün sonra, ayn1 zamanda 
da gazetecilikle de meşgul olan btt 
hahtıiyar adam, Do1mabahçe)'e kabul 
edfbbek suretiyle mazhar oldt•ğu bu 
sa&d4!tfn ihtisasLarın.ı mühiç bir maka
leyle neşrediyordu. Bu heyecanı ılek 
insant ve pek tabii buluyoruz, raı~at 
~Jekf.aşınuz, gazetesin-de makale ... ·i
nln türkçe bir tercümesini de ne ret
ti. Meslektaşımızın ifade ettiği 11iı:.si
yata kimsenin bir dfyeceğf yoktur. 
Fakat bu makalenin esI(tbu gayet e.;'.
ki muatalfh ve ağdalı bir lisandı, ve 
muharririn bu efhetten Tlirk Jf.sn.mn
da yaptlan fnkılA.ptan ta.mamiyle bi
haber olduğunu gösteriyordu. Muhar
rir. Kırım muharebesiyle muÜır bir 
uslQp ka llannuştıı. CUmhurfyetin bü -
yUk Reisinden bahsederken cilmhuri -
yetçf bir lisan kullanmak daha dof -
nı olmaz mıydı.? Bu suretle Türkiye -
nfn kurtancısma dahn samimi bir ta
zim ofükı ilmiş olurdu.,. 

Çıplaklar! 
Ingillz kolombiya
sında hadisesinde 
çıkardılar 

Nelıon. 2 (A.A) - İngiliz ko
lombiyasında Mutaassıp bir ta~ 
ri'c~bn izası o 1cın ve Duokho-
borı ismini taşıyan· 200 çıplaktan 
mOrekkep bir alay, bir takım 
marşlar tcrennOm ederek bulun
dukları yerden şehre giderken 
poliıio mlimaoaatma maruz kal
mıttar. 

Muntazam bir mücadeleden 
110nra 33 kadın olmak üzere 117 
çıplak hapse ahlmıştır. 

Bu tarikatin batlıca heyetini 
teıkil eden 15.000 Duokbors, bu 
mutusıp ekalliyetin hareketini 
takbihle kolombiyada bir takım 
mektepleri dinamitle berhava et
mit Ye bu mutaassıplara iltihak et
miş olan ve çocuklarının mek· 
tebe gitmelerine mumanaat eden 
eıbasın tevkifini teshil edecek 
olanlara verilmek Uzere 5000 do
lar nakdi müklfat vadetmiştir. 

Hicaz kırahnm oğlu Parlste 
Paris 2, (A.A) - Hicaz kralı

nın oğlu Emir Fayıal Cenevre
den bu gfln Parise gelecektir. 
Emir 6 Mayısa kadar Fransa hü
kümetiiıi.n misafiri olacaktır. 

Dün neler müzakere 
edildi? 

Ankara, 2 (Vakıt) - B. M. 
Meclisi bngün ı:eis vekili Refet 
beyin riyasetinde toplanarak Ur
fa meb'usluğuna intihap o!unan 
Mehmet Emin beyin tahlıfi icra 
edilmi,tir. 931 mali senesi büıçe 
kanununun 24 üncü maddesiyle 
1838 numaralı kanunun neşrin

den evvel pansiyonlara alanmış 

olan talebe hakkmdaki muame· 
lenin tefsirine ait bütçe encüme
ni mazbatası olıcunmuştur. Bütçe 
encümeni reisi Hasan Fehmi B. 
izahat vererek meselenin Gala
tasarayda tahsilde bulunan beş 
efendiye tealluk ettiğini ve mev
cut kanuna göre bunlar hakkın
da birşey yapılmasına imkan 
görülmediği hususundaki encü
men no!<tai nazarının doğru o'.
madığıoı söylemiş ancak ·bu 
efendilerin devre farkına bakıl· 
maksızm tahsillerini i \ mal etme
leri için kanuna müsait bir zeyl 
ilavesin'.n muvafık olacağı müta
leasmda l:ulunmuştur. Bu esas 
dairesinde verilen bir takrir reye 
konularak kabul edilmiş ve maz
bata maarif encümenine iade 
olunmuştur. 

Esbak Kadıköy belediyesi mu
dürU Kemal be-ye emlak ve ar
sa verilmesi hakkinda Naci Pş. 
"Cebelibereket,, tarafından ya
pılmış olan teklif tasvip edilmiş
tir. 

Diyanet işleri müşavere heyeti 
azasından Bahacttin Ef. ye yeni 

tekaüt kanunu ahkaınma göre 
maao tahsisi hakkındaki t~f sir 
mazbat sı kabul edilmiştir. 

Şarki Karahisar meb'usu Ali 
Şuuri beyin yetim kalan çocuk
larmm meccani tahsiline müte
dair umumi heyet kararana ait 
tefsir mazbatası okunmut ve 
maarif 'encüme11inin talebi üzeri
De mazbata mezkilr encümene 
t evdi edilmiştir. 

Müteakiben hudut sahiller sıh
hat umum müdürlüğü 1931 se· 
nesi bütçe kanunuyla sarfına me
zuniyet verilen 600 bin liranın 

725 bin liraya iblağı ve 931 
maıi sene bütçesinin muhtelif 
fasıl ve maddeleri nrasmda 405 
bin küsur lirahk muame•e yapıl
ması ve 30 küsur bin lira mun
zam tahsisat verilmesi hakkın· 
daki kanun müzakere ve kabul 
edilerek perşembe günü topla· 
nılmak üzre içtimaa nihayet ve
rilmiştir. 

Voronof iışısındun 
çıkan Bir dava 

Roma, 2 (A.A) - Napoli is
tinaf mahkemesi insan aşısıyle 
Voronof ameliyatı yapmış olduk
larmdan dolayı muhakeme edi
lerek beraat ettirilmiş olan Na
opliJi 3 cerrnbm beraati aleyhin
de müddeiumumilik tarafından 

vukubulan müracaatı reddetmiştir. 
Beraat kararını vermiş o'an 

mabketne cerrahlara isnat olunan 
hususatın bir cürüm teşkil etme
diğini, çünkü ameliyatın aşıyı 
veren şahısların muvafakatile icra 
edi~miş olduğu netices'ne vasıl 
olmuıştur. 

Romanya sefiri 
Ankara, 2 (Yakıt) - Roman

ya sefiri bu akşam Jstanbula 
haraket etti. 

muharrirlerimize ziyafet verdi 
Söylenen nutuklarda nelerden bahsedildi? 

l\loskorn, 2 (A .A.) - Dünkü resmi' 
geçitten sonra, Türk gazetecileriyle e
dipleri şereflerine Tas ajansı müdii -
rü 1\1. Doletzki tarafından verilmi~ o
lan ziyafette bulunmuşlardır. 

Bu ziyafette, Türk misafirlerden 
başka, Türkiye sefareti müsteşarı Ce
vat beyle Sovyct matbuatı mümessil
leri ,.e aralarında lzvestia gazetesi 
baş muharriri M. Gronskilurg bulu -
nan gazete baş muharrirleri ve keza 
aralarında M. Betlny bulunan Sovyet 
edebiyatı mümessilleı·i ve hariciye 
komiserliği matbuat idaresi murahhas 
lan ve Tas ajansının mesut erkanı ha
zır bulunmu~lardır. 

Ziyafet esnasında M. Doletzki IJü -
tün Sovyet matbuatı namına Türk 
gazetecilerine hoşamedi beyan etmiş -
tfr. 

Doletzki, şöyle denüştir: 
"- Falih Rıfkı, IJfaJımut, Hakkı Ta· 

rik, Yunus Nadi, Yakup Kadri ve Ru
şen E§ref Beylerle diğer maruf Türk 
edip ve gazetecileri gibi Sovyet Rus
ywun içtimai bünyesi hakkında lıaki

katen vukuf sahibi olan zevatın Sov
yet Rusyayı ziyaretleri Türk - Sor.:
yet dostluğunu tarsin edecektir. 

'M. Doletzki. bundan sonra mütc -
kabil ziyaretlerin iki milletin yekdi -
ğ.erini tanımasını ve uzun senelerden 
beri mevcut olan dostluğu tevsi etme
sini ternin edecek çarelerin en ıyısı 
olduğu kanaatini izhar etmiştir. 

Mumaileyhi müteakıp, Yunus Nadi 
Bey söz alarak, Yeni Rusyanın bütün 
dünyaya meydan okuma kabilinden o
lan hareketile Türk milli hareket ve 
inkıiahmm ayni tarihlere tesadüf et
tiğini hatırlatarak demiştir l:i: 
•- Komşu memleketin muvalfakı-

yellerini kendi muvaflakıyetlerinıiz 

gibi memnuniyetle telakki etmiştik. 
/{rzrl meydanda muazzam nüma!fi:}

çi kollarını gördüğümüz zam"~ f:uı; 

milletinin temayül re uahdeti ve m~

sai noklai nazarından lım· zamandan 
dalıa ıiyade birleşmiş olduğunu arılcı
d!k. 

Yunus Nadi be:r netice olarak ~öyle:' 
demiştir: 

Bu ziyaretler mümkün olduğu ka
dar sık sık tekerrür etmelidir. lJtüsa
ade ediniz de Sovyet - Türk dosllu
ğunu bütün kalbimle seUımlıyayım . 

Mumaileyhi müteakrp Rus üdehası 
namına söz alan 1\1. Bedni, müte ;:;ıhil 
teveccüh ve muhabbet tezahüratı sa
hasında Türk misafirlerle rekahet<.> 
girişmeğe amade bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Ruşen Eşref Bey de söylediği nu
tukta ezcümle: 
"- Bugü..rı, demiştir, kızıl meydaı:

da gayet muazzam bir şevk ve ,·ecde 
şahit o!dul< • 

Dostum Yakup Kadri, akın akm gf'· 
len nümayişçileri gördüğü zaman 
"Yolga akıyor,, dedi. Muntazam lot'a· 
lar meydanı sarsaral< geçiyordu. Bu
gün, Sovyet Rusya ve Türldye geçit 
resimlerinde milşahede etmekte ohlu· 
ğumuz şayanı imtisal intizam ge~ıniş 
senelere ait ~.evkin esemcrecıidir. 

Hepimiz, dostluğun bü.) ük hey<'!:a
nınt hissetmeldeyiz. 

Heyetimiz Leningratta 
Moskova, 22 - lsmet paşa 

ve refakatindeki zevat bugün 
Leningrada harnket ediyor. He
yet borada şehai, fabr.kaları, 
müzeleri, tiyatroları gezdikten 
sonra Mos1rnvava oönecektir. 

Menafii umumiyeye müteallik imtiyazlar 
hakkında hazırlanan bir layiha 

Ankara, 2 (Yakıt) - Menafii umumiyeye müteallik imtiyaz 
sabiblerioin bazı resim ve vergilerden maaf tutulması hakkında 
kanunla icra vekillerine verilen salahiyetin meclise verilmesi ve
killer heyetince daha muvafık görülmüş ve bu hususta hazırla
nan layiha Nafia enciimenioce kabul edilmişti. 

Konya sulama idaresi Ziraat velıaletine 
raptediliyor 

Ankara, 2 ı Vakıt) - Konya sulama idaresinin inş::ıat kısmı 
bitmiş ve sıhai meşguliyeti zirai mıhiyet almış olduğundan ida
renin Ziraat vekaletine rabtı hakkında hazırlanan layıha maliye 
encümenince aynen kAbul edilmiştir. 

Şanghaydaki suikast 
hadisesine rağmen 
Çin • Japon itUöfl 
imzalanacakmış ! 
Şanghay. 2 (A.A) - Burada 

Japonya baş konsolosluğu, vu· 
kubulan ıuikaste rağmen Japon 
heyeti murahhasısı mütareke 
müzakerelerine yeniden başla
mak salıibiyetini veren talimat 
almıştır. 

Japon · mahafilinde itilafm çar
şamba günü imza o'unmasma in
tizar edilmektedir. 

Japonya elçisi M. Şigeoitsuyla 
jeneral Uyedamn yarala olmala
rma rağmen mütareke itilafna~ 
mesini yataklarında imza ede
cekleri zanolunuyor. 

Diğer taraftan Japonya sefa
reti mü&leşan M. Zanonun mü· 
zakeratta bulunmak üzere pek 
yakında Şang·haya geleceği tah
min olunmaktadır. 

Suikastta yaralanan 
· Şanghay, 2 (A.A) - M. Şige
nitsu 'nun tabi tutulduğu cerrahi 
ameliye elçinin vucudüne 62 
bomba parçası g:rmiş olduğunu 
göstermiştir. Bütün ceriha ve 
sıynktarm adedi 163 tür. 

Çekoslovakyada para tahdldab 
Prag, 2 (A.A) - Neşredilen 

bir kararnamede her ay 1000 
Krondan fazla ecnebi parasının 
ihracı menedilmiıtir. 

Jepliıı dördüncü 
Seyahatine çıktı 

F r.iderichshafea, 2 ( A A ) 
Graf Zeplin balonu, cenubi A. 
merika'ya doğru dördüncü ticari 

seyahatini yapmak üzere saat 
5,3 te mensup bulunduğu lıman
dan hareket etm 'şti. Ba!on, l{o:ı 
vadisi tarikiyle Pesançon istika
metinde ilerlemektedir. 

Saat 10 da Bourg ~ehrinin 
garbmdaki hovalinin ve saat 10, 
15 te Lyon tayyare karargahının 
üstünden uçmuştur. 

Hindistan da 
Bir lngiliz hlikim ölilrüldU 

tevkifat yapıldı 
Kalküta, 2. ( A.A) -· Suikast 

neticesinde yaralanan hakim 
Duglas aldığı yan•irtrdan müte
ess ren ölmUştür. 

Hakim Dug:as'ın katledilmesi 
dolayısiyle Bengalede 30 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Pıındit Malavy3, serbest 
birakıldı 

Yeni Delhi, 2 (A.A) - Şehre 
girmemesi için zabıta tarafmdan 
vaki olan mümanaata mugayir 
hareketinden dolayı bir hafta 
hapse mahkum eciilen Hint kon-

Fransız 
intihabatı 

[Başmakalemizden mabaat 1 
\ . 

yok değildir. Bu noktai nazar-
dan intihabatm vereceği netice" 
ye göre Fransanın beynelmilel 
vazıyeti de az çok değişiklik 
gösterebilir. 

Vakıa intihababn ilk neticelr 
leri alınmıştır. Fakat kat'I neti" 
ce ancak önümüzdeki Pazar gDPiİ 
anlaşılacakhr. Binaenaleyh intİ" 
habat neticesine göre FrantıS 
medisi meb'usanında teşekkGl 
edecek siyasi temayüller hakkın'" 
da ondan evvel tahminlerde b~ 
lunmak mümkün değildir. Anc~k 
dün son gelen haberler golecek 
meclisi meb'usanın sağlardaıı 
ziyade sol fırkalar lehine teaıa· 
yül göstereceğini kaydetmekte
dir. 

Mehmet Asnn 
"Fransada ilk intihap neticeleri., hak• 

kındaki telgraflar. 6 ıncı ı;ıyfamızdadır. 

Çok Müşkül 
Meseleler 

lnglllz başvekllln6 g8re, bet 
halde halledilecektir 1 

Londra, 2 ( A.A ) - Keııdisil• 
mülakatta bulunmak üzere gehnif 
olan lngiliz gazetecilerine bey•" 
nalta bulunan M. Makdonald şöY"' 
Je demiştir: 

Çok müşkül meselelerle karşı .. 
)aşmak mecburiyetinde bulunuyO" 
ruz. 

Fakat bu meseleleri halletmiye 
muvaffak olacağımızı ümit edi• 
yorum. M. Tardiyonun rabats1ı:"' 
lığı dolayısile maateessüf inkita• 
oğramış olan mükalemelere tek"' 
rar başlanacaktır. 

l:ondra d~niz muahedeslni1' 
umumi bir itilafa tahvil edilip 
edilmiyeceği meselesine gayet 
büyük bir ehemmiyet atfediyo• 
rum. Bu sabada muvaffakıyetsiı .. 
lik tevlit edeceği avakıp dola" 
yısiyle hatıra bile getirilmemeli"' 
dir. Ingiliz baıvekili Cenevredekf 
ikameti esnasında b!r çok iktisa" 
di meseleleri münakaşa etrnif 
olduğunu il!ve etmiştir. 

Ani bir veka mı olacak ? 
Londra, 2 (A.A) - Mak DD" 

nald'an bu sabah bır doktar "'' 
bir göz hekimi tarafından yapı" 
lan muayenesi neticesinde sıbbl 
vaziyetinin gayet iyi olduğu be" 
yan edilmiş olmakla berabet 
mumaliyhin sıhhati hakkında ,_ 

çok bir karar!1 zlık •e tereddOt 
hüküm sürmektedir. 

Göz hekimi M. Mak Donatd' 
m sağ gözünün vaziyetinden ta' 
mamile memnun görl\nmemişlİr'• 
Tabip ediletek tedavi usulü balı' 
kında üçnncü bir mutaba•fl' 
doktorun reyine müracaat liiz:illl' 
görülmesi mühtemeldır. 

M. Mak Donald'ın hasta ol~ 
'(1' sağ gözünün Cenevre' de geç•." 

len istirahat günlerinde bOyil 
istifadeler temin ettiğ• söyle~' 
mektedir. Ancak dokturlar1n 

1
• 

Makdonaldın bu sabah M. B11 " 

duvinle görüşmüş olması naı•'; 
dikkatı celebetmektedir. Siy•~ 
mahafılde pek yakında ani b1~ 
vaka zuhuruna ihtimal verilıııe~ 
tedir / ............................................ .-.......... , 
gresinin 36 ıncı içtima reisi fJll 

dit malavya, tahliye edilmittit• 

Bir taarruz daha dil' 
Lahor, 2 (A.A) - Kim ol b1' 

ğu henüz anlaşılamıyan bir ,. rıJ' 
askeri doktor yüzbaşı M. Lt d 

b t ,. . . . doktor er m ev.ne gırmış ve 
1
, 

ağır surette başından yar• 
m ıştır. 
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Gttnnn .. _...._-.. Meseleleri 

Nüfusumuz 
Tenakus .. Değil 
'rezayUt Ediyor 
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Yasaklar Bir sahtelcarlıl{ 1 enı a~arname 
Mütehassısı Ticaret AJemiode 

tarkı - - --"'"r re Onalb sene sonra 20 
0

" nUfuslu bir memleket 
fi· haline gelecek 

htı 11111Yei elfal cemiyeti oeşri
b· ırasında davamız invanile 
le~ risale neşredilmişti. Bu risa
fi e ÇOcuklarımız arasındaki ve
i/:n nıiktarı 0

/ 0 43 ti geçtiği 
~elik olunmuştu. Sıh:yye vekili 
ta bey bu iddiaya karşı cera: ~erıniftir. Ve bu ceva bmda 
d•t'ffl ~keti~izde umumi teYellü
~fi llısbetınin binde 30, umumi 

o}d Yat nisbetininde binde 19 
a,~flı~u ileriye sllrek nUfusumuzun 
h•I~ ıddia edildiği gıbi tenakus 
11 '~de olmayıp bilakis bindeni 
aa ı ereces:nc!e tezayüt ettiği 

Y enıiştir. 

Sıbiye k"l' R f·k b · dit· ve ı ı e ı eym ver-
ktı 1 bu malumata göre bu gün
l~umi nüfusumuz senede 
deı.a . kadar tezayüt ediyor 
bir ~tir. Bu ise bef, altı senede 
ttrir llailyonluk bir tezayüdü aös
~ • Direr taraftan Ahzıaaker 
'lci:ı•rına nazaren yapılan tet
~den çıkan netice umumi 
leaa nüfus eanasaoda elde edi. 
~~k~mlara nazaran daha çok 
ı. , •ttır. Yani bu gün memle-
4ltti11ı· • k 
~ ızın me tumlar da da bil ol-
)ed' ~de umum ntifuıun on 
ol 1 nıılyoou bulacağı t•hmin 

"aaaktadar. 
- Binaenaleyh bir taraftan baki· 

1 
ten çok yakın olması lizım 

b~D bu tahmin, diger taraftan 
~de 11 nisbetindeki senevi 
Ola ?:t nazan dikkate alınırsa 
~ 1 on alta nne ıonra Tür
ı-!: hüfuıunun 20 milyonu bu-

iına biikmolunabilir. 

iıeyazıt Medresesi 
tadil ediliyor 

~azıt medreıesioin lstanbul 
ft.ae P ınQze ve klltOphaoeıi ba-
1'led ifratı kararlaıtırılmıştı. Bu 
'esenin bu ıekle kalbi için 
~ d~n ~dillhn yapılması dtın 
't,~uı liraya ihale edilmiştir. 
~ t derhal yapılacak ve mü
l._ •e lcOtUphanenin tes:sine baş
~caktır ........... 

Is Ekmek tlatlerl 
clUııc:rıbut Belediyesinden Mayısın dör· 
~c·- ç.ll•mba gününden itibıı.ren ele· °' Sek• ~lırı,. ız kuruş francala on iki boçuk 

~tur. 

§EKER 
~ 

Behemhal ve tama
mile tatbik edilecek 

Belediye hududu dahilindeki 
kaymakamlar dün Belediye reisi 
muavini Hamit beyin yanında 
toplanmışlardır. 

Belediye yasr.klarınm behem
hal ve tamamile tatbiki esasla
rı etrafında müzakerat yapılmış
tır. Verilen kararların derhal 
tatbikine geçilecektir. 

Fırınlar ne suretle 
tahdit edilecek 

Belediye fırınları tahdit ede
rek ekmeklerin imal masraflarım 
azaltmıya karar vermişti. Fakat 
hukuken fırıolarm tahdidine im· 
k5n görülemediğinden Belediye 
yeni bir ıekil bulmuştur. Bu ye
ni şekle göre, fnınlarm imal 
masraftan 13,5 çuval yerine 16,5 
çuval üzerrnden hesap edilecek 
ve bu fekilde az ekmek çıkaran 
fırınlar rekabet edemiyecek bir 
hale geleceklerdir. Bu suretle 
kendiliğinden kapanacak bir kı
sım fırmlarm yerlerine yenileri-
nin açılmaları için ruhsatiye ve
rilmiyccek ve zamanla fırınlar 
tahdit edilmiş olacaktır. 

Flat listeleri ve 
Yeni tedbirler 

Geçen •~ne Belediye; lokanta 
bar, sinema, gazino gibi yerlerin 
fiat listelerini belediyeye tasdik 
ettirmelerini mecburi kılmıştı. 
Ancak bu mecburiyet halk lehi-
ne hiçbir fayda temin etmediği 
cihetle Belediye iktısat müdür
lüğü yeni tedbirler almıya karar 
vermiştir. Bilhassa sayfiyelerde 
:nevsim itibariyle yeniden yeniye 
açılan yerlerin listelerini beledi
ye aynen tasdi~'etmem:ştir. lkh
sat müdürlüğü listeler üzerinde 
ve mahalli vazıyete göre tetki
kat ve icap eden tenzilatı yap
mıya, ondan sonra bu listeleri 
tasdik elmiye başlamı~tır. Şim
dilik sayfiyelerde tatbik oiuaan 
bu usul yavaş yavaş şehrin her 
tarafına teşmil edilecektir. 

Ahırlar ıneselesl 
Dünden itibaren ahırlarm tef

tişlerine ba~lanmıştır. Teftiş bu 
ayın on beşine kadar bitirilmit 
olacaktır. Henüz belediyenin ta
limatı mucibince ahırlarında ta
dilat yapmıyanlar hakkında tef
tişat esnasında zabıtlar tutulacak
tır. Bu ahırlar bir müddet ka
patılacak ayrıca nalcdi cezalar 
alınacakbr. 

Yazan: Yusuf Ziya 

-......._ T elrika : No. 6 "ii:!i OSMAN 
f lf ele bı" " I . . tcti d r cg ence gecesmm 
ili ~ e, o iki vücudun gölgesi· 
d"llaJllk •alonun aydmhk per

l8f6rat:! .. dudak dudağa gelmiş 

J:'.ı,, • • • 
~"hai ;nı~t, Cemali seviyordu .• 
~•ııı dıye sormayınız!.. Evvel b,1° konca ağızlı, çekme 

"~ bıa~ •y yUzlü, gül yanaklı 
~tıı ne~ bıyıklı erkek güzelin
tiQıdi t et eden asrın zevki, 
diyor: UID bunun aksine güzel 
t't. 1,

11
• zuu ve kemikli bir su· 

aaı .. 1c 
9 

lfkuve kuvvetli bir aiız, 
"~ t e ru ki b" "k it. lhlllelc . ~ana ar, uyu 
i tp lon h bır burun.. işte 
~ UB kızlarının sevdiği de· 

•• u . k' çır ınlikler halitası· 

nın sihirli bir ismi de var : cinsi 
cazibe! 

Cemal, Şişli salonlarında bu 
yeni güzelJik mefhumunun en 
olgun örneği olarak tamlır.. O
nunla el sıkışan her taze, par
maklar1nm bu kuvvetli avuçta 
eriyip aktığını zanneder .• 

Cemal, konuştuğu zaman, bir 
ağıl kapısı açıldı sanırsınız. Ağ· 
zından çıkan en zeki cümle, ap
tal bakışlı bir koyun sürüsünden 
farksızdır! 

Cemal, dik sesiyle, her vak'a
yı, kötü bir vesika fotoğrafı gibi 
bozuk ve san'atsız anlatır. Te
bessüm nedir bilmez ve zaman 
zaman vahşi bir hayva:ı gülU
şiyle yırtılan dudakları arasında 

Dava için, hükuıne- Bir a\~u ·at noterlik Mühim akisler yaptı 
tinden müsaade aldı mühür·~nü kullannıış 

Hükumetimizin, balıkcılık mü· Adliye tarafından şehrimizde-
tahassısı M. Vebermanın muka- ki noterlerin teftişine başlaml· 
velesini feshetmiye karar verdi· dığını yazmıştık. ikinci noterin 
ğini yazmıştık. teftişinde dikkate şaran bir sah-

M. Vebcrman dün bir muhar- tekarlık meydana çıkarılmıştır. 
ri_mize bu. mesele hakkında ye· Aldığımız malumata göre baro· 
nıden şu ızahah vermiştir: dan çıkarılan bir avukat her 

Hühümct:n mu!iavelewin feshi nasılsa ikinci noterin mühür!eri-
iç:n Iıtanbulda mahkemeye mü- ni elde etmiye muvaffak olmuş 
racaat ettiğini öğrendim. Aynı ve bunlarla birçok kağıt mühür· 
zamanda Esto::ıyama fahri İstan· }emiştir. Bilahare mühürlü sahte 
bul konsoluıu bulunduğum için kiğıtlan istediği şekilde doldu· 
bu karar aleyhinde mahkemeye rarak kulJanmıfhr. ikinci istintak 
müracaat ede bilmem için hü- dairesi tarafından sahtekarlık 
kumetimden müsaade almakhğım 
· b d" d B işinin tahkikına başlanılmıştır. 
ıca e ıyor u. u müsaade veril-
miştir. Binaenaleyh mahkemeye Hüseyin Cehit B. sçb§ı davayı 
gideceğim. Hükumetin mukave- kazandı 
lemi fesh için gösterdiği sebep· Muharrir Hüseyin Cahit B. ta-

l d i·afından Rus harici ticaret mü-er arasm a aynı zamanda kon-
solosu olc:ıaldığım da gösterili- messilliği aleyhine bir milyon H-
yormuş. Fakat daha fazla bir rahk bir zarar ve ziyan davası 
şey bilmiyorum. açıldığı evvelce yazı1mışh. Birin-

Poliate : ci ticaret mnhkeme!inde görülen 
bu dava neticelenmiş ve Rus 

Muhtarın başına ticaret mümessilliği Hüseyin Ca-
Inen taş hit beye zarar ve ziyan vermiye 
Beyoğlunda Şahkolu mahalle- mahkfı:n edilmiştir. Tazminat 

si muhtarı lsmail efendiyle kom· mi!<tara henüz tayin edilmemiş-

şusu Hacer hanım anısında bir tir. Hüseyin Cahit beye Rus ti· 
kavga çıkmış ve Hacer hanım caret mümessilliği tarafından ve· 
eline geçirdiği bir faşla muhtar rilecek tazminabn miktarını ta-
efendiyi başından yaralamıştır. yin için bir heyet teşkil oluna· 

Bir sabıkah yakalandı calctır. 
Balatta bir bakkal dükkanım 

maymuncukla açarak l 50 lira 
çalan Cemil isminde bir sabıkalı 
zabıta tarafından ~·akalanmıştır. 

Akliye ve asabiye 
Doktorları arasında 
Türk tababeti akliye ve asa· 

biye cemiyeti Saka çıkmazında 
aylak toplanmasını yapmıştır. 

Hüseyin Kenan B. husı.siyet
ler gösteren bir folci umumi vak'-
ası takdim etmiştir. Ihsan Şükrü 
H. titremeler gösteren bir kedi 
yavrusunun beyninde gördüğü 

şayanı dikkat nesçi tagayyürler· 
den bahsederek mikrofotoğrafi
ler göstermiştir. 

lsmail Ziya B. mücrim mec
nunlarda teşhis hataları ve es
pabından uzun uzadıya bahs, 
müteaddit vak' alar göstererek 
bu yanhşlarm önüne geçmek ça
relerini araştırmıştır. Bu mevzu
lar etrafında Cevat Zekai, Ah
met Şükrü, Mazhar Osman B. ler 
tarafından hararetli münakaşalar 
yapılmıştır. 

iki sıra sağlam dişin korkunç bir 
pıçak gibi parladığı görülür. 

Her kadm onu sever. Fakat 
onun hiç bir kadım sevdiği işi
tilmemiştir! 

işte, Fahamet, bütün salon 
gençlerinin ele geçirmek istediği 
bu cıva kız, hiç bir ateşin yu
muşatamadığı bu beton adamı 
parmakları arasmda bir balmu
mu oyuncak yapmak hevesine 
düımüıtü ... 

Onda, bu iddialı ihtiras, ana
dan gelme manevi bir mirastır l 

Şişli aleminde, şimdi, Mısırlı 
Latif paşanın Mebrure hamm efen
di diye eteklenen F aha metin 
annesi acaba kimdi? 

Bu hala başında bir tek beyaz 
tel, yüzünde bir tek çizgi göriin
meyen ve bala kızile gençlik ve 
şuhluk yarışı eden Hanımefen
dinin, yirmi beş sene evvel bütiln 
Suriyeyi altiist etmiş bir afet ol
duğu, arhk hatırlanaııyan bir 
dedikodudur! 

Bir gUmrUk memuru ru,vet 
ahrken yakalandı 

Gümrük muayene memurların· 
dan Şeref B. iki lira rüşvet alır

ken cürmü meşhut halinde ya
kaıanmış ve derhal işten meno
lsnarak müddeiumumiliğe teslim 
olunmuştur. Şeref beyin istintak 
ve muhakemesi 1906 numaralı 
kanun mucibince mevkufen ce· 
reyan edecektir. 

RUstemiye kaptanının 
muhakemesi 

Rüstemiye vapuru kaptanı 

Sabri beyin temyiz mahkemesin· 
den nakzen iade edılen muha
kemesine 8 inci ihtisas mahke· 
mesinde yeniden bakılıyordu. 
DUn muhakeme hitam bulmuş 
ve müdafaanın dfolcnilmesi çar
şamba gününe bırakılmıştır. 

Radyoda konferans 
Refik Ahmet B. tarafmdan 

bugen Istanbul radyosunda saat 
yirmi buçukta bir konferans ve
rilecek tir. Mevzu: Eski Türklerin 
dini ve ilk edebi eserl~rimi:. 

Mebrure Hanımefendinin gençliği 
bir çöl masalıdır ki, anlatmakla 
bitmez ... Beşiği, Sapanca gölü ke
narında sallanan bu çerkes gü
zeline, hayat yolunu, eli knbaçh 
bir esirci çizmiştir! 

Kollarının arasına düştüğü ilk 
erkeği, üzerinden yıllar geçmiş 
fena bir rüya gibi hatırlar: Bu, 
ipek entarisinin yırtmaçlara ha-
valandıkça iki meşin bacak gö· 
rünen bir Arap zengidir. Onun· 
la yedi ay l:adar l<almıştı. Beş 
yüz san altma yedi ay!.. 

Ond:ın sonra, hayatı bir efsa
ne mevzuu olmuştur: Me:-mer 
havuzlu zengin salool&rmda, ba
haratlı Arap sofralarında, Bey· 
tutun çapkın ziyafetlerinde ve 
Şamın emsalsiz baharı içinde, 
gülerek, eğlenerek, gilldürerek, 
ağlatarak seneler yaşadı! 

Şairler, hayallerindeki bütün 
yalanları ve kalem erindeki bü· 
liln kafiyeleri onun güzelliğini 
metederek bitirdiler!.. Gençler, 

--- --
Makbuz mukab!linde döviz 

verilmesi kamblyo heye• 
tine verlldl 

Heyeti vekilece kabul edilea 
ve d ünkü resmi ceridede çıkan 
5 numaralı kararname lstanbol 
t icaret ve mali mahafilinde mü
him akisler yapmıştır. Bu karar
name mucibince hUkfımet Kle
ring Kompasasyon usullerini ka
bul etmekte ve bunun tatbiki 
hususunda devlet bankasına vasi 
salithiyet vermekted ·r. 

Gazetemizde bu uıul hakkın
da evvelce bazı malumat veril
mi~ti. Hükfı:netimiz iktisat veki· 
Jetinin yaptırdığı tetkikat üzerine 
Bütün Avrupa devletleri tarafın
dan kabul ve tatbik edilmekte 
o lan bu usülün memleketimlzde
de tatbikını muvafık görmü~ ve 
ziraat vekaleti müsteşarı Atıf 
beyle harici ticaret ofisi müdürü 
Cemal beyi b<\zı devletle:le mü
zakere ve mukavele aktine me
mur t:derek Avrupaya gönder· 
mişti. 

Beş numarah kararname çı

karl<en gelen malumata nazaran 
Avrupadaki heyetimiz, Macaris
tan hükumetiyle Klering esası 
üzerine bir mukavele yapmış :ve 
imza edilmek üzre Ankaraya 
göndermiştir. Bundnn başka Çe
koslovakrayla da bazı esasat 
üzerinde mutabık kalmış ve he
y~t Berline gitmiştir. 

Gerek intişar eden kararname 
ve gerekse muhtelif devletlerle 

·ı~·· yapılan mukaveleler mucı se 
Klering usulü tamamile devlet 
bankası tarafından tatbik oluna
caktır. Kendilerile mukavele ak
tedilmiyen devletlerin ithal et
mek isted ıkleri eşyalar tahdide 
tabi olacağı gibi bükümet bu 
kabil devletlerin Türkiye dahilin
deki dövizlerini nazara itibare 
alarak bu memleketlere yapılan 
ihracat mallarının bedellerini 
muayyen zamanda m.emleketimi
.ıe tesvjye etmeleri mecburiyetini 
de temin etmiş olacaktır. Ve bu 
suretle memleketimizden çıkan 
ihracat mallarmm bedelleri mem
lekete girmiş olacaktır. 

kararnamede çok mühim bir 
madde daha vardır. Bu madd~ 
mucibince şimdiye kadar gilmrOk 
makbuzu mukabilinde bankalar 

( Lütfell sayfayı çeviriniz) 

gözlerindeki bütün yaşlan ve 
gönüllerindeki bütün ahları onun 
hasretiyle tükettiler!.. Zenginler, 
ceplerindeki bütlin serveti ve 
kafalarındaki bütün kurnazlıklara 
onun visali uğruna harcadılar! .• 
Badiyelerdeki aşiret çadırlarında 
bile onun için yazılmış kasideler 
okunur, büyük yıldızlı çöl gece
leri iç.inde, kum ve güneş ço-
cuklarmın yumuşak ve hazin şi· 
!<ayetleri titrerdıL 

işte, böyle bir macera haya
tının en ateşli çağında, Mebrure 
Hanımefendi, servetinin altın 
ağlarına büt'.in Lübnan güzelle-
rini ~üşüren Mısırh Litif paıarı 
k"ndı sıhirli ağına dllşürmüttül 

Ondan sonrası bambaıka bir 
hayattır.. Bitip tükenmez ıeya
hatlar .. Vapur, şimendifer yolcu
luk ları.. Bır bahar gecesi içinde 
uyuyup bir kış sabahında uyan• 
malıır .• Her gün bir yeni ufuk •• Hea 
gün bir yeni alem.. Zıyafetlcr, 

ziyaretler, davetler ... Ve nibayeta 
Çocuk! 

(Bitmedi) 
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Şehir Meclisınde iki Mühim M,~sele Türkiye - Jrak - lran 

Darülacezedeki Çocuklar NeOl~cak? Kral Faysal Iranı niçin 
Hayat pahalılığı karşısında belediye ne yapıyor, ne yapmalıdır? 

lata.nbul umumt me dün Sadet-
tin Ferit beyin riyasetinde iki uzun ve 
mühim celse aktetmiştir. Birinci cel 
eeıde kavanin encümen.inin bir mazba
tası üurinde llent mahiyette müna -1 
kap cereyan etmiştir. 

Mesele şudur: 
Daimi enciliMn, talimatnaIM yap

mak selahiyetini haiz midir, değil mi
dir? 

Evvelce ihtilıifı mücip olan bu 
meeelellin kendisine havale edilmesi 
ilzerlne kavanin encümeni tet.kikatta 
bulunmuş, şu neticeye varmıştır: Ta
limatname yapmak selahiyeti doğru . 
dan doğruya umumf meclise aittir, an 
cak belediye emir ve yacakJarı daimi 
.encümence tayin edilebilir. 

Emin Ali, Avni beylerin ve Nakiye 
hanımın iştirak ettikleri münakaşılar 
da belediye emir .ve yasakları madde 
halinde tesbit edildiği taktirde tali -
matname mahiyetini alıp alamıyacağı 
ve arada tedahül olup olamıyacağı ko
nuşulmiıştur. Umuint heyet 1mesele
Yi ka.vanin encümeninin mazbatasını 
aynen kabul etmek; suretiyl~ ha1Jet
miştir. 

Sehir rehbşri ne oldu? 
Tevfik Amf r beyin geçen celseler

den birinde vermiş olduğu süal takrl
rinie ma.kam namına bele'diye reisi 'nU· 

avinlerinden Nuri bey cenp vermi~tir. 
Tevfik Amir bey şehir rehberinin ne 
olduğunu sormuştu. Verilen izahattan 
•nl&Şrldığına göre şehir rehberinin 
l.stanbula, Beyoğluna, Kadıköyüne, 

-· -· - .................................................... . 
tllccarlara döviz vermekte ve 
her hafta nrilen dövizlerin , bir
liıteısini merkez bankasına tevdi 
etmekteydiler. kararname bu mu
ameleyi de bankalardan almıt 
ve badema makbuz mukabilinde 
d<Sviz Yerilmesi işini kambiyo 
murakabe heyetine vermiıtir. 

_ Dün kambiyo muralcabc heye
ti bankalara bir tamim göndere· 
rek bu muamelenin tamamile 
muralcabe heyetine intikal ' etti
ğini bJJdirmiı Ye öğleden sonra 
heyet bu işlerle de meşgul ol-
mıya baılamııtır. • 

Dün merkez bankası lstanbul 
tubesiode bu hususta malümat 

'· . ' iatiyeo bu: muharririmize karar-
na111~oin k~ndilerioe henllz teblit 

eclilmedij'ı ve ancak tebliğden son
ra iubat verilebH~cegi beyan 
eclilmittir. 
Bu sene buldey mahauıa •• 

flatlar yUkaelecek 1 
Harici ticaret ofisi tarafından 

yapılan tetkikat neticesinde bu 
sene AYlUpada kıılık boğday 
zeriyab henüz bitirilemediği hal
de bu rüne kadar toplanan ma
lumata göre yeni sene Avrupa 
boğday isibsalAh geçen seneye 
nazaran daba eksik olacaktir. 

Garbı Avrupanın zeriyatı, faz
la kıt dolayısile hasara ağradığı 
gibi Almanya, Lebiıtan, Çekos
laYakya, AYosturya ve macaris
tanla Bulgariıtanında zerlyatı 
kısmen basar görmOıtür. 

Amerikadan alınan remi mahl
mata göre 1932 senesi boğday 

rekoltesi 458 milyon Bovauo o
larak tahmin edilmektedir. 

Halbuki 1931 senesinde 787 
Bovauoydu. (Bir Bo~asıo 13 lit
redir) Bu yaziyetler karıııında ö
nümüzdeki Hne boiday fiyatla
rının yüselmeıine intizar edilmek
tedir. Bir Nisanda bBtlln dünya 
boiday ıtokının 595 milyon Bo
vauo olduğu teıbit edilmiştir, 

lzmlrden ihracat 
Son hafta zarfında lzmir mın

takuından 1183 ~ kilo afyon, 
46,383 kilo pamuk, 10,071,930 
kilo palamut, 204, 799 kito tütnn 
667,750 kYo ilzilm ihraç ediJ-
miflir. . ..;; . 

bir kısım adalara ait mühim kıemı bi
tirilmi,Ur. 

Diğer taraflar da bitirilmek üze · 
redir. Harita ve saireler yapılm1~ • 
tır • 

Şimdi tab'ı için tahsisat verilmesi 
lazımdır. Ancak rehber bA..~ıldıktan 
sonra satdacağı ve ~förlerin ve em · 

salmm ut:In almalamu da JMcburl 
tutulacağı Jçin masraf derhal çıkacak-
tır. Binaena!eyh konulacak tah!lisat 
bütÇt!ye yük olmıyacaktır. 

Bu mevzu üıer:lnae A vn.i. lsman 
Sıtkı, Tevfik Amir beyleri ıöz aldı -
lar. Sadettin Ferit beyin teklifi üze • 
rine makamın rakamla ve müsbet tek
lifle gelm~i ve o teklifin bütçe encü
menine gönderilmesi kararlqtınldı. . 
Tetkiki he•ap encUmenl ne 

istiyor? 

ikinci celsede Darül!cezenin ~30 
senesi hesabı kat'isi hakkında. te-tkikl 
hesap encümeninin hazırlad~ğı rapor 
okundu. Mazbata. muharriri İsmail 
Şevket bey izahat verdi. 

Tetkiki hesap encümeni şunları is
tiyordu: 

t - Reeabm taetlld, allkadarlarm 
teble eclllmeaL 

! - Darillıkeoztı varlcJatmm cfbayetl lla
IAUIWlda daha tada tlaallyet gösterllme..t. 

S - DartllAceU'dekl ~ocuklardan tahsil 
çafma selen eı yavrunun ,ehlr yatı lllt'ktebl
ne yerlettlrllınesl. 

4 - Darillkeude kalaeak anormal eo -
cukl"ra aft atelye hn!1ıl4tmm Uertdo kf'ndlle
rlne bir ııermayc ~idi etmek üzere bu oomJr; 
IAra tahslıL 

ts - Darillkezed"ld kretl pek mUkf'm
mt>l bir bale cetlnnlı olan doktor Ali Şllknl 
be31n oraclan lsWa ettiği tttullrle öğrenllmlt 
tir. ŞlmdJye kadar olan mesalahıdf'n doln~1 
kendlshıe t.qekkür edllmesl ve m1lmklln1e 
vadlestıııe avdetinin temla olOJUDUL 

Vellnln cevabı 

İsmail Şevket beyin bu izalıa.tloden 
sonra Vali Muhiddin bey ce-yap verdi: 

' . .. . ... . ., 
- Darilldcezedeld tahaU çağına 

girm.if çocuklan alıp okutmak vazife
mizdir. lnönü, Hdkimlyeti milliye ve 
Dumlupınar yatı mektepleri bu ıene 
Maarif vekdletlnden vUdyete devre • 
dildL Bunlardan ildıinin idaresini 
birleıtirdik. Bil mekteplerde okuyan 
lxqka vUdyetler yetimlerinin maaraf· 
lannı o vUdgetler verecekler. Bizde 
Darüldttzedeki tcıhBü ~ağına gelmif 
90CUklan ders ıenesi bafırrda buraya 
alacağız. Yatı mekteplerinin bir tan!
si de Trahomlu talebeye malıaua haı
tane - mekUp - vaziyetindedir. Onu 
da üldha ,a11fı11oruz. 

Ali Şükrll bey Bcuelci kadın hm
tancmlzin çocuk polildlinı.k ıefidir. i
ki yerde vazife görmesine ıeklen lm -
kdn yoktur. Çekilmesi bundandır. 

Varidatın tah•Uine gayret «ı.rle • 
dümektedir. Geçen seu biraz fazla ol· 
maaı fevkaldde sebeplerledir. Ben A
mar sırkı ve Yunan opereti geldi, rok 
ı, yaptılar, vergiıl o nübette oldu. 
Darüldcezede kalacak olan çocuklar 
anormal olanlardır, bunlardan blJgük 
bir ıey beklenUeJMz. Ôylece i111al e -
dilmeleri ve zevkiyap olmalan e11ba • 
bının temini icin kendUerine h.olı ör • 
mek ve saire ~ib( ban ifler ,,Optınl • . 
makta devam edilecektir. . 

Bu ~ocuklara 1 ~e yat>"J•k 
letlyoruz ? ' ' . "'( Beykoz azası ,8aai bey narülAc~ıe-

deki çocoıklarr ~atı :mektepleri gibi ne 
çıkaraeağı belJi olmİyan yerlerde yer
leftlnMkten İ.lyadi san'at mekteple
ıiM koymantn1d#lha'ıfaydalı oldutunu 
söyledi. • l 

Tevfik Salim Pt- ~en aeıaeler te§ek 
kül eden heyetlerin Darült.cuede tet
ldka.t yaparak verdiii raporlarda gös
terilen eksikJiklerin ne suretle teJ!fi 
olunduğunu sordu, Darülleftedeki ço-
cuklann velisi vufyeti.nde olan beledi 
yenin bir işe girineiye kadar bunJarm 

hayatını tanzim etmek vuif eai oldu
ğunu U!ve etti. 

Vali Muhiddin bey; geçen sene r:ö
rtilen ve bildirilen eksiklerkt hepsinin 
ta1DB1DlanmU111& pbpldJfmı, bunlar 

. 
hakkımda ayn bir celsede madde mad
de izahat vereceğini "söyledL 

Nakiye hanınun s8zlerl • • 
D&imt encümen azamıdan Nakiye 

h.anrm ıeretc DarüllCfte, gerek Maa. -
rif müdürleriyle gÖ?ÜfÜlerek bazı ~ 
klJJer tebellür ettirildiğini, 932 bütçe
sinde masraf konmadan bunların te
min olunacağımı söyledi. 

Ba lmllata aazaraa blr gilıılUkten Ud Y•· 
ıtma kadar oocuklar kr@tt.e, Ud Yatmdan 111rt 
YaflllA kadar olanlar DartUAcezedeld busmd 
binada bir mllttbbt veya mubanır tarafmdan 
b&kdaeak. Dart Yll$1hdan altı yaıma k:ular 
olan ~ocuklar ana mekt.eblne konnlaeakJn, 
altı yaemdan 1<1nn da yatı mckU-blne veri
lecekler. AnomıaJ !:'OCUklar DarlllAcezcdt>kl 
Aoezenln tabi oldutu hayata tabidirler. 

Nakiye hanım sözlerine fU suretle 
devam etti: 

- Bu çoeuklar ilk tahsilden sonra 
~ olacaklar 1 Bir YCl§ında kendisini 
sinei cemiyete vermiı çocuklar on be~ 
yaıında himayesiz mi bırakılacak? 

Bunların içinden yüksek istidat ve zc
kdlar yeti~ebUir. Yatı mektebi, san'at 
mektebi bu Uıtiyaçlara cevap verebile
cek midir.? 

Bunlann içinden ı.tidat ve zekdsı 
görülenler Darülıef ekanın malıdır. 

Bu müesse•eye her Bene yardım ediyo
ruz. O da ilk tahsUini bltirmlf, yeUı-
miye mütait anaaız, balxuı:ı yavrulan
mın almalıdır. 

Geçen sene yapılan nizam• 
name ne oldu ? 

Nakiye hanımdan sonra söz almış 
olan Refik Ahmet bey şunları söyle
di: 

- Reia beyefendi, meclla salonunu 
dolduran hevecanlı hava içime tatlı 
bir ürperti veriyor • 

l ıtanl>ul halkıftiii dlil vl.cdanına, 
lıtanbul halkı ~lerinln necip 
tahaseiJalerla ter~ olan bu he -
yecan, ıelkat ~ •evF ilailealdlr. Bu 
samimt tezahürll eef'inçle kaydetme -
den geçemiyee~ Müzakeremizin 
muhau«laaı ıalottıiilhaDOBını dolduran 
böyle tatlı bir heyecandan ibaret bile 
olstıildı, bunu ln/Jesaese için gene mer."t 

nuniyetle teldlckl ederdik. Fakat bu 
• güzrl heyecan içinde nwlıtelif ağrz -

lardan ortaya konulan ve cevap la -

tiyen, miübd ıualler vardır. l>arüld -
ceudekl çocuklar nwlıtelif ,jfı,larda 
naaıl idare edUmelidlr? Aıftt mektebi-
ne mi konulmalıdır, yatı mektelJlne nıi, 
Sanayi mektebi.ne ml? Bdnlan f>ura -
lanı kim gerleıtlrecelitlr, mektepten 
çıktıktan eonra bunl.,. 1M olacaklar -
dır.? 1 

Bu müesıesed~ çoclfkların en bü
yük mahrumiyetleri olan sevgi eksik-
liği naaıl temin edUecektir? Bir takım 
feryat hcdinde olan süaller ki, arka -
da.,lanm beldgatla ifade bıiyürdular. 

Rei3 begef endi, hafızam bendenizi 
maziye çekiyor. Bu salonun duvarları. 
geçen senenin bu aylannda gene böy
le bir celsede, böyle bir müzakereye 
ve bu kabU ııüallere m42keı olnwıtu. 
diye hatırlıyorum. O zamanki müza -
keren.in neticni buradan bir encü .• 11n 
ayriımaaı, o encümenin uzun tetkik ne 
ticesinde Darüldcne için yeni bir ni -
zamname hazırlamtJ" oldu. Buoü.n 
Darüldcezedekl ldmşesiz çocuklar ka
dar merhamete ve aldkaya mühta~ o
lan o nizamname. dosyalar araaından 
çıkanlıp hayata kavuıturulmak inti
zanndadır. Bug;ln ortaya konulan sü
allerln hepsinin iyi, kötü cevaplan o 
nizamnamede r.cırdır. 

Pa.,a, Hinu;,-,e komlteıinin ne yap
tığını ıorug-., Himaye komitesi oe· 
çen ıene so;; cmelerinden birinde 
alelfeur te,kU edildi, fak~ nızamna
IM projniruk bu komiteye tevdi edil· 
nılf olan vazifelerden hiç biri o heyete 
verilmedi. Himaye komitesi, azaaının 
Mcip ve ıelim lılasinin çizdiği yol
da yürüyor. Fakat bu h.eget için tfü. 
ıünü/en daha -pek fiOk mühim~ esas
lı r>aZi/eler rJardı. Bunlar o projede 
tet1blt edilndftL Bugüra yeniden tat
lı blr hll w 1wgecan .vldgle gilzel 

ziyaret etti? 
Ziyaretin hedefi iki memleket demtryoll•' 

rını bitiştirmek ve iktisadi tesannt 
vilcude getirmektir 

(Taymis) gueıesi Irak kralı Faysal miryoluyla Karadenize .,.,.
Hazretlerinin Iran ziyaretindeı bahseden ha an daha çok kııadır. Soor' 
bir bış makalesinde ziyaretin hedeflerini bu hat klmilen Sovyet ariıisiO' 
de izah etmektedir. den geçiyor. 

Taymiıe göre bu ziyaret, yal- · ~ lran ricaliyle Irak ricalinıo ı· 
oız merasimden ibaret değildir. k h b k kta
Kıal Faysalın başvekili Nuri rüıüce leri da • Bf a no ·ki 
Sait paıııayla dig· er hükumet er- lar da vardır. Ağlebi ihtimal 'ı 

Y taraf her ıeyden fazla ikbSI 
kinımn ve Iranın Irak ıefirlnin meselelerle alAkadar olacaklat' 
refakat etmeleri iki taraf arasın· ı.lı 

dır. Gerçi son zamanlarda ıaP' 
da bazı mühim meseleleriu ·a- devletler arasmda sırf ıiyasi rıı' 
rüşüleceğini ifade eder. Bu me- hiyette bir takım itillflar~ 
ıelelerin birincisi demiryolu me· bahsedilmif, Türkiye Irak, fr~ 
selesidir. Takriben bir sene ev- •e Afganiıtandan müteıekkil bl 
vel Irak bükümetiyle Irak Petrol blok vücude getirileceği ıöyleO" 
kumpanya11 arasında cereyan miştir. Bunlar daha fazla bay,I 
eden müzakereler neticelenmiş mahiyette olan şayialardır. 
Ye Gergük petrol menbalarından Hali hazırda Irakla Iran art' 
bir petrol borusunun Akdenize sında ıiyasi veya aıkert ittifak' 
temdidi kararlatbrılmıştr. Suriye Jar akti mOmkün görOnmez. 8111' 
ç3lündeo ıeçecck bu boru bir dan daha mühim bir nokta IraOı 
demiryolunun da inşasmı icap Türkiye ye Irak deYletler~ 
ettiriyordu. mütekabil ticari mOnasebetleriOI 

Iranhların Hazer deniziyle Bas- takYiyeye, muvasala Yaaıtalafllll 
ra körfezi araıında yavat yavaı ıslaha çalıımaları ye dostane bit 
uzattıktan demiryolu hattını bu surette yaşamalandır. Siy.,a 
batla birleıtirmeyi dlltünmemiı blokların devri de gelecektir. fi' 
olmaları muhtemel değildil'. Bu k4t ileride garbi Aıyada yapr 
ıayede lranlılar Alıdenize daha Jacak itiJlflar ye ittifaklar, b .. 
kısa bir yoldan varabilirler. Bu pn baıhyan iktı•adl tesanildll' 
bat (Tibriz - Culga - Batum) de- neticesi olacakbr. ~ 

güzel ıeuler koTU.tıtuk, gene encümen-ı nı sormuştu. Muhiddin bey lh.~ 
ler teıkU edip, gene bir taraftan unu- müteallik olan bu maıeleleri u111fJ
tulacak raporlar ve nizamnameler mi malGmatla haJJe kakmanın msam-Y" 
yapacağız 1 ıı neticelere isal edebileeıefini söytel 

Hatınma gelen müldhaza ıudur: . iktisat müdürünün bu meeelelere ti 
Müzakere etti~imiz raPQrun tetkiki he vap teşkil eden bir raponmun yaıt 

saba müteallik noktaımu tcutfk ede· da. bastınlrp dağıtılacajmı lll•e *' 
lim. Fakat o nizamname projmı"i de ti. 

artık ugkuaundan uyandıralım. f ·.11 - Etem kzet bey 8iialinde Israr el' 
de galiba utifade edebUeceğimlz JllJ - rek ih~ müteallik · Ulm cihetfllJ 

ler vardır. aynca konuşulm8811U, fakat takritl' 
Avukat lsmail Şeket bey - Arka - de kanuular daireSııde bu~ yapıll 

dllflnun kavanin encümeııini hedef bilecek işlere temas ettiğini, betedU' 
kılan ve biraz da itaba benziyen._ teşldlltmm vazifedar oldufu noktl' 

Refik Ahmet - E•tafurulldlı- lar üı.erinde Jayik olduğu ellemınl"! 
lsmall Şevket bey - Hitabı.na arzı le meşgul değil gibi göriindüğiiJI 

cevap edeceğim. Kava.nin encümeni o · hhve, şeker ihtik!n başladtfııı••; 
nizamname projesini tetkik etmiı ve mon bulunmadığını, bunlarm koo-' 
üzerinde tevakkuf edilecek, hukukı tel , 

ja.n meselesi olmakla beraber blrd 
kikat tcraaına ldzum gösterecek, bel -
ki hukukı mahzurlar tevlit edecek ma
hiyeti haiz bulnwıtur. Nizamnameyle 
talimatnameyi birbirinden ayırnu.yan 

o projenin m.üeHese için tayin ettiği 
hukuki ıekil pek kabili kabul görül
müyordu. 

Müesiesedeld çocukların fikri ve 
terbiyevi idarelerine ait ayn bir mÜB

veddeden baıhediyorlarBa o da bize 
gelnwniftir. 

Kav•nln encUmenl kararını 
blldlrecek 

Refik Ahmet bey İsmail Şevket be-

ye cevap vererek, ayn bir müsvedde 
olmadığımı, projede hukuki cihetler -
den ~iyade idari ve terbiyevi kısımlnr 

bulunduğunu, bunların konuşu1masr -
nm faydalı olacağmı söyledi. 

Sadettin Ferit bey, kavan.in encü -
meninin reisi olmak sıfatiyle cevap ve
rerek, encümenin bu nizamname hak -
kında.ki mütaleasmı bu devre içinde 
mutl!ka bildireceğini söyledi. Tetkiki 
hesap encümeninıin raporu kabul edil
di. Doktor AH Şükrü beye Kreşteki 

mesahinden dolayı teşekkür edilmesi
ni istiyen bir takrir okundu, "Pek mu-
vafık" sesleriyle kabul edildi. 

Hayat pahahhlı kar,ıaınde 

Vali Muhiddin bey Etem izzet bey 
tarafmduı geçen celsede verilmiş olan 
bir takrire cevap verdi. Etem lızet 
bey hayat pahalılığı karşmmda beldi
yenin havayici zaruriye fiyatlarını in-

dirmek için De yaptığou, ne yapacağı-

tak.ip me!elaıd olduğunu, beledlY~ 
iktisadi koruma konU!llunun verdii' ~ 
zifeleri yapmadığını, bütün teşkil.~~ 
seferber edilmesini, ticaret mıııcv • 
müdürlüğiyle birlikte çalışıp bu ki~ 
nunun ahkamının yerine getiri1111efl""' 

söyledi. 

Muhiddin bey uvap verdi: 

- Hükümler 90k umumidir. Beti I 
aynı ,ekllde hareket ederek ha,,Ol ~ 
euzdur, Uıtikdr yoktur, belediy~ Uf . 
kUatı vazifesini yapıyor, limon, ~ 
yici :ıarurigeden değildir ve n»ı."-"' 
mesele her zaman ortalığı .ucu:ıltıl't 
değildir, dersem, naBıl anlDfO"°~, 
Bu malumatı umuml meselesi del" 
dir.. ~ _ı; 

Bunlar arz denilen meselei ik~ 
yen.in zimnında toplan11Uf mesel;:, 
·'"r. Raporda bunlar tetkik edUrnJ ,,r 
geldiği zaman gör.ülecektir. Ameli tJI 
tice karannı vermek de sizin eli,,U 
dir. # 

Münakaşa uzayacaktı. Fak.at 1" 
riyetin zayıflad1ğı görüldü, ça~ilf' 
günü sa.at on dörtte toplanıllll~ 
re içtimaa nihayet verildL _./ , ,, 
Kadıköy SUreyye sinema••:,, 

5 mayıs perşembe gününden itib 

Sarı odanın esret• 
Huguette ex Duflos Rolond -rOIJfİ' 

tarahndan Fransızca sözlü. 



.._ - Beni de götüreceğini vadet ba 
'ifil/un_ 

.. -·- -.... . Götiirecebin t!eğil mi? 
, I>iyen bir ses. 
Bu le8 h!la kulaklarımda.. 

- Dinle, orada hayat pek pa'ht 

Bu Yalvaran sesi hala duyuyorum. 
chr. Amma sen bilirsin. 

- Peki a~ma gümrükte yakalar-
• • • larsa.. .. 

111 So~et Rusyada bir .seyahaw çık • - Sana bir usOlümtiz var demedik a.: içın insanın küçük bir sermayeye mi? 
......_1Yacı vardır. Ve yahut, oraya "da - - Nasıl şey bu usul? 
;:;1~ arfatiyle gitmiş olmalı. Ben "da- - RubJeİerl almadan söylemeyiz, ~ 
)(-;:: d~ğildim. Bunun için oraya e-1

1 

Aynı akşam, aynı barda dans edi-
7 ııttim ve ceplerim boş döndüm. yorduk. \. 

ltd 4Zılarıma para me$elesinden ba.b· Yerime otururken başka bir "Ser-
iit elek başladımsa, kabahat benim de- seri yahudi,. göründü ve sordu: ~ 
la· Bütün seyahatlere insan, bir gişe - Ruble satın aldmız mı? 
bit l'll8ından başlar. Şimdiye kadar - Hayır. 
,... lbeınlekette seyahate 9~karke 1, o - Ben daha ucuza verebilirim. 
t..ı lal1-et parasından bir miktar s;.. - istemem dedim ya;... . ... ,,~~~.,. · 

&brdım. Bu sefer öyle olmaıh. .. "Serseri yahudi., başını salhyarak) • :.~~~t~:*f~. 
il ÇtiJıkü Sovyet Rusyaya, harJsten ~gitti. Kızıl saçlı n;ıuhatıb1m: \ ~'if" ·;,it 

1ll Paruiyle girmek yasaktır. Esa - - Canım, dedı, ne saklryorsun, hnş ~~ 
-~ Avrupanm bir çok memleketlerin- ka yerden satın aldığını söylesene!.. '' 

Istanbul mıntakası dün Izmlre karşı oy-
nıyaeak ~akımın k_..a 1rosunu tespit etti 

Spor işlerimizin misli görülme
miı bir vuzuhsuzluk içinde yüz

dilğünü kaç kerre bu sütunlar<la 

yazmak bedbahtlığına katlandık 
bilmiyoruı:,. 

Muarızlarımıı:la beraber; bütün 
düşünceleri!Dizin "sporda yüksel-

mek,, noktasında birleıtiğioi göz 
önüne alarak arhk eski şeyleri 

tekrar etmemek ve müıtereken 

bu derdin çarelerini aramak lü
zumuna kani bulunuyoruz. 

Sporu · yükseltmek.. bahsinde 
diğer milletlerin tatbik ettikleri 

şekilleri tetkik etlerl<en, diğer 
mnletlerin milli takımlartm -nasıl 

... u !aca\clardır. Yarın aynı zaman• 
da W sistemi hakkında son dü· 
şünceler ve kararlardan da bah· 

sederek lımir - lstanbul muhtelit 
maçınır. bu bahis do!ayıj\le ka· 
zandığı tarihi ehemmiyeti de işa· 
ret edeceğiz. 

A. Sun 

ıstanbul muhtelltl nasıl çıkacak 

Malum olduğu üı:re latanbul -
İzmir maçı önümllzdeki cuma 
gllnü yapılacaktır. Haber aldığı· 
mıza aöre lzmir mubteliti per-

'"-
ıembe sabahı şebrimiı:e gelecek 

ve s~mimi merasimle karşılana
rak misafir ~dileceklerdir. Dün 
lstanbul mıntakasında yapılan 
toplantıda bu maça ait bOtün 
haı:ırbklar bitirilmiştir. 

lstanbul muhtelitinin kadrosu 
da bu araCla tesbit edilmiştir. 

Kadro: Avni, Burhan, Mitat, Ce· 
vat, Nihat, Mehmet Reıat, Meh· 

met Salim, Salihattın, Zeki, Fik· 
ret, Rebii, Kemal Şefik, Niyazi 
lstaobulspordaa Salim, Aziz, Ve
fa· Kum kapıdan Sami, Beykozdan 
Sedat Beylerden mOrekkeptir. 

Gayet mevsuk olarak aldığı

mız malümata göre muhtelit fil 
suretle aabaya çıkacaktır: 

• c "" Avni , 
Mi tat Burbaft 

' ; yetİ§tirdiklerini, yetıştirdikl~ri o-
.... •'I.· -.1 l ''\UU&l~ u .. ~l\u~;.'1 '~d • '•' ·_y ' k 1 
'lt~""Yet parası bulmak mümkün at!- • < I arın eııam eaece · J 
llıt • Yalnız yalan söylemek ütff ' · ı ' !ı r '· 
oı'. Zira, Sovyetlerle hem h~dut Madam Stalin 

1\1 R N .. u• ''-"'"" ..., ... u .. A ....... . cşat ınıt ~C\'lt 

Rcbiİ fi\:rct Zeki ~a,A'ıiattın 1
1\'. Sııllm 

lo aıa hır kaç memlekette ve mesela Po- · 
,.:::da Rwı parası tedariki kabildir. Mektep Kaçağı .. 
81111 ...._ ~ bunu bir bankadan veya Nr Rigıdan blldirilf yor: 
-caıtan alamazsınız. Esasen gide
~lrl nıemleketin kanunlarina uy • Mada• Stalin fiç senedenberi 
~ istedifim sçin, böyle bir ruyeüm Rigada bir sınat mektel:ie de-
" Yoktu vam ediyordu. Fakat son gün-. 

• • • 
~ 4:raıara Varşovada, bir barda otu
bt Qrdum. KarŞima siyahlar giyinmiş 

t Yabancı gelip oturuyordu. 
~11 ~"Serseri yahudıi,, ye benziyor
)\~lld de kardeşiydi. Bir defa 

cı, kalktı, yanıma geldi: 
)t ~ 1'11syö, dedi, öbür gün Moskova.-

Yorsunuz değil mi? 
tt&? - Evet, dedim, :!akat efer bir mah
tlta ~l'llriiyorsamz bunu nastl öğrendi 
~~ IOrabilir miyim? Şurada dans 
llıı. kııı1 saçlı güzelden başkasına bu 

;-ıa bir şey söylememiştim; 
~'bana &'iildü. Süalime cevap ver
~ devam etti: 

f ~ 01'da bir ruble için sizden kaç 
alacaklar biliyor musunuz? tt; Bihniyorum, ve öğrenmek te Is· 

Yorum. 
~~~hal ve siyahlı adam başını ıt:tl · . 
"'hl-ur R~Ylr, dedi, buradan tedarik e

S dıntz de.._ Hem pek ucuz. .. 
lı.a~ ~Yordum. Yahudi sükQtumu ka

lltnlederek, cesaretlendi 
' isterseniz bin rtıble vereyim. A
~ ~ Parayı huduttan geçirmek f. 

llat'U de söylerdim. ..... 'l' 
..... b-~tir ederim. 

~abul mü" ..... il . 
'1e llYfr, te~kkilr ederim. 

ot,, ~ı çevirerek dansını bitirnıiş 
la tııc:.ı saçlı artisti çağırdım, kol~o-

t ••• 
'-sı. ~ sab~h uyanır uyanmaz kızıl 

_ l> at rozlerini uğnşturarak: 
tbtaeıı.:0irusu, dedi, bu işten istifade 

""'iliz? 
- llang· · ..... ~hı ı ışten canim? 
h h l"bble mealesi. ' 

~ ~)' ll .._ 
~eı ~ ""~ıl saçlı artistin, bf r ge-

1't l'tcJcı~tiSerseri yahudi,, nin tekJifi. 
"ta Sdlt.ıı:. kten sonra bir vesileyle dı

-.llU hattrladım. 

lerde denleri muntazam bir su· 
rette takip· etnıediği ve kütüpha
neden aldığı birkaç kitabı muay· 
yen zamanında iade etmediği 
için mektep idaresi, kendisini 
kara tahtaya yazarak teıhir et
miıtir. 

Otuz yaıında olan bu mektep 
kaçağımn kocası, yani Stalin 
yoldaı, daha üç giln evvel bu 
mektebe "brigade,. Unvanını ver
mişti. Bu Unvan, Sovyet Rusyada 
bir mllmtaı:iyet ünvanıdır. 

Kanla yapılan 
Resim 
Japonyanan en methur ressam· 

lanndan Hikoı:o lto Mikado nun 
bir resmini yapmıştır. Şayanı hay· 
ret olan şey, resaamın bu tabluyu 
kendi kaniyle yapmıı olmasıdır, 
ve tabloda baıka hiç bir renk 
kullanılmamıştır. 1 ablo oldukca 
muvaffak olmuştur. Ressam bu 
hareketi yapmakla kendisinin im
parator &ilesine olan muhabbet 
ve ıedakatini glSstermek istemiş
tir. Tab'onun eb'adı hörmetlice 
olduiuna nazaran resaam bir hay· 
b kan sarffetmek mecburiyetinde 
kalmııtır. Esasen, tabloyu yaptı
ğı mfiddet eınasında artiıt bir 
kaç defalar zaafa oğrıyarak haf
talarca yatmış, damarlarına taze 
kan geldikten sonra kalkıp resme 
devam etmiıtir. 

Mikadonun bu garip ve haki
katen dünyada emsalsiz olan res· 
mi Japonya barbive nezaretine 
eaılacaktır. 

• Amıral Aleksıreı 

M K . • ~, 1 
• azın e nazar~ amıra 

serve\ini ikiye ayırmış Rusyadaki 
kısmıpı varislere, ecnebi memle
kette ·bulunan kısımları da met· 
resiyle Mı Beb.renı'e birakmııhr. 
Amiralin .Rusya haricinde bulu
nup ı Pariste Morgan bankasında 
bulunan Htvetiy.e otuz d6rt mil
yondu. M. Kaı:in, Petrograd"ta 
bulunan vasiyetnameyi, hususi 
surette arattıra;ak buldurmu~ ~ve 
getirtmiıti. Bu vesika mahkeme
ye g&sterilince ~ 919 senesinde 
Morgan bankasındaki servet ah· 
nıp matmazel Velsfeld'Je M. 
Behrens' e verilmitti. . 

Fakat birkaç hafta sonra, . A
miralin yeğenleri11den madam Sa· 
uer'le Lukomıki ve Romanyada 
bulunan yeğeni Ceneral Serj 
Melgunof bu karara itiraz edi· 
yorlar. Filhakika şecere mütehas
ıısının sadece matmazel Vels
feld'le M. Behrenı'e ait vasiyet
nameleri bulduruşu ve asıl va
rislere ait biç bir şeyden bah· 
setmeyişi ıayaoı .dikkat görül-
müştür. ' • 

Eaasen, şecere mütehassısının 
otuz dört milyonhak~ervetten on· 
beı milyonunu llendiiine pay o· 
)arak alışı da şüpheleri celbet
mektedir. 

Şimdi, Paris mahkemesi bu 
kar1şık davayı tekrar görecektir. 

Kısa Haberler 1 . ________ _.._.. __________ _. 

A Mektep pansiyonları• -
Hakkındı hükOmctçe tanzim ve mcclis
ce tısdJk blunın kanun dün vilAyc\Jcre 
tamim idilmişdr. 

yuncularıo ,niçin hepimizi hayret 
1 ve taktirle kıvrandıran atletik 
{ meı:iyetler göstere bildiklerini 
araşhrırkeiı amat~r ve profeı-

yonel kelimeleri üzerinde g~yri 
ihtiyari bir baylı durduk ve dü

şfindük • 
Vakia profsiyonel olmak lüzu · 

muodan bahıetmek ilk dafa ol

mıyacak. Bu bahsin bir kaç ker
re ortaya . abldığını hatırlıyoruz. 

Bununla beraber bu bahislerin 
her ortaya atıl.şında etrafında 

esasla bir fikir serdedilmeden ka· 
paoıp gittiğini de batırlıyoruı:. 

Millii takım etrafındaki bütün 
dedikodulardan, hararetli neıri· 

yattan, yeni siıtem üzerindeki 
münakaşalardan sonra spor işle· 

rı üzerinde fedarasyon reısı 
Hamdi Emin beyler uıun boylu 

' görüşmenin çok faydah olacağı 

nı düşünmüştük. Dün kendis:ni 

ziyarlft ettik. s:stemler nazari
yeler,T!ve fudboldeki kabiliyetimiz 

üzerinde konuşurken bir aralık 

prof~ıyrfıellik 
1 

b,ahsi de açıldı. 
Spor b11hıında söz söylemesi 

1 1 

Jbım gelenlerin bi"ıakkin ön sa-
\ . 

fmda olan H"m~! ) Emin beyin 
de bu fikirle meşgul olduğunu 
g6rdük. Federasmn11reisi mü~i-

yim gördiiğümüz bu şekle sami
miyetle taraftardı. ~ " 

Bunu tesbit edince bu bahis 
üzerinde sıkı bir surette yürü: 

meyi ve spor işlerile alikaları 
buluoa~rın fikirlerini alarak 

yazmayı . düşündük. 

Karilelrimiz yarandan itibaren 

başta Hamdi Emin B. olmak 

Uzro bütün spor erkinmm bu 
busustak~ fikirlerini gazatemizde 

~ğer Rebii Beyin, twstalığı 
dola11~rıe oynıyamıyacağı. ihti

mali baş , gösterirse Fikr~ ı Bey 
sol •Ç1ğa alınacak, .sol iç ıqev· 

kiioe de Kemal Şefik Bey geti· 
rilecekth-. . 

Galatasaray • Fene•bah~e 

Mıntaka ayoı gün için ;ntre• 
' . 

san bir maç daha hazıılamııtır. 
Bu maç ·Galatasaray ' A.; B'. ta· 

kımıyla Fenerbabçe A. B. takı· 
mını karşılaştırmaktır. Bu suretle 

Avnisiz, Burhansıı:, Mitatsız, Ni· 
hatsız, Mehmet Salim ve Rebii· 

siz bir Galatasarayla Cevatsız, 
Mehmet Reşat, Zeki, Fikret ve 

Niyaı:isiz bir Fener takımı kar
şılaşacaklardır. 

Bu maçın da büyük bir allka 
ve hararetle telikki edileceğine 
biç şüphe yoktur. 

1 

Mızıka da bulunacak 

lıtanbul mmsakası cuma günll 
için şehir m1Z1kasını da temin 
etmiştir. 

DarUlfUnun spor kulUbUnde 

Darü!fünun Spor kulübü yap
tığı umumi toplanhda yeni idare 
heyetine şu zevatı seçmiştir: 

Riyaseti fahriyeye, Hukuk ve 
Tıp Müderrislerinden Ethem Akif 

Reisliğ'e muhtar ikinci reisliğe 
Sami. umumi kaptanlığa Kemal 

umumi kitipliğe Necati, aı:ahğa 
Ercüment, muhasipliğe Ekrem 
beyler. 

~~,~~~~~~~ 
1 Kad1n ve doium hastalıkları 
ı • Mü_. bassııı ,.. 

Doktor 

Hüseyin N atif 
Türbe, eıki Hililiahmer blnaıaj 

f'Jo. Tel. 226 2120 
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Esrarengiz katil kimdir? 1 
J Mahkeme ve lcra ilanları t 
lstanbul Asliye malıkcmesi bi:'inci Jstanbul Asliye malıkcmesi.. birittci 

:ta~ Üst tarafı 1 inci snyfada 1 san 1929 tarihinde verilmiş bir pasa - /Jukuk dairesinden: llul.uk dairesinden: 
port bulunuyordu. nu pa aportun ,,·.1ı Dimitri Maraş oğlu efendinin ls · Müddei Galatada ömerabit hanın· )'lıbacı z serserinin tatbik filine Jw • 

btta •iı kastının ne olduğudur. Za -
'- ~e adliye, dünden itibaren işte bu bat: Bafha üıerinde meşgul olnuya 

ltııştır. n·
~~~er taraftan Yulyüs Liblik'iıt 
\·e ınde evvelki gece otopsi yapılmı~ 

ceset dün . ı· ı. . 1 li 
>'.lthğı .. ş.ış ıy(', umsesız er me-
Potıın na gomiilmüştür. Morg, ra . 
E':CN u Yatıp adJiyeye ,·erecektir . • 

EBI DE/.'TERINDEKI KAY/1' 

tt~brtanın son tahkikatiyle te5bit 
!'İlti 0ti~ye rağmen; meçhul sers~· 
d11ı.ın ÜYtiyetinin henüz tamamen ay· 
\ltd~~ntış olmadığmı iddia edenler de 

ldanü~ de yazdığımız gibi zabıta hu 
ıara':l!t h~vliyetini Yulyüs Liblir o ·ı 
~alı .~sbı.~ ederken en ~ok, serserinin 
tı t·•gı Turkuyaz müdürünün ve ba -
lhl.. ~l'lıonlarının te;'hisine istinat et • 
.,tır. 

"~ ..... t' "•drf:r.e ın tamamiJe aydınlanmı~ ol-
"'ı t iddia edenlere göre, TürJ,u
bie~ln~dftrtinün ,.e hir iki garsonun teş 
"-litfllı~e Y.anılma.ları pek te gayrı 
ltrın ~ldır. Nıhayet serseıi avuı1 
8oıı da? \'e beyninden Yurulduktan 
"it ta sırnasının hatları az çok değiş -
~ ~ olabilir. 

~l Ubakkak olan bir şey varsa: Mak 
•- hak Ydudun bir gözü camdır. Gal:ıta 
~r t.z' • 
~ h . ının ecnebi defterinde reı:ımine 
'ile n.vflyetiM tesadüf edilen Yul · 
dıtıı Lıblfk'in resminin yapıştml . 
da bi sayfanın alameti f arik:ı kısmm
"'raıır gözünün cam olduğu hakkında 

n at \'ar mıdır? 
Jıoı· 6n .bir arkadaşımız bu nokf:tyr 
't't 13 ntlidürü Ali Rıza beyden sornıu~ 

§u ce\'abı almıştır: 
~ Er~ebi defterlerinde aynca ., 'fi. 
l'ap farjQ kaydedilmez. Sade resim 
de ~§tırıJır. Z:ıten bir adam;n gözün· 
tıli Ulunacak her hangi bir ariza rPs· 
~en de ala~ılnnilir .. 

dea Y'nı husus· vali muavini F:ızlt Jıey 
\'a de Mı·an arkadaşımızın aldığı ce

p Şudur· 
tc • 

~ - Ecnebilerin mukayyet bulundu· 
~-:fte.rde resmiyle bcrall<!r alameti 
kht ası bulunması ıiktiza eder. Bu, o 

8 hakkında en mühim noktada~ ... 
8ERSERININ HIJVIJYETI 

~ l'uıYiis Liblik'in şehirde en son İ· 
'-f~t ettiği mahal ,.c tarih de biline· 

Ol', 

l>olis "dU .. Al' R "trdi·· . nıu ru ı ıza ~Y dön 
] ..... gı ııahnt arasında sunları söv . 
"oq1Ştir: ~ · 

'tli(-;;, ~rseıinln hüvüyeti zabıtaca :ır· 
l-111:t~rnen tesbis edilmiş bulunuyor. 
)Olct un şu veya bu olmasına imkan 
"'lire~·r. Zabıta maçhul serserinin hü
~ ... •nl kendi kayıtlarından bulmuş-

~:stonya J.:onso!osu 1\1. Veherm:ın ı 

lSMAn SULTAN EPBNDININ 
SÖYLEDll(LERI 1 

Madam Puri~ bunun iizeri:te Tilı · 
kovaz müstahdeml{!rinden İsmail Sul-
tan efendiyi ~ağırtmı~tır. 

Yedi seneden beri 'l'ürkovazd,ı ça· 
Jıştığmı söylüycn lsmail Sultan efen· 
di demiştir ki: 

•'- Ölünün fotoğraflarnı gördiim. 
Bu adam buradn çalışmadı. Çalrş.<;ay~ 
di, tabii tanıyacaktım.,, 

'Muharririmiz bu cavap üzerine ~s· 
mail efendiye, Galata merkezinin cc· 
nebi defterlerinde bulunan ve mal•tul 
hayduda ait olduğu iddia rdilen n·ıoı.· 
mi göstermiş. Ismail efen-öi bugüııkü 
nüsham:-zda dercettiğimiz bu resmi 
tetki!• edince: şöyle demiştir: 

- Bu adamı tanıyorum. Ismi de 
hatmnıda iyi knldıysa, Yulius Liblik· 
tir •. 

Hir kaç sene evvel burada bul~1şık
çı1ık yapmıştı. 

Bir kaç ay çalıştı. Sonra bir gemide 
iş bulduğunu söylüyerek buradan 
~rktı. Ondan sonra kendisini bir <lnha 
görmedim. eN olduğunu da bilrniyo • 
rum. 

- Peki. l\Iorkta teşhir <'dilen Q!ü. 
acaba ısizde hola~ık«j·lık eden at!rm 
mıdır? 

- Ben ben1.ıetemiyorum. ÖIUnün 
reEimlerini gfü<lüğiint zaman Cla hiç 
bcnzetem~mi tim. }'akat yanılahi · 
li;:ılm .. , 

l\luharririmir., 'fiirkovaz lokanta . 
sının kontrölürü M. PauHa da görü.;> · 
müş. o da maktül haycluclun Türkornz 
da hiç Ç31ısmadığını söylemiş, fakat 
7abtta si::i1 1crinde bulunan resmi gö · 
rünce: 

"- Bu adamı tanıyorum. Burada 
çalışm~str. nuıa ıkt:ılı!; yaptı. Sonra 
ba5ka bir iş bulduğunu söylüynek bu· 
r:ı dan gitti.,, 

Demı'ştir 

!Jf. PIJRIÇ GELIJ'OR 
)' Muhnrririmiz 'fETkovaz miistah . 

'l'tl..:ulyfis Liblik olarak te~hisiııde, demleriyle görüşiirken miiessesenin 
~idili vaz müdürü Mösyö Puriçin amil :-:ahibi M. Puriç dışardan gelmiştir. ~t. 
Ilı ltıijttnu ya~mıştık. Evvelk.i g.~n ay- Puriç muharririmizin suali karşısın • 
d"-1 ~nın emektar ,.e musfoh - da, biraz sinirli bir taYurla: 
1'1t 'l' lenyJe meşgul bir memuru o · "- Can:m, artık ortada mesele k.ıl 
~tlkeofl] efendinin sözlcriati kaydet- madı. Yulius Liblili bir kaç "ene enel 
l~ • Evvelki gün hiç bir yerde bu • burada çalı5tı. Morga gittim. ora • 
!bıı, ':1~an Mösyö Püriçi hir arkadaşı· daki ceset. bizde bulflşıkçılık yapan a
"ıiı l'niin gene aramıştır. Muharriri - dama aittir. Polise cesedi tanıdıg1 . 
~ h l"kovaz lokantasına gittig·i \<aKtt .. l d' ""Q 

1 
mı soy e ım ... 

, 1_r ç~ orada bulunmadığım öğ N Muharririmiz M. Puriç'e zevcesi • 
dtt.. ~ ın.uessese sahibinin zevcesi :\J, ... , ,- nin hadiseyi büsbütiiın başka türlü 
~ urı~ıe görüşmüştür. anlattığını söyleme.;.;i üzerine 1\1. Pu • 
)/{ A.nAM PURlÇ NE DiYOR? riç'le ze\'Ccsi arasmda rnsça bir mü -

1i Uıe'~aın Puriç muharririmizin sua- kaleme cereyan etmiş, bunun üzerine 
, ~e demiştir ki: Madam Puriç od.arlan dışarı çıkmış . 

~. :tada bir yanlışlık var. Gazete- tır. l\f. Puriç de muharririmize dö:tc • 
' ' li!Uriildükten sonra alınmış nerek, şu mukabelede bulunmuştur: 
~'">-eııfı11tıgördUğümüz adam, bur:ıcla - Zevcem yanılmış olabilir. Çiin • 
~l'-la Çalıtmamıştır. Gaztelerde ya· kü burada çalışan ada:mlnrın hepsini 
. , ; dofru değildir. tanımasına imkan yoktur. 

Cilt1>'U &kat rnadam, zevceniz, Morktı ESTO.VYA 1'1.0NSOI .. OSUNA 
~llıştı;ll•m.~ş ve ,.aktile Türkovazda GEI,/i\'CE 

, nı soylemiş? Muharririmiz diğer taraftan m:ı • 
lümat almak üzere Estonyanın Şt'n -

rimizdt:ki lrnnsolosluğun:ı ela gitmi;ı 
,.e fahri konsolos 1\1, Vel.>erm:ın'la _?{j -

Jeti on gün en·el bittiği için tahdidini tanbul Rusumat müdüri~etinin Gala· da 22 numaralı ynzıhanede tUccar 
istiyordu. tada Fermenecilcrde 36 numaralı dük· Hacı Adil bey vekili Şevki beyin, müd· 

füimde hükümetimden aldıtiım kanda Snı-andi J,azaroplo efendi a - dualeyh Gnlatada Topane caddesinde 
mücrimler list~leri vardır. Hiikfımc • Jcyhine ikame eylediği alacak da,•a • t•ski salhane ittisalinde 168 numaralı 
tim her ay hana yeni listeler gönde · sından dolayı i!mmetgıihı hazırı meç • fırında mukim Yahya efendi aleyhine 
rir. Bu listelerde her hangi bir cii • hul olduğu anlaşılan mumaileyh Sn • ikam~ eylediği alacak davasından do· 
rümden dolayı araıulanlnrm ve;>a sa - randi Lazaropios efendiye o1baptul,i layı ikametgahı hazırı meçhul olduğu 
IJıkası olanların. hatta sırkattan m.H•· davetiye H. U. M. K. nun 141 ve 1 H anlaşılan ve ilanen telıliğata rağmen 
küm olanların hile isimleri 'e eşi•fLli üncu maddeleri mucibince bir buçuk! 26 - 4 - 932 tarihli tahkikat celse. 
bidiriJmiştir. Her hangi bir ihtimale ay müddetle ilanen tebliğ kılındığı sinde icabet etmiye.n müddaale;>h 
karşt bu listeleri tetıdk ettim. Bu a · halde mumaileyh yevmi tahkikat o · Yahyn efendi hakkında H. U. M. K •• 
damın hiç. bir sabık.'!Sı olmadığı gibi lan 26 - 4 - 932 tarihinde mahkc • nun 401 inci maddesi mücibince itti • 
her hangi bir cUriimden maznun o - mede isbatı 'ücut etmemiş olduğu ci • lıaz olunan gıyap kart.rının kanunu 
tarak Estonya zabıtasıncn aranılan · hetle 4mnunu mezkfırun 401 inci mad · mezkfırun 141 inci maddesi ıµücihinre 
lardan ·da <lebildi. Bunun üzerine desi rniicibincc ittihaz edilen gıyaıı ih"lnen tebliğine karar veriJmiş oldµ • 
pasaportunu 24 mart 1931 tarihine im- lmrarınm kezalik 2;; gün müddeti{! i · ğundan mumaileyh tahkikatın munl • 
dar temdit ettim. liLnen tebliği."te karar verilmiş oldu · ı Jfık bulunduğu 31 - 5 - 932 tarihine 

J\endisi son derecede şık giyihmi,.. ğundan tatı:.ikatın munllftk bulundu - miisadif salı günü saat J,j te bilfı.sale 
terbiyesi \'C tahsil görmüş saçları ta· j'{u 31 - !i - 932 tarihine müsadif sa • gelmecliği veya bir ve!ril göndermediği 
ranmış, elleri ince. tırnaklan i;>i ke- lı günü saat 11 te mumaileyh Saran· takdirde hnkkındn muameled gıyabi • 
silmiş, paııtalon.u ütülü. görnle~i tc-1 di efendi bizzat gelmediği Ye bir " • ye ifa edileceği tebliğ mnkamnta kaim 
miı: bir adamdı. ı.n göndermediği taktirde ruuamelci olmak Uzerc mm olunur. 

Halbuki hana müracaat ettiği ;m • gı}·abiyeyc de\·am <'dilec~ği tebliğ n1a· 
man, geçici olduğunu, işsiz "e mlih - kamına kaim olma!= üzere füm olu -
taç bir hal~e bulunduğunu sö} lecti. nur. (2870) 
Ve kendisine muavenet {)tn:cmi ··ica ........................................................... . 
etti. fendinin söylediği adresi aramıştı. 

Hunun üzerine Heridc iş lrnldu~u Yeniçarşıdn 68 numaralı iıina Ma-
zaman iade etmek üzere JO lira \'er _ dam Akahi :ıdlı bir kadına aitti Ye 
dim. Ve k~ndisini ]}azı yerlere tavsiye evde şimdi bizzat mnl ahibi oturmak· 
ettim. tardı. 

OY ANAN ŞEBE/(E Madam Akalıi de muharririmizc 
Fakat hali bende hiraz şüphe uyan· ~unları söylemiştir: 

dırmıştı. Çünkü kendisinde hiç te ge· "- Evimi 3 sene tnreline gelinriye 
~İci hali yoktu. kndar kiraya veriyordum. Fakat ~ ·e· 

Çüphemi kendisine söyledim. llu · neden beri kendim oturuYorum. Bu 
nun üzerine bana en son bulunduğu 3 sene içinde de bu~da ~öylcdiğiniz j 
~cmide, hatırımda kald ğrna göre, bu 
hir Belçika gemisiydi. Aldığı ve~ika • 
:rı gö~terdi. Tahkikatımı derinleştirin

ce. Jı~stonyadan eı>i zaman cvyel ç:k · 
tığını da anladım. 

Arm adam, bir kaç hafta sonra, 10 
na;>·ıs 1930 tarihinde tekrar bana mü· 
ı·acaat etti. Yardım istedi. Tekrar 
beş lira verelim. Du s:rada bir ecnebi 
,·apurunda iş bulduğunu n bir kaç 
gün sonra harelrnt ececeğini anfattr. 

gibi Yulyiis Liblik adlı hiç ldm~e o . 
turmamıştır. 3 ene e\'\'el burayı. 

Madam l\faryon, l\fadam Anjcl isimli 
ik1 kad na kirulamıştnn. Onların bu 
isimde kimseyi pansiyoner alarak ahp 
almadıklarını bilmiyorum. Fakat al -
rnnamlarr icap ederdi. Çünkü kontm . 
tımızda böyle sart koymoştuk ... 

/KAMET TEZKERESiNDEKi 
MEŞRU AT 

O tAr.ihtcn beri kendisini ne gördüm, Ecnebi defterinde ismi ve resmi bu· 
ne de bahsedjldiğini işittim. lun-an ve maktiil haydut olduğuna za· 

- Maktül haydudun Morgta nim- bıtaca knnaat hasıl edilen Yulyüs Lib· 
mış iotoğraflannı görmediniz mi? 

''- Evet, gazetelerde gördiim. Pa· 
kat bu yukarıda söylediğim Yulius 
Yublik·e benıeternedim. Bana müra · 
caat eden adamla maktiil arasında hiı 
yük bir faı~k buluyorum . ., 

1\1, Yebermana muharririmiz ıah•· 
taca bulunan fotoğrafı gö terince, E-,. 
tonya konsolosa: 

"- Bu fotoğrafı bana mürac:rnt 
eden adama benzetiyorum. Hana mii 
racaat e<len Liblik'le gösterdiğiniz fo. 
toğnıfın sahibi galiba aynı adam. Fa· 
kat Morgta almmrş l'esimleri pek ben 
zetemiyorum .. ,, 

llURSA OT-ELiNDE 
Diğer tararftnn Yulyiis Liblik ad· 

1r bi radam:n Galatada Bursa ot<'lin· 
ele bir müddet oturduğu tesbit edil:niş 
tir. 

Bursa otelinin katibi Dimitro efen· 
di <.!ün muharririmize şunları söyle -
miştir: 

- Yulyü · Liblik adlı 3j ya;;;larmda 
1 

kadar tahmin ettiğim bir Estonyalı 
1929 senesi T~rinicneliııin 20 inci gii
nü ot<!le geldi. Geceliği 2:-i kuruşa 
pazarlık edere!\ bir oda tuttu. Para· 
yı her gtin pe)nen \'erecekti. Haldt~a
tcn iki gün muntazaman oda kirasını 
verdi. Fakat üçüncii gün \'ermct!i, 
ertesi günü \ereceğini s(jyJedi. Böyle· 
cc bugiin, yar n, dircrek i i savsa.'< la • 
dı. Ot.ele geldiğinin 11 inci günü alı.
şamı bfılfı pam ,·ermt'mi~ti. Otc!den 
c;ıkrnasrnı söyledim. 2 gün müsaade 
~el ersem, Hepsini birden verec."eği:ıi ı 
süyJedi. al'\bul ettim. Bundan 2 gün 
sonra. yanı otele geldiğinin 13 üncü 
günii gen.e para ,·ermedi ve "Ronıan- 1 

yaya gidiyorum.,. cliyerek otelden ~ık.I 
tı. 

Ot.ele geldiği zam:m ke-ndisinden İ· 

lik'e \'erilmiş ikantet tezkeresinde, 
neşrettiğimiz fotoğraf mm altına eski 
harflerle yazılmış şu mcşruat vardı: 

''1stanbula tal'ihi nırudu: 11 tem -
muz 1928 tarihinde Bak:rköy, Folür -

1 

yadaa nakli meh"fln et.mi,. tir. 11 tem -
muz 1928.n 

Yulyüs JJihlik, E tonyo konsolosu
nun yukandn bulunan beyanatına gö. 
re.18 nisan 19~ da yanı eski zabıta ı:;i
cillerinde bulunan Uırihten 9 ay k:ı· 
dnr sonro Estonynnın Paris konsolo . 

luğundan bir pasaport almı~tır. Bu a· 
dam gene Estonya konsolosunun bize 
söylediklerine naz.anın, 28 njs..l 1930 

tarihide lsfanbul Estonya kon!;oloslu-

ğmıa müracaat etmiş re pasaport müd 
dciin:n temdidini istemişti. Bu ta . 

.ritılerdcn anlaşıldığına göre, Yut} Us 
Liblik, bu müddet .zarfında 1'ürlriyeye 
bir im~ defa gelmiş, gitmişti. 

Netice: Hadise, Jtsrarengizliğini 
Muhafaza Ediyor 

Şimdiye kadar \'erdibıimiz tmpiltıt· 

tan da anlaşılıyor ki, hadise eUın e • 
rarengizli;ini rnulrıfaaz etmekte ve 
tahkikat derinleştirilince büsbütün 
gördüğüm haline gelmektedir. 

Jki memuru öldürdükt{'n ::;onr,1 ni· 
hayct mdürülcn cam gözlü ha;> dut, 

acaba lıakil~aten • Yulyüs lıiblik adlı 

Estonyalı bulitş"kçı \'eya gemici mi'? 
1. minin yr.zılmasını istemiyen \'<' 

evvelce uzun miiddet şark viluyetleriıı 

de \'C' bilhass:ı Brzurumda bulunmuş 
olan bu zat, bunnu aksini iddia ve jd. 

diıısutda ı~nn ~eliyor: 

Kadıköy icra dairesinden : 
Bir borçıan .dolayı m:ıhcuz olun ikt 

a~ na ve bir demir karyola \'C bir maı;a 

bir kon!;ol ve bir komcdin 14·5·932 ta· 
rihinc tesadüf eden Cum&rtesi günü sa3t 
14'dcn rs kadar Bakırköy puar ma· 
}ı3Jlindc satıl:ıcağından ihale pul rcsim1eri 
müşterisine ait olmak üzere talip olıın
lann or:ıı.la bulunacak memura müracaat· 
lar ı ilıln olunur. (2867) 

7 ci icra memurluğundan : 
Paraya çe,•rilmesinc karar 'erilen Şiş· 

!ide Bulgar çarşu-undli J:ındark mektebi 
yanında • ahire hanımın hanesinde 340 
lira kıymetinde h:ılı kolıuk ma.s:ı \>e s:ıire
nln Şehri hıılln 7 cumarte i günü saat 
J 2 den itibaren açık andırma ile vahi 
mezkur da hazır hulunecak memuru tar:ı
fından s:ıulac;;ğı ildn olunur. (2862) 

Bartın icra memurluğ~dan : 
Barıının meclis m:ıh:ıllesinden zırııt 

oğlu :.\leh met efendiye 163 aded madeni 
osmıınlı altın lira tedıyesinc ' ba ilı\m 
mQ\ıktlm B:ırıının hacı lkl.'ir mahalh:sih· 
d~n hacı ~ı\li oğlu Cemil kaptan tereke· 
sine iznfeten r{)j!:ttHart'1 • ~İt ;ıı.\t,ıhut. 
J\ılzım, Sııltlhıddin cfen~nanunaı ',} 
zılan ödeme emirlerinin borçluların 1 a
meı~:lhı meçhul olm:ısı h:ısebile hukuk 
u::.ul muhakcmclcıi kanununun 141 14:? 
nci maddeleri mucebince ilAncn tebligine 
k:ııar \'erilmiş oldugundan tarihi ilAndan 
ltib:ırcn bir ııy içinde bo: cun tedi):esi \'!l 
bir itiıazları oldugu surette on be~ gi.in 
7.arfında bulundukları icra 4:ıiresinc m'ü· 
rac:ı:ıtlnrı müddet hitnmınd:ı haklarında 
cebri İl'rıt)a de\am olunacagı il:ln olunur. 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Temamına dört yüz lira kıyme.t tak· 
ti · edilen l~dirne kapuda Baticc sultan 
mahallesinin Karabaş sokağında cedit j'8 

num:ır:ılı hanenin tcmamı açık 'arurmıya 

,·az edilmiş olup 16 ma ilS 932 t11lblnde 
$:ırtnamcsi di\'anhancyc talik edilerek 2 
haziran 932 tarihine müsadif pertemb~ 
günü ~a :ıt 14 den l 7 ye kadar Istanbul 
dördüncü ıcrıı dairesinde :ıçık arnrm:ı su· 
reti) le satıl:ıcakıır. 

Artırma ikincidir birinci artırmada 

yüz elli liraya talip çıkrnı~tıı'. Bu kerro 
en çok artıranın üstünde 'bır·akılacakıır. 

Artırm:ı) a iştirak için yüzde yedi 
teminat :ı.kr,e'İ :ılınır. müterakim vergi, 
bclediy e, \:ık ı f icıtreSI müşteriye aittir. 
lem ve iflds kanununun J 19 uncu mıd· 
desine tevfikan haklan tapu sicilleriyle 
sabit olmıy:ın ipotekli alacaklılar ile di
ğer :ıl ılkad:ır:ının ve irtifak hakkı sahip· 
)erinin bu h:ıklarını 'e hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddiılannı ildn tari· 
hinden itibaren "20 gün içinde · C\'rakı 
mu:.bitclcrıyle bildırmeleri l!ıımdır. 

Ak.;i halde hakl:ırı tııpu skill•riyle 
ahit olml\anlar sauş bedelinin paylış-
m:ısınd:ın h:ıriç halıılar. . 

ı, bı"-lf Yır efendim. Katiyen .. Kocam

).o.,.cııaı: '""e~. d.~ bu mt'seleyi konuşu
~>'ltcıı S Öluyu tanımadığmı bana il,. .0nra saabhtan beri tanıdık • 

~ 'lttaJ~r ç~ defa bize te-Jefon ed. · 
~ )' lllat matediler. Kocam, he -

rüşmüştür. kamet tt'1.kere ini sormuştum. Son 
l\L Veberman muharririmize şun · bulunduğu ikametgah adresi olarak 

"- Maktül haydut şark vilftyet • 
lcrinde kanlı macirnlariyle tanınmış. 
Ermeni 'l'aşnak teşkil:.tının gizli fedai 

lcıindcn Bayburtlu Camgöz Ce,·uclur. 
fe celi Morgta gördüm kat'iyetlc söy· 
lüyorum: Bu adam bahsettiğim Er • 

meni )rnydududur. Söylediklerimin 
doğru olup olmadığını anlamak gn.yet 
kolaydır. Ben zab·taya bazı isim · 
lcr verdim. Bayburtta bu söylediğim 

Al:lkadarların işbu maddeyi kanuniye 
ahkamına göre tcvfıki h3reket etmeleri 
,.e dıh:ı fazl:ı malOmat :ılmak isteyenle
rin 930-6,15 dosya numarasiyJe meaıuı i
~ cıımizc mur:ıcaııtl:ırı ilan olunur. (2865) ------------

lstanbul ikinci icra memurlu{jun-

~ "''llld "'la"- d a telefon ediyordu. So • 
~ •ıu .~ hana söylediği gibi Mork · 
t .' s:~ tanıyamadığını söyledi. 
tldı1'.t llda. alde .. Morkta cesedi te~hir 

t, diy0 1'8 lll Turko,·azda çalışmamı:;· 
, ~nuz. Öyle mi? 

~111ıl,. hatt.A burada eskiden bed 
ı_'btt .._1:damalra da sorabilf rshıfz. 

ll ~ r, be-ra~r ~alrştrkltm adam 
'iaı. a,_ '"da~~ i~i bilirler. Onlar da 

lt>i soylüyeceklerdir. 

ları söylemiştir: (Heyoğlunda Yeniçar ıda 68 numara., 
- O!; seneden beri burada Eston · yı gösteriyordu. 

ya konsolosluğu yazifelerini fahnyen _ Ot~linize gelen r.damrn gözü 
yen ifa ediyorum. Bu müddet içinde takma miydi?. 1 
lstanbula ancak 60 E tonya tab'liô: "- Bilmiyorum. Kendisi 13 gi!n 

1 
gelmiş ve geçmiştir. Bunların içinde :ıarfrnd:ı ) alnız akşamdan akşama görl 
Yu1ius Liblik isminde yalnız bir ki~i düm. Fakat galiba gözüni.in birinde 
vardır. Ye defterde 5;; -1167 sıra nu- bir gayrı tabtilik yardı. Öyle hatrr · 
marasirle kaydedilmiştir. lar gihi oluyorum,, 

Bah~ettiğim adnm bana ~8 nisan l7ER!J,ES ADRES 
1930 tarihinde müracaat etti. Elinde l\luhnrririmiz hundan sonra Reyoğl 
Paristeki Delagasyonumuzdan 18 u - lunda Yenis:ar~ıya giderek, Dimitro e· 

adreslere maktül haydudun Morgta 

alınmış fotoğrafları gönderilirse, tah· 
kikn t kolnylaşır, bnlıs ttiğim ZC\'at 

hıı) dudun hal,ikatcn famgöz Cenı 

olup olmadığım derhal SÖ}liyeceklcr·ı 
dir.,, 

<ları: 

Bir alacağm temini iç.in mahçuz n 
açık arttırma suretiyle paraya çenil· 
rnesi muknrrer muhtelif cins n mar· 
kaları haYİ matbaa makineleri 8-5-93.2 
turihine rnusadif pazar günü sut 12 
ilfı 16 ya kadar Galatada Yüksek kal· 
dmrnda Yahudi sokağrnda 5 ve 7 nu
maralı bina derununda satıla~ında.n 
talip olanların ın:!zhıir gün ve saatte 
maahllinde bulunacak memura müra
caatları ilan olunur. (2871) 




