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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Y uı Müdürü 

ETEM iZZET 

a • iÇ Bir Ekseriyet azanamadı 

Dördüncü yerli mallar sergisi diin Meclis l 
Reisimizin elile açıldı •• 

Gazi Hz. 
l.met Pı. Yalova
da l 5 gün kalacak 

llu seneki sergi, sanayümizdeki canlı ve bariz terakkiyi 
bir defa daha gözler önüne yaymış oluyor 

••••••• 1 

Gtat resmi pek harstretli oldu ve sergi açılır açılmaz rağbetle gezilmeye baılandı 

Ördüncü 
• anayı 

• • ergısı 

Sanayi sergisi tertip heyeti, 
el< faaliyet ve gerek gayesi
düıtur olmak üzere bir veci-

.•rayoraa tunu tavsiye edebi
tıı: "Her sene biraz daha i
.. " Bu, bihakkın komiserin ve 

• İp heyetinin dört senelik fa-
1Yetini hülasa ettiği gibi, sa
l'İ hayatımızın inkitafı hak
da da doğru bir mi'yar olur. 

Millet Mecliıi Reisi Klzım Pı. Hz. llil§Bt reıml11I lera ediyorlar 

C.iataaaray lisesinde dört se 
beri açılan sergileri gö

er, dünkü sergiyi de ziya
ettikten sonra ayni intibam 
İri altında kalmıt olacaklar

rh: Bu sene geçen senekinden 
a İyi ... Ve eğer terakki yal
lethirdeki intizam ve mü
ıneliyete inhiaar etmit ol

Ydı, büyük bir mina ifade et-
'Zdi. Çünkü nilıayet diyebilir 
k ki, sergi iılerinde dört sene
n kazandırdığı tecrübe var
r. Fakat bu mükemmeliyet, 
.İitk sanayiinin her tubesinde
. ln.ükemmeliyeti ifade ettiği 
1ııdir ki ehemmiyetlidir. Dört 

Milli aanayiin tekemmülünü her 
aene bariz bir tekilde ıröateren ,.. 
seneden aeneye daha muTaffaki
yetli bir ,ekil olan yeril mallar 
serırilerinden dördünciiaü dün lrii
tat edildi. 

4 üncü yerli mallar aerıriııi mü
tebauıılarm da ittifakla taatik et
tikleri ıribi geçen seneki sergiyle 
bile mabet kabul etmiyecek kadar 
mükemmeldir. Serıri, mubakkak 
bir Avrupa aergiai derecesindedir. 

Dün aerırinin kütat remıinde 
bulunmak üzere B. M. Mecliai rei 
ai Kazım Pata Hz. ile Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyle Hakkı 

Şinaaı, Ali Ihsan, Hilaliahmer rei· 
ai Ali paıalar. latanbul meb'uau 
Va11f ve Alaeddin Cemil Beyler 
ve daha bazı meb'ualarnnızla ırü
zide bir davetli zümreai hazır bu-e evvel, ilk sanayi sergisi a

dığı zaman, ufak bir meıher
.n ibaretti. Bununla beraber, 
lırkiyede imal edilen etyanm 
11evvü ve mükemmeliyeti he· 
llliz için bir sürpriz olmuttu. 
.. •yi sergisini ziyaret etmek 
lıtk vatandatları için ideta 

lunuyordu. Davetliler serırinin 

çok ırüzel tertip edilen bahçeain
de izaz edilmekte idiler. Saat dör- Dahiliye Vekili Şilkrü Kaya B. sergiyi tetkik ediyor 

mi Nuri Bey küraüye ıreldi ve fU mayan bir muhitte sınai sergide 
ı nutku söyledi: açılamaz. Bu sebeple serırilerin 

di kendilerini tanımak kabi 1 

den bir teY de olmuıtu. Türk 
orada teıhir edilen mallan 
hal benimsediler. Okıaya ok 

Ya seyrettiler. 
. İkinci sene birincisinden, ü
ll<:üsü de ikinci seneden daha 
İitenevvi oldu. Bu seneki ser
i.er senekinden daha mükem 

'''dir. Giyme ve ev dötemesi
ait tek bir e9ya ,.,ktur ki, 

tka bir memlekete mühtaç o
lıın. Deri mamulitile ipek aa

Sanayi birli(Jt umumi klJ
tlbt Nazmi Nuri Bey 

nutuk siJyleyor 
Yiindeki tekamül bilhassa dü biraz geçerek Sanayi Birliği 

11Yda ıayandır. Ve ipek sana- katibi ve aeTırilerin komiseri Naz

N. Nuri Beyin nutku 
Muhterem efendiler, 
Dördüncü yerli mallar serırial

nin kiqat merasimine lutfen ica· 
betinizden dolayı gösterilen yük
sek nezakete Sanayi Birliği bil
haaaa teıt:!.kür eder. 

Bu vesile ile kııaca bazı maru
zatta bulunayım: 

MalUındur ki: bir milletin, iktı
sadi alemdeki mevkii sanayi baya

. tında ıröıterdifi muvaffakiyetin 
dereceıile ölçülür. Sanayide terak 
ki eden bir memleket ilim ve fen 
aahaaında da o niabette tekamül 
göatermit addolunur. 

Sanayiin terakki derecesini göa 
teren mikyası da sergilerin muvaf 
fakiyetidir. Tabiidirki sanayi ol-

zenginliği aanayiln terakkiıile mü 
tenaaiptir. 

Dört seneden beri açılmakta o
lan aergilerimizin kazandıiı raf
bet •e alaka milli aanayiin gün
den ırüne artan inkitafmı iabat e. 
den canlı misallerdir. 

Biz her ırün artan bu tekamü
le ancak cumhuriyet devrinin ıray 
yur Ye feyizli tetviki ile nail olduir.. 

Cihan iktıaadiyatmın aon sene
lerde müvazeneıini saip ederek 
alem ıumül bir buhrana ıürüklen 
meai haaebile paramı:un emniyet 
ve aelimeti için tam •ama.nında 
alınan tedbirler memleketi kurtar 
mıf, kontenjan uıulü yalnız milli 
parayı değil milli sanayii de hariç 

(Devamr 6 rncr sahifede) 

•rasında da lpekit fabrika-
nın mamulatı, en mütehassıs 
)'naız fabrikalarının mamula 
e ınukayese edilebilecek bir 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ''o'' 

-t11fet ve mükemmeliyettedir. 
Sanayicilerimizin muvaffakı

tti Yalnız şu veya bu firmanın, 
Veya bu hususi teşebbüsün 

lıvaffakıyeti demek değil
r. Ayni zamanda memleke
~ iktısadi iatiklil uğrundaki 
, lıcadeleıinin muvaffakıyeti-
ır. Hükümet sanayiin inkifa
·~· atfettiği ehemmiyeti, tat
l11; etmekte olduğu teşviki sa
~Yi kanunile göstermiştir. Hiç 
.'

1 lllemlekette sanayi cümhu
Yet bükUmetinde olduğu ka-

Yeni çıkacak Türk 
tarihinin programı 

t himayeye mazhar olmamıt 
• Bunu da tabii görmek li:ı:ım 

it, Çünkü batka meıııleketler 
' •anayi hayatı inkitaf ettiği 

an bizim ellerimiz iktısadi 

Türk tarihi tetkik cemiyeti dün 
Dolmabahçesarayındatoplandı 

11~itülaayonlarla bağlı idi. Türk tarihini tetkik cemi
~n aanayi sergisinde gördüğü yeti dün saat 10 da Dolmabah-

• lll: Türk mamulatınm her bi- çe s~raymda Yusuf Akç~ ~e 
•Y
1 

eni yetiten birer ağ•cın mah yin riyasetiı:ıde içtima etmıttır. 
il İidür. Tetviki aanayi kanu- Müzakerata öğleden sonra da 
il bu genç fidanların nemasını toplanılarak saat 20 ye kadar 

İn eden güzel bir tedbirdir. devam edilmittir içtimada A
;at bundan daha müessir i- fet. Hanımefendi ile Haaan ~ 
ıl, halkımızın yer'li mallarına mil, Halil Ethem, Yusuf Zıya, 
1fı göstereceği rağbettir. Bu, ı 

111nız bir milli iktıaat meselesi 

Sadri Makaudi, Hamit, Muzaf
fer Beyler ve diğer aza hazır 
bulunmuılardır. Dünkü içtima
ın mevzuunu, yeni çıkacak 

Türle tarihinin programı teıkil 
etmittir. Müzakerata, bugün de 
aaat 10 da yapılacak İçtimada 
devam edilecektir. 

e•·ı • 111 , şahsi tasarruf meselesi-
ır. Çünkü sanayi sergiıini zi
~ret edenler göreceklerdir ki, Kemalizm Nedir? 

1 lırk malları, her memleket ma 
:ııdan daha iyi, daha sağlam · Yazan: Edirne Meb'usu Şeref 

1 
Posta 
Vapurculuğu 

Seyrisefainde hazırlığa 
devam ediliyor 

Seyrisefain Umum müdürü 
Sadullah Bey Yalova' dan avd<>t 

etmİ§tİr. idare -
ce, poata vapur
culuğunun dev -
!et inhisarına a
lınması hakkın
daki kanunun 
tatbikatına ait 

hazırlıklara de -
vam edilmekte -
dir. Kanwı nq
ri tarihinden iti 
haren a)tmıt bir SADULLAH B. 

gün aonra meri olacaktır. Bu 61 
günlük müddet hitam bulmak ü 
zeredir. Ondan sonra, huauai va 
purcuların müracaatları kabule 
ve huıusi vapurların mübayaa
aına baılanacaktır. 19 tetrinisa 
niden itibaren Seyrisefain idare 
si, posta vapurculuğu inhisarını 
bilfiil işlemeye başlayacaktır. 

Bir Macar gazetecisi 

Macar gazetecilerinden M. 

Etyen Dita tehrimize gelmiı 

Remcümlıur H:ı. dün ak
ıama kadar Dolmabahçc Sa
rayındaki me.ai &ilrolarında 

m91•ul olmuılar, dlf'ITıya çık
mamıılardır. 

B~vekll .10-15 gün 
kalacak 

YALOVA 1 ( Milliyet) -
Batvekil ismet Pı. Hz. burada 
istirahat etmektedir. Pata Hz. 
10 - 15 gün burada kalacakla
rından yarm Ankara'ya ıride
cekleri doğnı değildir. 

Tevfik Rüştü Bey 
Hariciye Vekili Tevfik Rüı

tü B. dün Tokatliyanda öğle 

yemeğini yemiı ve bazı huıu
ıi ziyaretlerde bulunmuıtur. 

Keriman 
Halis H. 
Hariciye Vekaleti

nin tebriki 
ANKARA, 1. A. A.- Türkiye gü 

zellik Kraliçesi Keriman Halia Ha
nanm dünya güzellik Kraliçesi inti
habı veaileaiyle Hariciye Vekaleti 
tarafından Brüksel Sefirimize atide
ki telgraf gönderilmiıtir: 

Keriman Hannnın dünya Kraliçe 
ai intihap olunduğunu Ajanalardan 
memnuniyetle okuduk. Bu intihap 
bir vatandat falıaında milletimiz i
çin de bir mazbariyettlr. Duyduğu
muz meserrete zatı alilerinin de iıti 
rak buyurduklanna ve Türk mün
tahabma tarafınızdan lhnn ırelen il
tifatın dirig buyurulınadığma emi 
nlz. 

Maarif vekili 
Ayasofyada! 
Meydana çıkarılan 

mozayik-
leri tetkik etti 
Maarif vekili Eaat B. dün öile 

den aonra Ayaaofya camisine ıride 
rek meydana çıkarılmakta olan 
mozayıklan tetkik etmiıtir. Vekil 
beyle beraber aabılı: müzeler mü
dürü ve latanbul meb'uau Halil 
Etem B. ve bazı müfett4i umumi
ler de Ayaaofyaya gelmiflerdlr. 

Eaat B. oradaki mesaiyi yakın
dan görmiiJ ve tetkik etmiftir. 
Mo:ıayiklar bakkında mütehasaıa 
M. Withermoor Maarif vekiline 
la:mn ırelen izahatı vermlıtir. E
aat B. M. Withermoor'un meaai
ainden aon derece memnun kaldı
ğını beyan etmiştir. 

Esat B. Ayaaofyadan aonra re
fakatındaki zevat ile birlikte Da
rüuafaka liaco:ni ziyaret ederek 
mektebi, talebe mütalea aıılonla
rını, yemekhane ve yatakhaneyi 
ırezmit beyanı memnuniyet etıni9-
tir. 

Esat B. bugün maarifte yapıla
cak müfettitler içtimaına riyaset 
edecektir. 

Milliyet'i 
Takdir 
İ.zmir Belediye Reial 
Dr. Behçet Salih B.den 
aldığımız mektuptun 
21 Temmuz 932 far,amba lfÜ 

nü Baıvekil lamet Paıa Haz
retlui tarafından yapılan 

"Gazi heykeli" nin açılma me
ruiminde lzmirliler ve mna
mne iıtirak ey/iyen bütün va
tandaıların izhar eyledikleri 
derin hisaiyat ve <:Qfkun te:ıa

hüratı ~n canlı ve en doiru bir 
ıekilde YGf<ltan muhterem ga
zetena olmuıtur. 

Büyük bir hakiJıah yüksek 
heyecan ve isabetli •Örüfleri
nizle memleketin en hücra kö
ıelerine duyuran muhterem ga 
zetenize lzmirliler namına te
ıekkürlerimi arzeder ve bilve
aile hürmetlerimi aunarım efen
dim. 

Belediye reisi 
Dr. Behçet 

1 Hitlerciler ancak 229 
meb'us çıkardılar 

Milliyetperverlerle birleşseler 
bile gene mecliste 

ekseriyet temin edemiyorlar 

Von Papen yerinde mi kalacak? 
[Alman intihabab, fırlcalar

dan hiç birinin hükUımet tetkil 
edecek kadar ekseriyet temin e
dememesi ile neticelendi. Hitle
ristler yalnız batlarma ancak 
229 meb'us İntihap ettirmiıler
dir. Bunların müstakillen ikti
dara ıeçmeleri mevzuu bahis 
değildir. Kendilerine yakın o
lan Hugenberg millicileri de 37 
meb'ua intihap ettirdiler. Bun
lar Hitleristler ile birleıseler da 
hi gene mutlak ekseriyeti temin 
edemiyorlar. Diğer taraftan 

komünistler müstesna olmak ü
zere ıol ve vasat cenah hrkalar 
da birleıseler hük6met te,kil &

demeyec:eklerinden Almanyada 
timdiki siyasi vaziyet, tıpkı 
Prusya' da olduğu gibi bir çık
mazdadır. Yani ne sağ ve ne de 
sol, komünistlerin ittiraki ol
maksızın hükumet te,kil ede
miyor. Bu terait altında Yon 
Papen hükUmetinin iktidarda 
lı!alması yegane çarei hal görü. 
nüyor. Esasen parlmanter ida
relerin aleyhine olan bu hük6-
metin de bu netice itine elverir. 

Kabinenin yeni battan teş
kil edilerek Hitleristlerden bir 
kaç nizır hükumete dahil olma 
aı da bir ihtimal olmakla bera
ber, Hitleriıtlerin buna muvafa 
kat edecekleri tüpbelidir. Çün-

Bu dcfaki intihapta hiikilmct te§k• 
edecek ekseriyeti kazanamıyan 

Hltler 

kü onlar, . timdiye kadar .. ya 
hep, ya hiç" nazariyesine sap
lanmıtlar ve kendilerine ait ol
mayan bir hükUmetin mea'uli2 

<Dcvamr 6 rncr sahifede) 

Turnuvamızdan sonra 
müsabakalara 

bir 
A 

umumı nazar •• 
Bu seneki şampiyonlarımız 
nasıl oynadılar ve ne sebep • 
ler tahtında galip geldiler? 

Cazeıemizin 1932 aeneoi Tenia I E. Ohaneayan bey kadq 
tumuvaıı da evvelki sün bitti. ıeçen aenelıi Junior ~aı:.iyon~ ş";: 

Bu senenin ıampiyonlan tunlar- mlh Süreyya bey turnnanın bq 
dır: halır.em ve bethakem muavinliklerini 

Tek erkekler: Suat Bey. çok muntazam bir aurette yapmıf-
Tek kadınlar· Miı H Whittall lar Ya turnuvamızı hiç aı:nltıya mey 
Çif k-'-1 · • . • ' · dan vermeden muvaffakiyelle bitir

t ~ "" er ı Şınnyan Bey ve M. mitlerdir. Kendilerine pzetemiz na 
Cbaadoır. mına teıeklıür ederiz. 

Mixte: Miaa H. Whittall -Suat B. 
Junior tek: Danyal Bey. 
Junior çift: Orhan Fikri • J. Şam

lı Beyler. 
Bu gençlerin her birinin yaphkla

n final muHbııkalanru bu yazunız
da tetkik ve tenkit edecefiz. 

Bu ıene turnuvamız her zaman ... 
kinden daha muntazam olmut ve 
tam bir otorite ile idare edilmiıtir. 

Jjilhaıaa bu intizam Ye otorite 
yi bütün turnuva müddetince tat
bik ettirmeğe muvaffak olan aporcu, 
bütü~ _apor muhitinin kerıd~ıini çok 

Muaabakalara ırelince: Sinırle er
keklerin finaliatleri, Şirinyan ve 
Suat idi. Bu iki ırençin de kendi o-
yunlannda ayrı ayn huauıiyetleri 

vardır. Şöyle ki: Şlrlnyan oyunda 
çok cidili ve •eri oynar, ekaeri za
manlar baammı kendi taktiğine in
kiyat etmeğe mecbur eder. lı bir ke 
re bu vazİyele girdikten aon.nı mu
aabakanın cereyanı artık onun arzu 
suna tabi olur ve bittabi kartıdaki 
hasmı da mağlup olur. Bundan baı
ka bu oyuncunun ''vuruı,, kabiliye. 
ti de eyicllr iıte bütün bu avamil tah 

<Devamı f rncı sahifede) 



Bir sualin cevabı j 

Dünyada ölüm olma
saydı ne yapardınız? 

Abdülhak Himit Bey ölümden 
nefret ederim •• diyor 

M1LL1YET SALI 2 ACUSTOS , 

Harbe 
Hazırlandılar 

Bir Çin 
Cenerali öldü 

Eşyası arasında 
neler çıkb? 

1932 

Otta va 
Müzakeratı 

• 
Italya; Milletler cemi 
yetinden çekiliyor m 

İsmi ve eserleri ebediyyen yaşayacak 
olan b6yük şair; muharririmize ~.!llatıyor 

Muharebe gayri 
kabili 

ictinap görünüyor 
BUENOS, AIRES, t. A. A. -

Asaomptiondan bildirildiğine göre 
Parııpay hükümeti umumi seferber 
tik ili.o etm~ ve örfi idareyi temdit 
eylem.ittir 

Cihan iktisat kon
feransına ha

zırlık addediliyor TOKIO,t. A. A. - Moukden'den 
Rengo ajan11na bildiriliyor: 

Japon askeri memurları, aıi jene- SYDNEY, 1. A. A. - Avuıtural-
l talga Hava nazırı diyor /ci: 8 

Saf •Örine iliftinllii monokl 
küçiilıı: bir oanımtı ile yerinden 
kaydı: 

- Ne dediniz?_.. Ölüm olma
saydı mı7 

"Abdili bak Ha.mit" le bu öğle 
saatinde tabız bir lllüm bahai et
rafında ı.-ııpnak hiç te hota gİ· 
der fey defi! ... 

Fakat, kendiai bu mevzudan 
tiki.yet eder ıörünmedi. 

Harp hazırlıkları 
NEVYORK, 1. A. A. - Chili li

manlarını La Paz'a repteden demir 
yolları ile Bolivyaya eılaha ithal e
dilmiştir. Kıtaat mühimmat kafilele
ri, mütemadiyen Gran Chacoya git
mek Üzere payitahtından hareket et 
mektedir 

r~I .Chang'ın cuma günü Hailun ya Ya matbuatı , Ottawa müxakerelen
kinınde An-Vu-Chen'de vukua gelen nin yalanda inikat edecek cihan ik
bir müsademe eınaıında ve bir eve tisat konferanıı için yol bazır.lamak
iltica etmeğe çalııtığı bir aırada bir ta olduğu mutaleasını ıerdeylemek
top at.,.inin tuirile telef olmut ol- tedir. 
doğunu bildirmektedir. Bu gazetede bilhassa mütekabil 

Mümaileyhin cnası araıında 20 fedakarlıklar olmadıkça imperator
çubuk demir, i.ki ıandık Japon bank luk konferanaı muralıhularmın im
notu ve afyon sandıkları bulunmuş- peratorluğu teıkil eden memleketler 
tur. heyeti mecmuası için ,fayanı mem-

Japon müfrezeleri An-Vu-Chen'e nuniyet bir netice elde edemiyecek
hareket etmiş orup Hailun'a gitmek leri mutaleasında bulunmaktadır. 
le ve müteveffanın ceıedini götür- Sydney gazeteleri, Ottawa kon-fe 

1 •••••• 1 

Hatta cülelek: 
- Beaim Ömer Patadan batla

mışsını~ decli... Sabi, mühim me
aele .•.• Offbn olmasa ne yapardık 7 
Yahut naaıl Yatardık? 

Bu nakliyat, halkın nazarı dikkati
ni celbetmiyecek şekilde ve gecele
yin icra edilmektedir. 

melıtedir ranıı bidayetinde izhar edilmiı 0 • 

CHANGHAI, 1. A. A. - Nan- lan ıevkin bugün bir akıülô.meli hu 

"Mille tler cemiye tinin bütün kararla 
Fransa, İngiltere, Amerika 

firmasının markasım taıımaktadır,. 
ROMA, 1 (A.A.) - Havu Ajansı bildiriyor.: Cenevreclen 

det eden Hava nazırı M. Balbo, Popolo d'halia gazetesine İl 
yanın vaziyetini izah ederek bugünkü usuller devam ettiği t 

dirde halyanm milletler cemiyetinden çekilmekte kat'iyyen 
recldüt etmeyeceğini açıkça söylemiş ve demit•ir ki: "Be 
k T ~ 

arar sureti milletlerin gözünü boyayarak kat'i hiç bir şey if ı••ı 

Sonra birden ümttalaliğe düt
mllt •lhi il&n etti: ı 

- Canım efendim, ı.a- olma
yacak ..,yı.f .&pUlyoraunuz ! ... 
Ölüm, o mAdüt laakikat bizi er
geç bir g6n kendine inandıracak. 

LONDRA, 1. A.A. -Vaahington 
dan Ye Latin Amerikadan alman ha 
berter, bütün uzlaıma gayretlerine 
rağmen Bolivya ile Paraguya araaın 
cLt harbin gayri kabili içtinap oldu
iunu göıtermektedir. 

kinden bildiriliyor: sule gelmiş olduğunu ilave etmekte 
M. Soung, Japonya tarafından dirler. Mamafih, İmperatorluk mü

Mançurideki gümrük ruıumuna va- messillerinin İttihaz edecekleri ka 
zedilmesi dolayiıile boksörler tazmi- rarlann daimi surette temaı halinde 
nalından Japonyaya düten ve tem- bulunacak ve müzakerelerin.in mev
muz ayına ait olan hissenin tediye zuu olan iktisadi ıiyueti tevsi ve 
edilmiyeceğini beyan etmittir. inkiıafa mazhar etmeğe çalıtacak 

etmeyen ve halk ensiklopeclilerine has olan tuhaflıklar cümlei ~ti 
dendir. Milletler cemiyetinin bütün kararları F ranaa İngilt 
Am~rika firmamın markasını tatımaktadır. Bu üç devİet mez 
cemıyette gerek doğrudan doğruya, gerek bilvasıta hisse s 
rinin ekseriyetine sahip bulunuyorlar. Binaenaleyh menfaati 

"Tayflar •eçidl" nde ölümün 
bir hitabe.! vardır: 

Me•cadu •aani mi - h•yır • Vacibül 

ricat 
Manen de maddeten de benim hUlliki 

•Üc"t 
8eıwln. tweldt6p etmede mecmuu ldi

••t, 
Z.nMerr ..-...ff•• biı•r• beninat.. .. 
a.. .... i ......... eder1m, s'.tu aa

,m ... , 
M..ı.. e1lemam, fa"-t •erfri.m dadeiti 

Z.ı..deria lı;locıle Na.im ıah.aei il.yat. 
a .. .tm...._ dnam edem-. aabaei 

ı.ayat. n 

Ottlııın, dlle ıelee, belki buna 
benzer .. yler allyleyecekti. 

Ne imltls .•. bilmiyoruz. Ne ola
cağız? Onu da bilmiyoruz. Bence 
Cllmek, her halde mahv olmak de
lildir. 

Ot.m.k bir ne-.i değiflldik ola
cak. Haf~ ıillümıedi: 

- Bari deiifince dünyaya tam 
olarak sel•k .. O da belli defil-.. 
Ot sfbl lalaal.a olacakum neye ya
rar.. Ku......ı müfekkiremle yafa
malıyım ! 

Vaabington'dan bildirildiğine gö
re. Amerika hariciye nazır muavini 
M. Vhite, Bolivya ile Paraguay'ı 
birbirinden ayıran ihtilafı münakaşa 
İçin kendi nezdinde toplanmıt bulu
nan Cenubi Amerika siyasi mümes
ıilleri kartıaıncla, harp tehdidinin bu 
iki memleket arasında çok vahim ol 
mauna rağmen ihtilô.ftan içtinap e
dilmesi huıuıunda Cemabiri Mütte
hide tarafından timdiye kadar hiç
bir tedbire müracaat edilmemiı oldu 

Japon mehafili, '"Selameti umumi- bir grup teşkiline matuf olması ti
ye" İ~mi v~le.n Çin cemiyetinin u.- ı ~~ gelec~ğini takdir edeceklerini 
mumı mecl111nın ağuıtos ayında ıç unut edelım. 

timaa davet edilme.İne karar veril- -·----··-·-··-·--·---

Şair/azam Abdülhak 
Hamit Bf. 

mesi Japon aleyhtarı hareketin art-
mış olduğuna delil addedilmektedir. 

Esperento kongresi 
açıldı 

U f . 1 b k ğunu beyan eylem.iştir • PARlS, 1. A. A.- Dunya Espe-- cuz say ıye er u sene pe 
çoktu ... diyecek oldum. rento'' kongresinin resmi açıht cel-

Abdülhak Hamit B. İıyan eder N• b k b l seıi dün ıabalı Sorbonne darülfü-
ıibi ellerini havay k ld d . 10 e ur an annın nununun anfiteatrında ve Fransa ile 

- Do§ru amma7 b:n ;:,\ıen hatırası birçok ecnebi memleketler.in ve bil-
d k . K f g • hana Avusturya, Macarıatan, Fe-

yer e oturamam ı... on or la- KIEL, ı A A N"obe kaza 1 k, L hi r..ı.. 1 k 
b k f 1• B · · · - 1 emen e ıtan ve ----o• ova ya 

zım... ana on or aznn eyefen zedelerinden hayatta lanlarl h"' J h""k• 1 • • - •• ·ıı . di. ! ı ... .... . . . 0 • a, u- u umet erının resmı mumesıı erı-
y . . 1 •• f kumet mumeuıllennın ve bırçok a- . nin huzurile açılmıtbr. 
&fı yetmııı aıan ara pın an[ · ali · h ·ı d"' K'el'd ' · • · · • d · · H • · d b ·· mır enn uzun e un 1 e mez • Bundan başka fıkrı teşrıkı mesaı 

a lmıtlb~':."ı "b": ~ıt le upıpııı ya- , kur vapur kaza11 kurbanlarının ha- enıtitüsünün ve ezcümle Paris, ls-
fl arı e ır pır sayı ır. ır ... fa- tır t bc'l · · b" · · ılım 
k t ki h . 1 f • asını e ı ıçın ır ayın yap ~- tanbul Sofya Budapeşte ve Ro-

a ona m, angı cesaret e anı tır Ka bol 69 '-- - ed · · · ' ' ' 
d . h'l' ? • Y an ....,.az enın mm- terdam ticaret odalarile diğer 50 ti-
ıye 1 ır .... ler' b · b" k b · · d b 1 

M. Salôlıculdln 

Faıist kampına iki 
talebe gidecek 

ı ırer . ırer o unmuş ve u ıı- caret odası mümessı11en e u açı ış 
rada trampeteler çalmıştır. merasiminde hazır bulunuyorlardı. 

Prens de Galles, 
Fransa'da 

Bütün nutuklar kimilen Eıperen
to liaanile verilmittir. 

Kongre, Eıperento kongresinin 
yüksek hamisi bulunan müteveffa 
reisicümhur Doumer'in hatırasını 
tebcilen bir dakika süküt etmiştir. 

Olimpiyat'ta 

Ayın 31 inde 
neticeler 

[Bu serviste münderiç bilu
mum havadislerin iktibas 
hakkı mahfuzdur. Aynca bu 
servise abone olmayanlar ta
rafından aynen veya mealen 
iktibas vukuu takibatı kanu
niyeyi müstelzimdir.] 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
Hava güzeldir. 

Ayak koıuıunun 1 inci turunda 
hazır bulunmak üzre yirmi bin se
yirci gelmiştir. 

100 metrelik birinci tur: Morgan 
Taylor (Amerika) lı, ve onun arka
aından Letterson (l aveç) ve Cho 
(Japonya)lı gelmişler ve bu auretle 
ikinci tunı aynlmışlardır. 

ne muhalif h.,,. türlü mesai bota gitmeğe mahkWııdur." 

Moskova sefirimiz geliyor 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Türkiye Büyük Elçisi Hüıe 

Ragıp Bey, mezunen Türkiyeye hareket etmititir. Gaybubeti 
nasında maslahatgüzarlık vazifesini sefaret müstetarı Meh 
Cevat Bey ifa edecektir. 

44 Komünist idam edildi 
LİMA, 1 (A.A.) - Resmi tebliğde geçen ay Trujde ko 

nit isyanına iştirak eden 44 komünist çartamba günü idam 0 1 
muşlardır. 

Paraguay-Bolivya harbı .. 
BUENOS A YR.ES, 1 (A.A.) - Paraguay sefiri, gazet 

lere beyanatında Bolıvyalılar tarafından Paraguay istihkamla 
na karşı yapılan taarruz neticesinde harbin bilfiil ilan edilmiş 
duğunu söylemittir. 

Otelde infilak 4 kişi öldü 

1 
....... Bu aralık Lüıyeıı Hanım derin 

bir allka ile aorchı: 
- Be1efendiyi naaıl buluyorsu 

nuz.Bir parça zayıfladı, defi! mi? 

ltalyada kurulacak büyük fa
tist kampına ittirak etmek üzere 
Tlirk talebe birliğine müracaat e
dilerek iki talebe iıtenmlttir. Fen, 
Edebiyat, hukuk ve Tıp fakültele 
ri talebe cemiyetleri bunun için 
birer talebe namzet gösterecek
ler, Darülfünun emaıaeti bunlar
dan iki talebeyi intihap edecektir. 

PARIS, ı. A. A.- Thkpval'da 
vücude getirilmit olan harp makrlll
leri abideıinin bugünki küıat res
minde lngiltere kralını temıil ede
cek olan prenı de Galleı, hususi 
tayyaresi ile Berck'a muvasalô.t et 
mittir. Mümaileyh hemen Letou
quet'ye gitmittir. 

Sabahleyin dini ayinler icra edil
miş ve Eıperento liaanile mev'ızalar 
irat olunmuttur. 
Öğleden sonra Cracovie darulfü

nanunun fahri müderriılerinden bi
risi tarafından ayni liıan ile bir 
ders veriJmiştiri. Geceleyin, kongre 
Azası Esperento ile verilen biT tenı
ıilde hazır bulunmutlardır. 

LOS ANGELES, 3ı. A. A. -
ıoo metrelik kotu: Tolan (Ameri
ka) lı, birinci ıelmiştir, Almeida 
Brezilya) ve Ortiz ( Mekıika) lı i
kinci ve üçüncü olmutlardır. 

. L?NDRA, 1 (A.A.) - Bir boya mağazasında çıkan yan 
netıcesınde bu mağazaya bititik olan Ritz otelinin bodrumun 
müthiş bir İştial ohnuş ve dört kiti ölmüştür. 20 kadar yarı 
vardır .. 

""" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!11!!9!!!!~~~ 

- Pek fark eclllmiyor Hf ..•• 

Bilyük taiı' baııru salladı: 
- Si.e ~le ıellyor. Şu bir kaç 

al içinde ffö buçuk kilo kaybet
tim ( 

Ben, tekrar söze bati adım: 
- Hiç llbaometi arau ettiiimiz 

zamanlar var mıdır efendim? 
Genlı alnmm üatüne diiten ınun 

tazam taranmlf saçlannı elile ka
rıttırarak cevap vereli: 

- Arzu etmez olur mu)'lml 7 
Ölüm en aevmediğim ıeydir! 

Lüay- H. Abdülhak Himit Beye 
hatırlattı: 

- Beyefendi, bugün afuatoaun 
biri. .. Temmuzdan kurtulduk! 
Sonra bana dönerek: 

- Bilir miıiniz, dedi, bu ben· 
de korkunç bir ide - fika oldu. 
Temmuz •elince helecan içinde 
kalıyorum. 

Beyefendi, bir temmuz •eceaİ 
rüyaamda Allahı ıörmüştü: Al
lah, bndiaini çafırıyor. O da ö
nünü iliklemit, "tıfh ekber" in hu 
zuruna çıkıyor. Tam bu aırada et
rafında gördüiü ne vana hepsi 
birer birer büyük giiriiltüler kopa 
rarak yıkılmağa ~layor. O gÜD· 
den beri temmu:ını içimde müthİf 
bir korku ile beklerim. 

Derin bir nefea aldı: 
- Bu aene de temmuzu atlat

tık! 
Abdülhak Himit Bey giilüyor: 
- Rüya ... hepsi rüya ... hepimiz 

rüya görüyonız! .. 
Bilmem naııl bir münasebetle 

ben sordum: 
-Bu aene yazlığa niçin çıkma 

dınız, Beyefendi? 
"Şairi izam0 elile para İfareti 

yaptı: 

- Bu yok da onun için gitme
dik ... 

Mekteplerde tamirat 
Dün daimi encümen ıs ilk mek 

tep ~inaaının tamirini ihale et
mıttir. 

İsviçreliler bayramı 
İsviçre ittihadmın yrldönümü 

münasebetile, dün akıam tehri
miz İsviçre sefaret konağında bir 
reami kabul yapılmıı ve sefir M. 
Henri Martin tarafından koloni
nin tebrikatı kabul edilmiıtir. 

Dahiliye vekili 
Bursaya gidecek 
Yalova'dan avdet eden Dahili

ye Vekili Şükrü Kaya B. in bugün 
terde Buraa'ya gideceği haber a
lınmıttır. 

Ahmet Haşim Bey 
Şair Ahmet Hifim Bey, son za 

mantarda biraz rahataız olduğu 
için Alman haatahanesinde teda
vi edilmekte idi. Gösterilen ihti
mamlı bir tedavi neticesinde gÜzi 
de tair tamamile iadei afiyet et
miıtir. Dün gazetemiz namma zi 
yarete giden arkadaşımıza kendisi 
ni tedavi eden doktorlar Hô.şim 
Beyin artık tamamile iyile§tiğini 
temin ebnektedirler. Mumaileyh 
yakında hastahaneden çıkacaktır. 

Gdyina'da deniz 
şenlikleri 

VARŞOVA, ı. A. A. - Gdnynia 
da deniz ve müıtemlekô.t birliği "a· 
rafından tertip edilmiş olan deniz 
ıenliii, Almanyanm Poınonuıya ü
:.ı:erindeki metalebatı aleyhinde bü
yük bir vatanperverane nümayiı ic
rasına veıile tC!kıl etmiıtir. 

Reisicümhur ile birçok Leh na
zırları ve 50.000 kadar tahmin olu
nan bir halk kütleu, bu meruimde 
hazır bulunmuıttur. 

Birçok hatipler ve ezcümle şehrin 
müesıiılerinden biri olan ıabık tica 
ret nazırı M. Kviatkovıki, hiçbir 
kuvvetin Pomeranyayı Lehistandan 
ayıraıruyacağıru ıöylemiıtlerdir. 

BuncJan sonra reisicümhur, Leh 
harp ve ticaret cemilerini ziyaret 
etmi~lir. Bugün tcnlikler devam ede 
cek ve bir at yarışı yapılacaktır. 

Kablettarihi ilimler 
beynelmilel 

kongresi 
LONDRA, l. A. A. - Bugün 

Londrada açılan Kablettarihi ilimler 
beynelmilel Kongresine ittirak et
mek üzre Aıarı Atika mutahaııııla .. 
nndan bin kadar kimse Londraya 
gelmi,lerdir. 

Eu Kongreye Almanya, Fransa, 
Norveç, ltelya, ispanya, Amerika 
ve lngiliz mümusilleri iıtirok et
mektedir. Bu husu.ta davet edilen 
ilk Kongre bundan SO ıene evvel 
toplanmış olmak itiberiyle bu içti
ma ikinci Kongre mahiyetinde bu
lunmaktadır. 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
400 metrelik manialı koşu: Healy 
(Amerika) lı, rakiplerine galebe çal 
mıt ve kendisini takiben Adelhim 
(Fransa) ve Ares Roug (laveç) gel 
mİftİr. Amerika'lı Healy, bu mesafe 
yi !12 1/2 saniyede katetmiştir ki 
bu bir Olempiyat rekordur. Garp cephesinde ö-

len İngilizler için Los ANGELEs, 3ı. A. A. -
400 metrelik kotu: Facelli (ltalyan 

PARIS. 1. A. A. - Reiıicümhur b" · · 1 · kas d 
M. Lebrun büyük harpte ölen lngi- \ ınncıl ge m(lıf vile on)un arGol "? an 
tizi · h tı ebed"I ti' k . Burgh ey ng tere ve dıng enn a rasını t et: rme ı ( al ) 1 · · 
· d'kil b'd · 1 • • , Avustur ya ge mqtır. 

çın ı en a ı enın açı ış reımını 

Prens de Gales ile birlikte yapmak LOS ANGELES, 31. A. A. -
üzre Somme son eyaletinde Thiep- 400 metrelik kotu: Tisdall (lrlan
val's müteveccihen '5a&t 11 de hu•u- da), Alman Nothbrink ve (Amerl-
ai trenle Pariı'ten avdet etmittir. ka) lı Hardin. 

Çin yeni gümrük 
resmi vazediyor 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
100 metrelik koıu: Sinpıon (Ameri 
ka) lı, Page (lngiliz), Engel (Çe
koslovakya) zaman: 10 /10 saniye. 

NANK1N, 1. A. A. - Çin hüku- LOS ANGELES, 31. A. A. -
meli, Mançuri yeni devleti hüküme- 100 metrelik koıu: Janath Alman
ti tarafından Mançuri gümrüklerine ya), Elliot, (Yeni Zellanda), Anno 
vaziyet edilmesi haaebile gümrük va (Japonya), ıo 3/S saniye; Olimpi
ridatında vukua gelen açığı kapat~ yat rekonına müsavidir; 
mak ve harici ve dahili iıtikrazların ı 
tesviyesini temin edebilmek makıa- LOS ANGEL~S, 31. .A. A. -
dile acilen meriyet mevkine girerek 100 metre : Zutı (Argentin). Koer
ve zannedildiğine ıöre başlıca ıarap 1 nirı (Almanya). Wi~liarnı (Cana
ıun'i ipek ve mualecatı istihdaf ey- ı da) ; zaman: 10 aanıye, 8/ıo. 
liyecek olan yeni gümrük rüsumu-

1 
LOS ANGELES 31 A A -

nun ta~bik olunacağını bugün ilan e 100 metre:Wetcalf~ (.AJI'..orikaı,°Pear 
decektir. . .. ,, son (Canada), Lombron (Yunania-

Bazı ahvalde, bu yeru ruıum lay tan) 11 saniy< 
met üzorinden" yüzde 80 kadar yük ' 
ıelecektir. Altıncı manialı koşu: Joubert ( Ce 

-·-- nubi Afrika), Wright (Canada), 

Pr. Piccard Zürih'e 
gitti 

BRÜKSEL, 1 A. A. - Profesör 
Piccard Zürih'e gitmek Üzre bu sa
bah Brükselden hareket etınİftir. 

Geerling (Almanya), 11 saniye. 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
A,.ğıdaki atletler, bugün yapılacak 
mütekaddem maçlarda yapılacak ;:ül 
le atma Finali için aynlmıtlardır: 
Sexton (Amerika), gülleyi ıs met
re, 70 santimetreye atmıttır: Bu.bir 

'\ tenzili için yalnız bir tar! koymak-ı cap ettiğini zannedenler vardır. 

( I•ktısad""'ı M J""' ff ft 11 ta, o da teslihatın tahdididir. Kendi Ottawa konferanıma gelince, mü-Ve a ı a a kanaatine göre bu tesıihat yüzde eı. zakerat pek bati devam etmekle be-

'----------------------------- J li nisbetinde indirilmelidir. [*]. Mr. raber, heyeti murahhaıalar planla
. · Borah, News Chronicle gazetesine rını yavaı yavaı ortaya atmağa baş-

bilumum ecnebi müvaredatına müı
kilat ibdaı etınek niyetinde değil
dir. Bundan bilhaısa Ruıya iıtifa
de edecektir, çünkü lngilterden al
dığı kredileri mal ile ödemek suhu
leti kendisinden nezedildiği takdir
de, Rusyanın (hattô. diğer bütün 
memleketlerin de) başka türlü borç 
eda etmek ihtimali yoktur. 

Geçen haftaki icmalimizde Lau- hakkındaki yeni noktaı nazarıdır. ! gönderdiği bir "measage" da tetkik lamıılardır. Bu cümleden olmak ü
.. nne konferan11run Cemahiri müt Mr. Borah, malum olduiu üzere, edilecek meselelerin eheınnıiyetine zere lngiltere kendi ihracatına kartı 
tehide efkarı umum.İyesi Ü.Zerinde reisicümhur Mr Hoover'den sonra binaen bu konferansın, reisicümhur 10 ıene müddetle bir ''preference" 
İcra edeceii teıirattan, bir nebze 

1 

en mühim. tahsiyet~İr ... Kendi ef.kar intihabatından evvel, acilen toplan- istemekte ve buna mukabil Domi
de Ottava konferamından bahset- ve kanaatı yalınız 11ya11 mehafılde ması lazım geldiği mütalaasında bu- nion'lara rekabet eden ecnebi müva 
miıtik. . . 1 d~il fa~t, bilhassa mali '!"h":da pek lunmuştur. redatına kartı rüıum vaz'ını teklif et 

Hafta zarfında her iki mesele bır mueuırdır. itte bu zat, ıımdıye ka- Bu "volte-faca" ve onu takiben mektedir. 
az. daha i.nkişaf etmi,1., v~ J'.akm .bir 1 dar, Fransa ve l~gilte~nin ~~p gösterilen iıticalin sebepleri meya- Bu siıtemin üç faideai görülecek
atıdc netıccl~nme~enru umıt ettıre- !'<>rçlannd;an habbei vahide, tenzılat runda Almanyadaki intihabatın hu- mi': 1 - Dominionlar acilen bir 
cek. bazı yenı vazıyetlcr tehasıul ey ıcrauna flddetle _ muarı:: ıken, ge- sule.,getircbileceği derin ıiyaai te- yardım görmüı olacak; 2 - dün
lemıt bulunmakla, bunlar hakkmda çen haftadan beri bu fıkre yalınız havvülleri de nazarı itibara almak i ya ticareti ani bir sarsıntıdan masun 
da karilerimize malumat vermeği müfayi.m değil, hararet!i bir tar.aflar kalacak; 3 _ bütün memleketlerde 
munasip görüyoruz. ke_:sılmış v~ ~~ meaele?-111 tetkık ~c yavaş yavaı gümrük manialarının 

Husule gelen, en muhim vaziyet, ~uzakeresı ı~ın.Vuhı!'gton da.bu.- [ 1 Akıllarda kaldıgı üzere, M'.. kaldırılmasına imkan hasıl olacak. 
Amerika ayan meclisi hariciye tncÜ· ttin devletlerın ı.ştırakıle umumı hır , floover Cenevre konferansına tesh-
meni reisi Mr Borah'ın, Avrupanm konferans akdedilmesi liizumunu i- j: hatin üçte bir nisbetine tenzilini tek Bu plandan anla,ıldığına göre in-

leri ıürm~tür. Mr. Borah borcların lif etmi~ti. ıiltere, Canada'nın İstediği şekilde, 

Esham ve Tahvilat 
lstanbul menkul kıymetler -.e kam 

biyo borsaııncla, kô.ğıtlar bu hafta 
zarfında gene aldı yürüdü. Piyasa
nın teknik vaziyeti böyle ani teref
fülere müsait ve mütehammil olma
dığı için ufak tasarruf ıalıiplerinin 
teenni ile hareket etme!eri ve her 
nevi kiğıt üzerine atılmayarak an
cak istitaatı maliyeleri rıisbetinde j .. 
te geriımeleri şayani tavsiyedir. 

Olempİyat rekorudur. 

Mümaileyhten sonra Rotbert (A
merika), Gray (Amerika), Hirach
feld (Almanya), Sievert (Almanya) 
ve Douda (Çekoslovakya) gelmekte 
dir. 

LOS ANGELES, Jı. A. A. -
ıoo metre: Y ochioka (Japonya), 
Beuger (Felemenk), Berra (Argen
tin). Zaman: 10 9/10 saniye. 

LOS ANGELES, 3ı. A. A. -
Gülle atma Finali: Sexton, lS/96, 
Olempiyat rekoru. 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
Gülle atma Finali: Rotbert, ikinci, 
Douda, üçüncü, Hirachfeld, dördün
cü, Gray, betinci, Siviert, altıncı. 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
800 metrelik kotu: Birinci ravunt, 
Hornboıtel (Amerika), Wilson (Ca 
nada), Peltzer (Almanya). Zaman: 
ı S2 4/10. Koıuyu kazanan, rakin
lerine 5 metre 50 santimetro farkla 
galip gelmi,tir. Hepsi de seçilmiş
lerdir. 

Üçüncü manialı kGta: Hampson 
(lngiltere), Martin {Fransa). Tur
ner (Amerika). 

Zaman: 1/35. Kazanan, rakipleri
ni 2 metro 60 santimetro ıeçmiştir. 

LOS ANGELES, 3ı. A. A. -
800 metrelik manialı koıuların ilk 
neticeleri, bazı proteıtolardan dola
yı henüz iliın edilmemiıtir. 

LOS ANGELES, 31. A. A. -
100 metre manialı kotu, ikinci tur: 
Tolan, Duti, Williamı. 10/4: 0-
lempiyat rekoru. 

LOS ANGELES, 31. A. A. 
Gülle atma Finali: lnıiliz kadem ve 
parmağı hesabiyle mesafe: Sl/8, 

Böyle ani tereffülerden sonra aksü
lamel beklemek bir ihtiyat kaidesi
dir. 

Şimdi yükıeklikten iatifade eden 
kağıtları birer birer .. yalım. İlk ön
ce Ünifiye geliyor. Bu tahvilleri ıe
çen pazartesi akfUDI 63 ı /2 kurut ta 
bıralanııtık. Dün blitün gün, Alman 
yada Hitler partlai intihabatı kaza
nacak olursa, Avrupa piyaıalanna 
fena tesir edı1eceği zannediliyorduı 
halbuki Paristen gene yüksek rıat
ler tebliğ olundu, ve alqam üstü 
Ünifiye 56 kuruıta lıapandı. 

Hararetli muamelet... sebebiyet 
veren Anadoluların fiati 9uolardır: 

Akaiyonlar 19,- lira 
Obligaayoalar 31,70 ,. 
Müme11il senet 32,50 ., 
Haydarpaşa 34,- ,, 
Görüldüğü Ü7eri müme11il ıenel 

Sı/2, 21. 50,9, 49/S. 

LOS ANGELES, 31. 
Üçüncü manialı koşu: 
Y ochiıka, Elliot, zaman: 
ıimetre ile kazanılmııtır. 

A.A. 
Metcalf• 

1017. 9 

Dördüncü manialı koşu: Jonal 
Y oubert, Pearson. Zaman: 10 Sı 
1/ıo. IS metre Ue kazarulmı,tır. 

LOS ANGELES, 31. A. A. A 
100 metrelik ikinci manialı kot 
Simpson, Wright, Koerninır. 10/1 
1/10, 30 metre ile kazanılmı,br. 

Hafif siklet şampiyon/afi 
müsabakaları 

LOS ıUIGELES, 31. A. A. A 
Hafif siklet şampiyonlan araımcl\ 
yapılan ıiklet kaldırma müıabaka 
da Fransız Duvergen 715 libre ıJ 
drrarak birinci olmuştur. 

Avuıtoryalı Hau, ikinci olmuttııll 
Hau 67S ı ;2 ; ltalyan Pieriıı 
671, 1 tal yan Gabetti 660; Ameri 
Sundberı ve Zaguraki 627 libre lıl 
dınnıfbr. 

Yarım ağır siklet 

LOS ANGELES, 31. A. A. .... 
Fransız Hoıtin, 813 libre kaldıra,.. 
yarım ağır ıiklet şampiyonları miİ 
ıabakaııru kazanmıştrr. 

Karadeniz havuzl1 
cumaya açılıyor 

ANKARA, 1.- Orman çiftlljiıı 
de inşa edilen 300 metro uzunluğd1 

daki Karadeniz havuzu cuma gÜPj 
açılacaktır. Havuz yüzme yeri <' 
pliıj olarak kullanılacaktır. Bu mııl< 
.. t1a tertibat alınımttır• 

fer obligasyon fiatlerini geçmittİI 
latikrazı Dahili muameleıiz 96 iı' 

ru,tadır. 
it Bankalarının fiati 9.30 liradıf· 
Arılan Çimentolarda bir lira k'" 

dar tereffü vardır. Son muamel' 
11, 16 lirada vukubuldu. 

ittihat Değirmencilik 22,25 li,.. 
Şark Değirmencilik 2,90 lirada kal' 
dı. Derkos 29 lira, Reji 4,20 lira el 
mektedir. Yalnız Bomonli ve Traıtl' 
vaylarda tebeddül yoktur. G~ 
hafta gibi 22 ve 44,60 liradadırlal'· 

Kota harid Mıaır Kredi F onıl)'1 
leri'nin fiati berveçhl itidir: 

1886 tertibi 158 lira 

1903 " 86 " 
1911 .. 84 ~ 

Altın geçen haftadan beri S kurfl 
kadar düıerek 923 da llaldı. 

K. ff, 

)on 

tı .. 1 
tıııi 
~O.o 
1-tı 
014 



• 
Ira üzümden gümrük resmı al 

Ekonomi 

Domates ihracatımızı 
arttıramaz mıyız? 

• 
Bu karlı ihraç maddesinin zeri. 
yalının tevsii düşünülüyor 

Ticaret odasında domates i•tih ı 
ta.11.tıınızm artınlması ve ihracat 
'-Pılmaaı için ,tetkikat ve i.tihba 
••t ıubeıi müdilrfi Hakla Nezihi 
lı.y tarafından bir rapor hazırlan 
"'ıııl1'. 

~· Bulğarlar domateıin mühim ve 
ltlı bir ihraç maddeai olduğunu 
•nl•dıklarmdan domateı ziraatını 

• t~ai etmitler ye genit ihracata 
bı.,ı •nııılardır. 
d liolandanın hatlıca ihraç mad 
•leriııden biri de domateatir. 

ltalyanlar aırf domat .. propa 
bııdao, için ıı:enıfn bir brotiir net
,._tı..itlerdir. 

Ita.k ftzümden güm
rük almayor 

J..aı. bük6meti kuru üsümden 
~ığı s6mriilı rMmİnİ ilııa etınit· 

8urctur hah tezgAh
ları kapandı 

Ticarte oclaaı Tlirk balcılığı 
ı..ı.ı.;;;da tetkikat yapmaktadır. 

c.ı- maliimata nazaran, bü
:tiilı: bir hah aanayli tehri olan Bur 
dutda balı tezglbları hahnm pa· 
'.'- etınemealııden dolayı kamilen 
Ura edilmittir. 

Bari'de Türk 
pavyonu 

Bari tark aerııisi heyeti turizm 
için Türkiyeye on metre murab· 
lıaı bir müstakil paviyon ayır· 
"'ıttır. 

ihracat Ofisi Türing k lüple te· 
Ba geler k memleketim.izi ec

llebilere sevdirmek için ve ziyaret 
it.in; teshil etmek makaaclile bu pav 
>ondan iıtifade etmek niyetlnıledir. 

A Ofis aerııiye reomen ittİJ'ak edil
•ia edilmesin bu paviyondan istifa 
de edecektir • 

ltalyada zeytin 
I Ofiae ııelen malUınata nazaran, 
llllyada bu aene zeytin mahıulü 

~ llıiiaaittir. Bununla beraber ltal
f."nın bu aeneki zeytinyağı i.tihaa 
•tının ıeçen seneye niıbetle az 
01acağı tahmin edilmektedir. 

Memlek.etimi:dn bu aeneki zey 
tiı, yaiı mahıulü iyidir. ltalyaya 
lıu &ene fazla mi;,.tarda ihracat 
)apıJabileceği anlatılmaktadır. 

Almanyada darı 
Ofiae ııalen ma16mata nazaran, 

A.lınaı.y. dan muameliıtmı inhl
'at altına ahnııtır. 

Afyon vaziyeti 
Ofialn topladığı malüınata na· 

~~e.n Alman;ranm 1930. 31 aene
•rinde baıhca memleketlerden 
hptıfr afyon lthal&tı tudur: 

•• 1930 aeneıinde Türkiyeden 
voO()() kilo, Irandan 70,000 kilo, 
\' uııoılavyadan 2000 kilo ve Ruo· 

yadan 35,000 kilo ithal etmi,tir. 
931 seneoinde Türkiyeden 90 

bin kilo, Yugoslavyadan 250 kilo, 
Rusyadan 18,800 kilodur. 

Almanyanın umumi afyon itha 
latı 1930 da 187,000, 31 de 109 
bin kilodur. 

Memleketimizin bu seneki af· 
yon mahıulünün 900 oandrğr geç· 
miyeceği tahınin edilmektedir. 

Tekirdağ afyon 
rel~oltesi 

Bu ıene, kıtın fazla aoğuk geç
mesinden, Tekirdağda afyon mahıu 
lii zarar gÖrmÜ!lÜr. T el<irdai ve 
mülhakatında ekilen afyon miktarı 
ıunlardrr: Tekirdağr merkezinde 
180, Hayrabolu kazasında 590,Çor
lu kazasında 180 döniim kıtlık zer'i 
yat vardır. 

Hayrabolu kazasında 35 döniim 
de yazık zer'iyat mevcuttur. Teklr
dada 932 ıeneoi için rkilen afyon 
mahsulü 985 dönümdür. Afyonlar 
ıoğuklardan zarar gördüğünden .bir 
dönüm afyon mahıulünden ancak 
1,5 oka afyon alınacağı teıbit edil
miıtir. Buna nazaran TekiTdağmı 
932 senesi afyon mahsulünün kat'i 
rekoltesi (1477) okka raddesinde 
tahmin ediliyor. 

1. -- EOR_S_A _ _ _ 

1 Ağuatoa l 932 
Ak.- Flatlan 

f, tiknıdar T abTlltt 
ffl fıt ln \ 6,YS 
~"~ ~ H Uan 4.30 [ lektrlk ~.-
f' Munkkldı lb,- Tnnıvır 4,t 

(.fmıOlcr r - Tlael i, 
~ı,l1t eıhl 4 71 R.Jht•m ı; 
f'ıidıt t• - Aııdolı 1 3 1,fl 

, ıık eriye " · .. m 141.2, 
lrn '' Ecltdlyı ,Mloı'"'ll U,10 
i f\ll.:rıı. 

lı lı ı nlr.• Ç,Y Ttrknı 18,71 

Aııdohı 1rı,t çımc11to A.ı. 10,60 

lltll 4,!0 t'ııy<ın dey. 11,76 

~lr . lııyrty• 14,50 <ark dcy. •. 
Tr&lr.\'IJ 4-4,50 Bılyı 1,-

t· •. ıınıtılıorta f .S ~ırt a . HU. 1,40 

l-OWiOad tı,40 Tclefoı U ,!6 

ç.ı. flatlan 

Pırı,. lll,06 Prcf 11,H,81 

Loıdrı f4UO Ylyıu 4,0t 
1'1yoı'ı 47,1! Mıdrlt i,~, 

Mllaao t.t ·ı ltrlia l,9S,t5 
Brllbtl ı,4 Va110'" 4,tı 

Atl11 u.ıu .. , .. l,B4 

Clıtnt t,41,18,75 Bur., 19,81 

liolyı t6.98 lılırat 19,!0 
AsıtHerd• 1,17,07 Moıtovı 108:',IO 

N•lnat (aatıt) 

~ i.'.urut 

,, ıı•ı- 171 ,60 1 11111, Jı. •• ıo.-

1 ;,ıer l l.I Ut, 1 rcııu 16, 

ı dolar 111, ı mart l-0,-

117 
J .1oltl 14,-

111 Mret 1 ptoıo IO,-
"' 1. Bt~kı 1 it. - 1() it) 14. 
ç;ı 4rıblll ... it dl11r 14,-

il ı. "•'"' •tt.- 1 Çt!110Ylf 

10 , .... il.- ı Altı• t,13,10 

ıı norta ti, - 1 MecldlJt 40.-

iV kar Çtk~ lll,· ı !ırıtıoı uı-

Vilayette 

Suiistimal 
Mi? 

Sahte evrak ile bir 
hane tapuya 

mı bağlanmıt? 
Mülkiye müfettitleri iokana 

ait iki meıeleyi ehemmiyetle tet
kik etmektedirler. 

Bunlardan biri doğrudan doi· 
ruya iakin idaresini al&kadar ede 
cek şekilde değildir, açıktan ia• 
pılmıştır, Meselede mahirane bir 
tertip vardrr: Bir evin, hariçten 
bazı sahte evrak tertibi ile bir mu
hacir namına teffiz gibi eösterile
rek tapuya bağlandığı söylenmek 
tedir. 

Bundan ba,ka bir mesele de ba 
zı memurları ali.kadar etmekte· 
dir. Tahkikat devam etmektedir. 

Kartalda orman 
yanıyor 

Kartalda büyük bir orman yan 
gınr çrkmııtır. Vilayete ııelen ma
IUmata nazaran yangın devam et 
mekte olup söndürülmesi için bü
tün vesaitle çalıfılmaktadır. 

Maaş verildi 
Ağustos umumi maafı dün ve

rilmiştir. 

İdare heyeti 
toplandı 

Vilayet idare heyeti dün vali 
muavini Ali Rıza Beyin riyaaetin
de toplanmıf ve idari işlerle met 
gul olmuftur. 

Ziraat umumi 
müdürü 

Ziraat umumi müdiirü Tevfik 
Bey ehrimize gelmiş ve dün Zi
raat müdiriyetinde bir müddet 
meşgul olmuştur. 

Sinek mücadelesi 
Kartalda zeytin ağaçlarına mu 

zır &İnekler i.nz olmuttur. Ziraat 
memurları •İnek mücadeleıine de
Vl\Jll e tmektedirler. 

Maliye müf ettitleri 
Zat maaşlan iılerind.; tahki

kat yapan Maliye müfettiılerin
den Saffet Bey Antalyaya, Hak· 
kr Kamil Bey Bursaya, teftiı için 
gitmi4lerdir. -------
Ağustos 
Yoklaması 

Ancak ayın l 5 ine 
doğru yapılabilecek 

Eytam, eramil ve miltekaldinin a
ğuıtos yoklamalanna ait d<lterl• 
tanzim eclilmİfae de, IDll&f aahlpl6-
rinin i.kametıı'Ju itibarile mecbuıf 
nakilleri bakkınclaki defteri• henlbı 
ikmal edllmemlttir. Bu aebepten a
iuatoı yoklamaaı ancalr 8Y1D • ı... 
ıine doinı yapılabilecektir. 

inhisar/arda 

Merkez 
Teşkilah 
Yeni kadrosu ile 
faaliyete geçti 
İnhisarlar umum miidürlü

ğü merkec teıkilitı dün yeni 
kadroaile faaliyete geçmi9tir. 
Mülhakat idarelerinin tevhit 
kadrolannm tatbikına da bat
lanmak üzeredir. 

inhisarlar kanunun
da tadilat tetkikatı 

Mahkemelerd~ 

Hıyaneti vataniye cür
mile mahkemeye 
çıkarılan adam 

Hoyban cemiyetinde aza olan 
Arif dün Ağırcezada muhake. 

me edildi ve karar verildi 
Ağırceza mahkemesi dün çok ediyorduk. 9 dolar da Hoybana 

mühim bir davanın rüyetine baş- verdim. O zaman bana bir mak
lamış ve intaç etmittir• Davada buz, bir defter ve daha bazı kağıt 
maznun Zağlı Arif Mehmet ismin lar verdiler. Ben de onlan bavulu 
de bir Kürttür. ma attım. Bu da onlardan biri o

Şehrimize Amerikadan gelen lacak. Bu iş iki ıene oldu, iki se
ve üç günlük ikametini müteakip neden beri ne cemiyete on para 
Polis kısmı ıiyaai memurlan tara· verdim, ne de al&kadar oldum. 
fından yakalanıp adliyeye tevdi Elinizdeki kitap ta o zamandan 
edilen bu auçlu Ağırceza mahke- kalmıtlır. • 
mesine Müstantiklik kararile ve - Nasıl o zamandan kalabilir? 
Türk ceza kanununun 125 inci Baksana üzerinde yazıyor, bu ki
maddesiyle ıevkedilmitlir. tap 1931 de yazılmış. Hem içeri· 

Türk ceza kanununun bu mad- sinde Ağrıdağr hadioelerinden de 
desi aynen §Öyledir: bahis var ... 

"Türkiye Cümhuriyeti toprak· - Olabilir efendim, fakat ba-
larının tamamını ueya bir kısmını na iki sene evvel verilmittir. Çün
bir ecnebi devlet idare•İne geçir· kii ben iki senedir Hoybanla hiç 
miye ııeya devletin Uıtilıliilini ten- temasta bulunmadım. 
kısa, veyahut memleketin bir par- Bu aon cümle maznun vekili 
çasını hükumet idaresinden çıkar· İhsan Nazif Beyi ıinirlendirdi, he· 
mıya tefebbÜ• eden kirme idama men yerinden fırladı. 
mahkum olur." - Reis beyefendi, dedi, müvek 

Bu kadar ağır ve Vatan aley- kilim söylediklerini bilmiyor, o e
hinde bir cürüm iılemekle maz· linizdeki kitap müvekkilimin üze
nun. olan suçlu iri kemikli, ııenİf rinde zuhur etınemq, buraya po
umuzlu, dik bakıılı, karakaı ve lis müdürlüğii tarafından ııönde-
kara ııözlü 45 lik bir adamdı. rilmittir. 

Türkçeyi Erzurum havaliıi ıive - Peki amma kendi bavulun-
siyle konutuyordu. da çıktığmı maznun söyliyor? ... 

Mahkemeye getirildiği zaman - Fakat o bu yeşil kitabın için 
jandarmanm önÜnde mütevekkil de makbuzlar bulunduğunu zan· 
bir inkiyatla yürüyor ve .anki İf· nediyor. 
)ediği büyük cürmün günahından Vekilin itirazı tetkik edildi. ET· 
utanır gibi mahçup görünüyord~. rak ve kitap mütalea olundu. Bu 
Reio ilk evvel uaulen iıticvap etli, nizamnamenin Hoyban cemiyeti, 
ismini, yatını, okur yazar olup ol- makıadı ve gayeıi hakkında müd
madrğmı, qini, kazancını aordu dei umumilik makamını tenvir et
ve çok hafif bir seıle fU cevabı al• mek üzere poliı tarafından ırön
dı: derildiği anlatıldı. Evrak araoın-

- Adım Arif, Erzurumluyum, dan bir mektup çıkarıldı. Hoyban 
Amerikadan geldim, memleketi· cemiyeti tarafından kürtçe yazı
me gidecektim. Romanya otelin- larak Arife gönderilen bu mektu 
de üç gece miaafir kaldım, dördün bun ne olduğu aoruldu, tU cevabı 
cü gün yakalandım. verdi: 

- Bir Kürt ôlmüıtü. Gömmek 
- Necisin? _ Kürdüm efendim. için bankadan para almak lazım· 

dr. H..Jbuki Hoyban cemiyeti para 
Bu aorulan sualin cevabı değil· sının ıuiiatimal edilmenıeai İfİn 

di, Reis izah etti: : bet kiıilik bir heyet intihap etmit 
_ Kürt olduiunu anladık, A· ve bankaya bu bet kitinin çekte 

mel'lkada ne it yapar, ne pndelik imzaoı bulunmadıkça para veril
alırdın? memesini emrehniıti. Bu heyete 

_ Amerikada fabrikada çalı• ben de ithal edilmiştim .. Çeki im
tır, rençberlik eder ve dört dolar za etmem için bu mektup bana 
yevmiye alırdım. 20 aene çalıtton. yazılmııtır. 
Biraz para biriktirdim va memle- Bundan aonra rei• makbuzla-
kete kardeılerimin yanma dön- nn okunmaoını emretti. 
mek için lıtanbula geldim. Zabıt katibi okudu ... 

llk iıticvap bltmiıti. Reli latin- - Defeter 8. Hezar 19. Çekata, 
tak hikimi kararının okunmasmı Lavlı Kürta. Heft dolar, Zağlı A
mıretti ve zabit ki.tibi kararı oku· rif Mehmet efendi. 
du : Diier makbuzlar da hemen ay• 

Kararda Arifin Türkiye toprak ni kelimeleri ihtiva ediyor, yalnuı 
larmm bir kıammm Türk vatanm· para miktarı değiıiyordu. 
dan a)'D'IDIY& totflbböı eden Hoyba Maznun bu makbuzlara baktı: 
adlı '- komİta•ma clahll ve - Evet, verdiğim 9 dolara mu· 

0 komitanın faal azasından oldu- kabil bana verilen makbuz, dedi, 
tu için Tür~ ceza. k.anunun?.n 125 aonra maznunun müotantikteki i
inci maddeaı mucrbınce !uzumu fadesi okundu. Arif efendi bu ifa 
muhakemeaine karar verildiii ya desinde 1912 aenesinde Franıız 
zıhyordu. Pake vapuriyle ve atetçi olarak 

Rei. iatintak karamameai o- Detroit f"hrine gittiğini, orada ev
kunduktan aonra tahkikat fezle- vela bakkallık ve tekercilik yap
keıinin okunmaunı emretti. tığını, fakat bu itlerde zarar ede 

Bu tahkikat fezle!<eainde Ame- rek nihayet amele oldu2unu, Hoy
rikanm Detroit fftbnnde Hoyban ban cemiyeti tetekkül edince k~n
feaat cemiyetinin bir ıubeıi teıek· disini de aza kaydettiklerini, bu 
kül ettiği ve Er:ıerumun Kiii ka- cemiyetin orada 15 klldar azaaı, 
zaaı ehalisinden olan ve Türk ta- ve 500 dolar parası olduğunu an· 
biyetini haiz bulunan Arifin. ~u )atıyordu. 
cemiyette aza bulundutu, Anfrn Müotantik ifadeainden aonra 
bu oıfati haiz olarak lstanbula gel Amerikaya gönderilmek üzere ya 
diği haber alı.nmca ne~a.ret altına zılmıt mektuplar okundu. Arif e
alındığı, üzerı ~randı~r zaman fendi bu mektuplarda: 
Hoyban cemiyet•~ aı~ mak~uz- - lıtanbulda 1 O gün kadar ka· 
lar, Amerikaya gonderılmek uze- lacağnn, fakat poliıler beni biraz 
re hazırlanınıı mektuplar ve 950 rahatsız ediyorlar, on gün aonra 
lira para zuhur ettiği anlatılıyor~ memlekete gidince aize memleket 
du. . ahvaline dair ya2ar, ha) ve ahvali 

Tahkikat fezlekeaı de okunduk bildiririm, diyordu. 
tan aonra reis evrakı tetkik etti Mektupların okunmau bitince 
ve evrak ~raunda yeıil kaplı bir maznun ayağa kalktı: 

Tütün inhisan kanununda kitap buldu. Bunu tetkik ederek - Fakat efendim, dedi, bu 
tadilat icrasına memur komia- maznuna sordu: mektuplar huıuıidir. Kardeıime 

'

onca •-ilen tali encümen duu - Bu ne? yazmrttım. Hal ve ahvalden mak-
..,,. - Bilmiyorum··· sat memlekette ailemizin hal ve 

de toplanarak müzakeratına de _ Naul bilmczain? Bu diğer ahvalidir. Bunda ıiyui ve &'İzli 
vam etmi.ştir. Encümen bugün evrakla beraber aenin bavulundan bir makaat yoktur. 
de toplanacaktır. Komisyon he çıkmadı mı? Reiı iddia makamına mütaleaaı 
yeti umumiyesi de önümüzdeki -Evet ru aordu. Müddei umumi muavini 

h f 
• • d 1 - E, kim koydu bunu aenin ba- !U mütaleayı aerdetti: 

a ta ıçm e top anarak, encü-'"h vuluna? - Arif ağa çok ağır bir cürüm 
DariJlfiJnun talim taburundan bir grup: a(Jır alla • menin şimdiye kadar olan me- _ Ben koydum. le mahkemeye aevkedilmittir. 

/arın hlmayealnde mevziden rıkış.. saisi Üzerinde müzakeratta bu- - Adam ne olduğunu bilmedi- Arif ağa vatanımızın bir parça-

Dünya 
Güzelliği 

Keriman H.ın intiha
bı umumi bir mem
nuniyetle karşılandı 

1932 Türkiye güzellik kraliçe· 
ai Keriman Hilia Hanunın dünya 
kraliçeliğine iotihap edilmeıi teh· 
rimizde ve bilhaua kadınlar mu· 
hitinde büyük bir memnuniyet ve 
aevioçle kartılanmrıtır. 

. Dün bir çok kimseler kraliçe
nm burada bulunan validesini teb 
rjk etmitler, kraliçeye ve pederi· 
ne telgraflar çekmitlerdir. 

Dün bu hu&uıta fikirlerini a]. 
mak için müracaat ettiiimiz K_a. 
dın Birliğinde kimseyi bulamadık. 
Kendiıini :ziyaret ettiğimiz sabık 
Kadınlar Birliği reiai Nezihe Mu

.bittin Hanım diyor ki: 
- Türk güzelinin dünya kra· 

liçeliğine intihap edilmeıine çok 
memnun oldum. Bu netice hepimi 
zin ııöğsiinü kabartabilecek par
lak bir muvaffakiyettir. Ben kra
liçeyi Avrupaya gitmeden evvel 
ııörmüıtüm. Kraliçenin ıklüptüral 
l 'r vücudu vardı. Kendiıinden 
böyle bir muvaffakiyet beldiyebi
lirdik. Türk ka.drnlığının rüzelli
ğini ve eski kapalı kadın olmadr
irnı gösterdiği için Keriman Hl
lis H. ayni zamanda milli bir va
zife de yapmıf oluyor. Kendioini 
tebrik ederim.'' 

lunduğunu, bu emelle nakti yar
dımdan çekinmediğini .ayliyor. 
Bu müdafaanm akli aabit defll
dir. Beraetini ve emaneten alınan 
paraa.ınm iadesini talep ederim. 

Müddei umumiden ıonra müda 
faa vekili müdafa .. ıru yaptı, o da 
beraet iıtedi ve heyet müzakereye 
çekildi. 

Heyetin avdeti ve verilecek ka· 
rar sabırsızlıkla bekleniyordu. 
Maznun oturdufu yerde kendi 
kendine söyleniyor, garip garip 
iıaretler yapıyordu. Nihayet mü
zakere odaaının kapısı açıldı, he
yet ağır adımlarla içeri girdi n 
karar kalmen okundu. 

Maznun kararı boyununu ileri 
uzatımı, vücudünün ön kııınım 
mevkiinin kenarından dıtarıya 
aarkıtmıı olduğu halde heyecanla 
dinliyordu. 

Zabıt katibi "Beraet" kelimeai
ni okur okumaz: 

- Ohhh, çok tükür! diye derin 
bir nefes aldı va: : 

- Tqekkür ederim, dedi. 
Karar ittifakla verilmifti. Maz 

nun derhal tahliye edildi. 

Bir katil 
Mahkômoldu 
Tehdit edilmiş ol
ması esbabı muhaf
fefeden addedildi 

Unkapanm.da Y enlhanda o
turan Salih Ef. bundan bir müd 
det evvel Hüsnli Ef. iıminde 
bir adamı öldürmUttür .. Aiırce 
za mahkemeai dün bu cinayetin 
muhakemeaini intaç etmiıtir. 
Salih Ef. Hüanünün kendiıini 
daima tehdit etmekte olduiu· 
nu, ikide birde kendialle kavga 
ettiğini, bu huıuıta pollıe mü
teaddit müracaatlan olduiunu 
aöylemişti. Bu cihetler ıübut 
bulduğundan mahkemece eaba
bı muhaffefeden addedilmiş ve 
Salih Ef. ailihıız bir adamı öl
dürdüğü için üç ıene dokuz ay 
hıpıte mahkfim olmuıtur. 

Çalıımayan amele
nin yevmiyesi davası 

Seyriaefain havuzlar idareıin
de çalıpnıyan ameleyi çalıımıı ııi
bi göıtererek yevmiyelerini zim
metlerine ııeçirmekten ıuçlu Sab
ri, lhaan, va Muıtafa efendilerin 
muhakemelerine dün AiU"Ceza 
mabkemeainde devam edilmiftir. 

Dünkü muhakemede tahit ola
rak müfettiı lunail Bey dinlenınit. 
mumaileyh •uçluların bu cürmü 
itlediklerini söylemiftir. 

Muhakeme iddia makamının 
mütaleaımı beyan etmek üzere 
evrakı tetkik etmeai için batka 
bir ııüne bıra kılmrıtır. 

Hikmet B.l yarala
yan mütahedede •• h k lunacaktır. ği ıeyi bavuluna koyar mı? ımı Türk hakimiyetinden çıkarını 

uaru··11u··nun ve y 0··ksek me tep - . . . . . . ya matuf bir maksat ve ,.ye ile teıekkiil etmiı olan Hoyban na- Sabık müstantik Hikmet Beyi 

ı t 1 b 
• k t d.. du··1er Beşiktaı Hilaliahme :: "~;~ cemiyetinin nizam- mındakl cemiyetin azası olmakla 10 ay evvel Bandırmada yarah· er a e esı amp an on . . . namesi bu. Ne iti var ıenin bavu- ıuçludur. yan Cevdet Bey aon mubakem ... 

1 
dil rının tertıp !unda? .... Cemiyetin makaadı aziz vata- ainde kendiıinln aaabl baıtalıklu 

Darülfünun ve yüksek mek- ı mevziine ketil taarruzu cra e • tt"ğ" b" "k k _ Anlatayım efendim. lkl ae- ıumız için çok tehlikelidir. la maldl olduğunu iddia etmiıtir. 
ı .. !'ler askeri kamplan dün bit· mittir. . . . e ı ı UYU Onser ne evvel bu Hoyban cemiyeti Det- Arif ağa latanbula ııeldiği za· Cevdet B. bu idiaımm do}nl olup 
i;'4• talebe ıehre dönmüılerdir. Maltepe atıf mektebıne ıı~dıl.e- Tanb.ıri Refik Bey 4 ağuıtoı 932 roit de teıekkül etti. O zaman bi- man, üzeri aral\IDlf, Hoybana ait olmadığı anlatılmak ilzere bbbı-

cak 
ile Tediyede 

Reglatörler 
Konuldu 

Bütün otobüsler 
muayene ediliyor 
Otobüslerin ıür'atini 30 kilomel 

reye indirmek için regülitör al• 
tinin dünden itibaren tatbikine 
batlanmıttır. Dün Belediye bütür 
otobüıleri teftiı etmiftir. Teftitleı 
bugün de devam edecektir. 

Regülatör koymıyan otobüsler 
faaliyetten menedilecektir. Reıril· 
latör koyunca tekrar i,Jemesioe 
müsaade edilecektir . 

Asma mı, düz mii? 
Dünkü nüahamızda, bundan 3t 

aene evvel Galatada bir aıma 
köprü yapılması için projeler ıh· 
zar edilmit olduğunu bu proj I• 
rin timdi bahriye mahzeni cvra· 
kında bulundufunu yazmıthk. 

Dün bu hususta Belediye maha 
filinde tahkikat yaptık. Belediye 
Gazi köprüsü İntaaı İçin aıma tek· 
le taraftar değildir. Maamafib 
Gazi köprüsü İ.nfas1 meael si ile 
doğrudan doinJya Muhittin B. 
metııul olmaktadır .. Köprü itinin 
ne -fhada olduğu bunun içın m&• 

IUın değildir. Belediye reis mua• 
vini Hamit B. bir muharririmize 
bu husuıta demiıtir ki-

- Köprünün formaliteye ait 
muamelatı ilana) edilmiştir. Fa. 
kat köprünün atına mı, yoksa baı 
ka tekilde mi olacağı hakkında 
bir teY söyliyemem. Bu itle Mu
hittin B. bizzat mefgul olmakta
dır." 

Sucular ve sakalar 
Galatada Retit Pata hanındaki 

"Memba su.lan ve aakalan'' ceın.İ· 
felinin faaliyetine belediyece ni
hayet verilmitlir. Suculukla temi
ni maifet edenlerle kahveciler ı:a 
zinocular cemiyetine, dükkiınla
nnda tütün veaaire meyanında su 
aatanlaı· bakkallar cemiyetine, 
memba suyu tafıyan arabacılar, 
arabacılar cemiyetine gireceldcr
dir. Mahalle aralarında teneke ile 
su latıyan oakalar hiç bir cemıye. 
te kaydolmıyacaklardır. 

Devrilen trendeki 
bugdaylar 

Dün Haydarpa§&ya mühim mik 
tarda buğday gelmiıtir •. Beledıye 
gelen bu buğday vaııonlannı der
hal temhir etmiıtir • 

Vagonlar bugün açılarak ge· 
ç.enlerde Beylikköprü civarında 
vukua gelen tren kazasındaki ka· 
tara merbut vagonların içindeki 
buğdaylar olup olmadığı ve eğer 
o buğdaylara& İstihlAkinde aıhht 
mahzur bulunup bulunmadığı tet 
kik edilecektir. Eğer bujidaylar İl 
tihllke ııayri aalih ııörlllüuc de
ğirmencilere veril1ı>esl menedile. 
cektir. 

Bütçe tetkikatı 
Belediye bütçeleri yapıldıktan 

aonra taadik için Dahiliye Veka
letine sitmektedir. Ankarada büt 
çe Şurayı Devlet, divanı muhase· 
bat ııibl daha baıı:ı dairelerce de 
tetkik edilmektedir. Fakat bu tol 
klkat uzun ılirdüğündon muay
yen kanuni zamanda taadik edilip 
belediyelerce tatbik edilememek· 
tedir. Dahiliye vekAleti bu daire
lere birer tezkere göndererek tel· 
klkatm bir an evvel bitirilm~sini 
istenıİftir • 

Para cüzdanı 
üzerine ikraz 

Eytam, eramil ve mütekaidini te. 
fecilerin elinden kurtarmak m•k•a· ' 
diyla 931 senesi teırinisaniıindcn i 
tibaren Osküdar bankaoı bu gibı ze. 
vatın maaş cüzdanlarına mükabH 
bir ıene için ikrazalta bulunuyc•du. 
Şimdiye kadar noterden mu111ddak 
temlik aenedi almak ıuretile banka
dan 120 !r:i,iye on bin lirayı müteca
viz para verilmittir.Mamafi haber al 
dığmuza göre, banka maaı aahiple
rinden gördüğü müşkiliı.t üzerine bı. 
muameleyi kesmittir. Şimdiye kadar 
muamelesi yapılanlara marta kadar 
muamelelerine devam edilecektir. 

Mütekait m&Bflan üzerinden ikra 
zatta bulunmak iizre Emllık be.nka
ıma da henüz emir gelmemiıtir. 
Yapılacak muamele hakkında veka
letten talimatname beklenmektedir. 

kaçakçıhğile maznun cılanların 
muhakmneaine dün devam edll
mlttlr· 

Dün bazı tahltler dinlendi. Gel- • 
miyen tahitlerin celbi için muha
keme perşembe gÜnÜne bırakıl· 
mıtbr. 

Netriyat davalan u Darülfünun kampına 250 tale rek yapılan manevra aeyredılmış, perıembe aktamı Beyoğlunda Ar- ze buraaımn bir cemiyeti hayriye evrak ve makbuzlar çıkınca, hak- adli müeaaeıesi tarafından müta
lı., İttirak etmiıti. Bunlardan 60 yolda ııelirken aon aınıf tarafın· tistik sinemada büyük bir konser olduğunu, Amerikadll para11z ö- londaki fÜpheler kuvvetlenmiı ve bede altma alınmııtır. 
lal~be ao:ı talimlerinin teftişini dan harp harekatı yapılmııtır. verec~ktir. Beşiktaş Hilaliahmerinin len müılümanlan gömmek, İşsiz mahkemeye aevkedihnittir. Fakat Flof kaçakçılığı Türk Spor mecmuaaı intitar gG 
~uvaffakiyetle vererek askeri eh Resimlerimiz Darülfünun ıale- tertip ettiği bu konıerde memlcke- kalan milletdatlara yardnn etmek mevcut deliller çok kuvvetaizdir. nü haricinde ilave çıkarmrı oldu-
~J'etname almrılardır. besini bir manevrada göotermek· tin kıymetli aanatkarlanrun buluna- makıadiyle tetekkül eıtiitini SÖy• Sonra auçlu müdafaasında bu ce- davası ğundan, Franaızça lstanhul gaze-

ıedl·r. Atın u"zerindeki zabit de cak ve ltalyan muıikitinulanndan lediler ve yardım iatediler. Esaaeıı miyetin alil ve muhtaç dinda•la- tesi bir intihar haberi "'· azdıg"rn· 
Kamp esnaaında Aydoı etek· k · · d · · b b" J h · 1 · H' ' ~ • . 

1 
·-n sınıfı muvaffakiyetl.e yetİ!ti- Mösyö Deve kının e armonıze eltı iz oy e ayır cemıyet erme, ı- nna yardım ma.kaadile teıekkül Gümrükteki sekizinci ıhtisaı d.an müddei um. umi.likç.e .aleyhle-

1.......::tt~n~d~e:.!b~ir~h~u~· c~u~m~h~a~r~e~k~e~t~ı~y~a~p~ı:·:.ı~~::::_:i::ı:...~:S..tı..i....E~..ı..i.r-.:.___:~_Lj"i' Jeş~crdt~cn~·~b~u~·~z!at!_.s!al~a~c!ak~tır~ ....... _...;J,i-ilıiı" lıiılillliililiıııılııM' lllıliıli~· iljiliıiiiıliilliiıı.ı..iılillııiiııııilıliM.İlliilıııİllllllllİlllİllııİllılııillii .. llllİIİlııllliılılllİlıİllİIİIİİlllliliİllııİliıllllıılıi 
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lrm gayret. Şenlendirin ıuraaı
nı yahu!.. jKomıu memleketlerde! j_R_A_D_YO_. 

Ticaret davalarını da rüyete me- ' 
zun lstanbul aaliye mahkemesi birh 
ci hukuk daireıinden: Kadıköyünde 

1 

Kartaltepede oturan lsmail Edip ve 
Oıman Edip beyler vekili avukat 
Cevdet Ferit beyin Jakbasat bira
derler şirketi aleyhine ikame eyle
diği alacak davasından dolayi müd
daleyh namına berayi tebliğ gönderi 
len davetiyenin müddaaleyhin ika
metgihı hazırının meçbuliyeti haıe
bile bila tebliğ iade edilmesine meb
ni H. U. M. K. nun 141 inci madde 
si mucibince ilinen tebliğine ve bu 
baptaki tahkikatın 6-9-932 salı günü 
saat 13 e talikine karar verilmit ol
duğundan Müddaaleyhin mezkur 
gün ve saatte bizzat ıelmediği ve
ya bir vekil göndermediği taktirde 
muamelei gİyabiye icra kılınacağı 

tebliğ makamına kaim olmak Üzere 
ilan olunur. 

Biz zaten teklife hacet yok. 

Suriye ile 
Hududumuz 

Asrın umdcsi "MiLLiYET" tir 

2AGUSTOS 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Hemen yerlerimizden fırlarız. 
Gerdanı beyaz Dimitri gayet şa 
yanı dikkat bir tiptir. Bir defa 
nasihata başladı mı? deme git
sin Mütemadiyen söylemek is-

i ter. Ona en büyük ceza onu din 
lememek, onu söyletmemektir, 
"Bizim gençliğimizde ... " den 
hatlar ve her biri birer kahra
manlık vak' alarını ihtiva edeo 
tatlı tatlı hikayeler anlatır. 

İskenderun körfe
zinde serbest bir 
liman istemitiz •• 

Telgraf adreıi: lsL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylrfı 4 -
8 .. 7 so 

i2 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

,4 -
28-

Gelen nrak ıeri Yerilmez -
Müddeti ıeçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete Ye matbaaya ait 
İ!ler içi!> m6diriyete müracaat 
edilİJ'. Gazet-.lz ilinlana -·u
liyetini kabul etmetL 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etllkö:r ukerf hava rasat 

merlı:ezinden aldıinmz maltlmaı.,. 

1 naaran bugün hava az bulutlu 
geçecek rilqir fİmall iıtihınet
lerden -ı.tir. 1-8-32 tarihin 

1 de han tazylu 781 milimetre, en 

1 çok acaldıl< 28 en az 16 oantig
rattır. 

Hlkiye 

Bir ceza 
- Haydi elti kurut Beyoğlu! 
Saat ondan ıonra taksiler 

j nütterisiz kaldılar mı hemen 
faya yolculara setlenirler. 

- Götürelim beyim. 

Bir sea onun li.fmı yarıda ke 
ser: 

1 - Seni dinleyecek değiliz a. 
/ Haydi bir "Turnam" yapalım. 

\ bakalım. "Turnam nerden geliyor. 

1 Aslı Marattan 

1 
Yanakları ıslanmıı 
Yağmurdan yattan .• 
Turnam Turnam Turnam 
Ben buralarda durmam" 

Şarkılar hep birden söylenir. 
Dimitri gene başlar. "Turna" 

ı 
dediniz de bir gün gene Çatal
caya gitmiştik. Orada _:r tur
na avımız vardır. llh.. Hemen 

1

1 diğer bir ses haykırır: 
- Yahu bırak şimdi lafı bir 

1 
az cümbüt yapacağız. Sen de 
kafa patlattın ha! 

' j - Haydi. 
"Haniya da benim elli dirhem 

ı irakım 
içerim içerim gitmez merakım 
yar yar Konyalım yürü." 

Dimitri atılır: 
Konyaya gittiniz mi hiç. Ya. 

Konyayı bilmeyen adam adam 
değildir. Efendim Konyada 
tam on altı sene bulundum. Bir 
gün gene böyle toplanmıt içi
yorduk. 

Öteden bir batkasn 

- Hay çenene!. 
Biz ÜÇ arkadaş itten çıktık "Kadifeden kesesi 

;rıı derhal gözlerimiz bir otomo 
'.!>İl arar. Paramız olsa da, olma Uzaktan gelir sesi 

Oturmuş kitar çalar 
ıa da. Bizim için otomobil zen-

1 gin arabası değildir. Bizim için Ciğerimin, ciğerimin kötesi" 
1 otomobil bir ihtiyaçtır. Biz ya Dimtiri gene fırsat bu fırsat 
1 yayan yürürüz yahut otomobile diye tarkı biter bitmez başlar. 
1 bineriz. Siz isterseaiz buna - Neydi o bir vakitler, ka-
' "hastalıktır" diyiniz. dife keselerde çtl mecidiyeler. 
1 

_ Haydi elli kuruş Beyoğlu! F:vlat, siz o zamana yetiJIDedi-
1 Diye raatgeldik mi kendimizi nız. • 

1 derhal arabanın içinde buluruz. " Gene lafı keserler: 
i Galataaarayı geçince şöyle bir / Kamayı vurdum yere. 
kenarda bizı indirirler. O za- Kamayı vurdum yeno. 1 
man manalı manalı biribirimi- Düşmanlarım ağlasın. 

j zin yüzüne bakarız. Bu bakışın Düt?Ja.nl~rım çatlasın. 
, "şimdi nereye gideceğiz?" tar- Dımıtrı d~yan~maz: _ 

1 zında bir ifadesi vardır. Başka . - Valla~ı _aglayacagım be 

1 yere gidilemezıe "Paskal"a gi- bı~ade~. Şımdı çatlayacağı'?. 

Beruttan Adana gazetelerine ya
zılıyor: - "Elahrar cazeteıi ya
zıyor: 

Hudut Üzerinde Türk - Fran
aız hudut heyetleri araaında ikin
ci defa olarak yapılan bir içtima
da Halep mendubu M. Lavaster, 
ve meolihi hassa zabiti M. Cibro 
ve mülizinı Lağruva, Türkiyeden 
binhatı Mümtaz, yÜzbatı Nuri ve 
Şükrü Beyler hazır bulunmuılar
dır. Bu içtimada atideki tneaail gÖ 
rii§ülmüttür: 

1 - 22 Haziran 929 tarihli it
tifaknamenin hudut halkından a
lınmakta olan ı·üsuma dair 13 ün 
cü maddesinin tcfsirile rüsumun 
hangi mıntakaJar dahilinde Tür
kiyeye ait bulunduğu. 

2 - Halep - Nusaybin demôryo
lu Üzerindeki hudut meaeleai. 

3 - Hudut Üzerinde kaçakçı
lık yapanların tebidi. "Türkiye 
heyeti tarafından kaçakçılann i
simlerini havi bir liate verilmiftir" 

Bu mevat müzakere edilmİJtir. 
Önümüzdeki hafta içinde tekrar 
bir içtima aktolunacaktır. 

Haber aldıgımıza göre, Türkiye 
hükümeti Fran.aanın Ankara se
firine tevdi ettiği bir talepnamede 
Ankara muahedesinin 9 uncu 
maddesine istinaden lakenderun 
körfezinden aerbeat bir liman İ.a· 
!emektedir. Dörtyoldan lalcenderu 
na bir demiryolu temdidi de bu 
cümledendir. 

Hicazda vaziyet 
Şimdi Necit Sultanı ve Hicaz 

icralı unvanını haiz Abdülaziz lb
niasuut, Arabistanda kavi ve müs
takil bir devlet teıis etmeğe mu
vaffak olmuttur. Mumaileyhin i
kinci oğlu Hicaz valisi emir Fay. 
sal ahiren Avrupa devletlerinin 
ve komtu hükUmetlerin merkez .. 
)erini ziyaret ederek, yeni Vahha
bi devletinin harici münasebatıru 
tanzim ve takviye etti. 

Diğer taraftan bu memleket
lerde müslüman anaıır rüesası İb 
nissuuttan memnun değildirler. 
Kavi bir islim devleti kunnuf ol
masına ve hac yollarında hücca
cın rahat ve emniyetini mükem
mel ıurette temin etmeğe muvaf
fak olmasına rağmen Hint ve ci
var memleketlerin müslüman hal 
kı ve siyasi planları vehabileri 
hayat ve mezheplerinin diğer 
müslüman akvamınkine benzeme· 
diğinden bir türlü lbnissuuda m
namamıtlardır. 

Bugünkü program 
ISTANBUL - (1200 m.) 18 

Gramofon, 19,5 birinci lcmm ala
turka konser, Hafız Ahmet Bey 
heyeti tarafmdan, 20,5 gramofon 
21 ikinci kıarm alaturka koneer 
Kemal Niyazi Bey ile arkadaılan 
tarafından 22 orkestra. 

BOKR.EŞ - (394 m.) "20 Şen 
musiki, 20,5 lconferan.o, 20,45 Dea 
liu tarafından farkı, 21,05 konser. 

BELGRAT- (429 m.) 21 Sak 
sifon, 2~,30 (Agram) dan nakil, 
23,30 Çtgan orkestrası. 

ROMA - (441 m.) 20,15 Tel
siz telgraf deroleri, 21 gramofon, 
21,45 aktarn konseri, 22,30 küçük 
komedi, 23 konser. 

PRA~ - (488 m.) 20,20 Man 
dolin koneeri, 21 Trio, 21,30 viyo
lonsel konıeri. 

VlY ANA, - (517 m.) 
Konferans, 21 ıen muı'·'-i• 
dünya Üzerinde 60 dakika 
hat. 

20,35 
22,15 
eeya-

PEŞTE - (550 m.) 20,15 Şen 
havalar, 21 konser, sonra Çigan 
orkeatrasr. 

VARŞOVA- (1411 m.) 20,45 
Memleket haberleri, 21 akfam 
konıeri • 

BERLIN - (1635 m.) 20 Lo
kanyrin operası. 

fstanbul ikinci iflia memurluğun
dan : Müflis Koço Beyko efendi if. 
ld.r. masasınca tasfiyesine karar ve
rilen Balık pazarında 12 numerolu 
mağazada mevcut Gaz tenekesi pey 
nir camekanı baakü1 terazi kantar 
dirhem kaııa yazıhane lcrema maki
nesi ve teferruatı koltuk sandalya 
vesair teferrik eşya açık arttırma su 
relİle 8-8-932 pazartesi a-ünü saat 
10 da satılacağından isteyenlerin 
mahalinde hazır bulunacak memuru 
na müracaat etmeleri ilin olunur. 

lıtanbul birinci iflas memurluğun 
dan: Müflis manifaturacı Mehmet 
Ziya beyin alacaklılarına karşı tek
llf etmiş olduğu konkurdalonun mü 
zakeresi için eıhabı matlubun 13 
Ağustoı 932 cumartesi ıünü saat 
13 te birinci iflcia dairesinde ha.zır 
bulunmaları ilin olunur. 

latanbul 8 inci icra memurluğun~ 
dan : Bir deynden dolayi lstanbul
da Poıtahane karşısında Küçük Kı
nacıyan hanının 23 No. lu yazıhane 
de tahtı hacize alınan bir camlı bü
yük yazıhane, bir demir kaıa, bir ü
zeri ye§il çuha masa, bir adi yazıha 
ne, bir yazı makine•İ, iki yazıhane 
koltuğu, bir muşanba kanape ve iki 
koltuk. iki kamış sandalya, bôr kop
ya makinesi, bir dolap ve bir defter 
dolabı işbu on beş kalem eşyanın te 
karrur eden işbu ağuıtoaun 8 İnci 
pazartesi günü saat 12 de mahallin
de bilmüzayede firuht edileceğinden 
talip olanlann yevm ve vaktı mez
lciirde mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

İTTİHADI MİLLi 
TÜRK StGORTA ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
İcra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

j_Kcentasr bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Tel: Beyoğlu 4887 

Sıhhat ve içtimai mua. 
venet vekiletinden: 

1 - Ankara Nümune hastahanesinde yapılan büyük pa 
yonun 1 - Kalorifer ve tecdidi hava ve yüksek tazyıklı buh 
2 - Alçak tevettürlü elektrik (telefon sinyal, elektrik saati 
mesafe termometrosu) 3-Yüksek tevettürlü elektrik (tenvi 

ve kuvvei muharrike) 4 - Su, gaz ve bulaşık sularile kanaliza 
yon 5 - Muhtelif asansörler. 6 - Su depoları ve su tasfiyes· 
mahsus permotit 7 - Yemek, çay ve süt mutfakları 8 - Çam 
ıırhane 9 - Dezenfe,ksiyon istasyonu tesisatı, 10 - Tebrit m 
kineleri tesisatı 11 - Laburatuvar sabit tesisatı 25 Temmuz 
tarihinden itibaren üç ay müddetle ve kapalı zarf usulile ve tak 
sa tabi olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler balada muharrer tesisatın her hangi bir aıad 
deıi veya bir kaçı veya heyeti umumiyesi hakkında teklifatta 
lunabilirler. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti mezkur teai 
satı ayrı ayrı veya kıaım kısım ve yahut heyeti umum-iyesini bir 
den bir müteahhide ihale etmekte serbesttir. 

3 - Talipler deruhte etmek istedikleri tesisat ceaametin 
tesisat yapmış olduklarını ve ıayanı memnuniyet bir surette ne
ticelendirdiklerini tesisat sahiplerinden alınmış musaddak vesa 
ikle isbat edeceklerdir. 

4 - Talipler deruhte edecekleri tesisat için talep edecekle• 
ri bedel mikdarmda devletçe muteber bankalarda bir krediye ma
lik olduklarına dair banka ıahadetnamesi ibraz edeceklerdir. 

5 - Teklif zarfları teşrinievvel in yirmi üçüncü pazar günil 
saat on beşte Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti makamında 
taliplerden mevcut olanlar hazır olduğu halde küşat olunacaktır. 
Y evm ve saati mezkurdan sonra vuku bulacak teklifler kabul e
dilmeyecektir. 

6 - Vekalet bir hafta zarfında teklifnameleri tetkik ederek 
teklifi muvafrk ve haddi layıkında gördüğü talibe ihale etmek ve 
böyle bir teklife destrea olunamadığı surette ikinci bir münaka
sa açmak hakkını haizdir. 

7 - Salifüzzikir tesisatın her birine mahsus plan, keşif ve 
fartnameleri zirde muharrer bedel mukabilinde Vekalet hususi 
kalem müdürlüğünden tedarik olunabileceği ilan olunur. 

Lira 

100 
25 
75 

Kalorifer, tecdidi hava ve yüksek tazyıklı buhar 
Alçak tevettürlü elektrik. 
Yüksek tevettürlü elektrik. 

tesisatı 

deriz. Burası ömür b>r yerdir. Bıze laf sırası gelmeyecek mı? 
. . . . . lıte böylecene Dimitriyi çat-

.. Bız ıçenye gır.er gırmez bü- latan şarkılar burasını çınlatır 
tun masalardan bır: ve biz gecenin zevki t o d ""k r B amam 0-

, - ~t··· .
1 
u~ b~. se ırk. du- !unca dağılırız. Gerdanı beyaz 

ranın mut en erı ızı ne a ar orada bol bol laf söyle ecek f 
severler. Derhal kitareci sazı e- satı da bulur amm k.Y ·· ıır r 1 A 'k be be a, ıme soy e 

' ıne a ır. rmonı te ra r. sin? Çünkü b. d sonra d 
1 Bir Zeybek, ardından bir Ka kimse kalmaz .. '.z en a 
1 sap havası.. - - --------
1 - Yaşa!? Türkün edalı nuruna 

Bunlar daima Vehabi devleti 
aleyhinde tahrikatta bulunuyor
lar. Hicaza fazla hacr ve fazla 
para girmemesine bir sebepte bu 
tahriki.ıtır. lngiltere ile lbniHuut 
devletinin arasında münaaebat 
doıtane iae de her ilci taraf yekdi
ğerine pek de emniyet etmiyor. 
Son zamanlarda iktıaa.di buhran 
lbnissuut devletinin bina•ını ve a· 
tisini tehlikeye de düşürmüıtür .. 
Devletin varidatı olmadrğmdan 
bir kaç aydan beri ne orduya, ne 
de memurlara aylık verilmemit· 
tir. 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hu
kuk hakimliğinden: Evkaf müdüri
yetinin §&yian uhdei taaarrufunda 
bulunup bilmüzayede firuhtu sure
tile fÜyunun izalesine karar verilen: 

Mukaddema Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde lcüçülc kırlangıç 
sokağında 14 No. lu hanede mükim 
iken balen ikametgilbı meçhul bu
lunan Mimar Veli Bey bin Ihsan 
beye. lıtanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Uhtei tesarrufunuzda olup, 
madam Mitlayemden istikraz etmiş 
olduğunuz üç bin lira bedel muka
bilinde alacaklı mümaileyhe birinci 
derecede ipotek :rae edilen Beyoğ
lunde. Hüseyin ağa mahalleıinde kü 
çük kırlangiç sokağında atik 14 ce
dit 14 No. lu bir bap haneye ait mez 
kU.r borcun verilmemesi hasebile a
lacaklı mümaileyha izafeten ve ve
kaleten müracaat eden vekil avukat 
Ka!udi Laskaridis efendi tarafından 
maruzzekir İpotekli bulunan hane
nin paraya çevirilmesini talep edile4 

rek olbapta tanzim ve berai tebliğ 
tarafınıza gönderilen ödeme emri i
kametgahinizin ,meçhuliyeti hasebile 
tebliğat edilememiştir. T ebliğat 
makbuzunun il · nen tebliğatı tekar
rur etmİ§, olmasına mebni tarihi teb 

liğten itibaren iki ay ve 932-2524 
dosya numarasına mustacelen icra
nın durmaaı hakkında şifahen veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni sert 
ve dermeyan etmekliğiniz ve bu 

müddeti mezküru hitamına mütea
kip sekiz gün zarfında iıe ipotek be
deli olan meblağı mezbur 3000 üç 
bin lira bermucibi talep maa faiz 
ve mesarifi ve Ücreti vekilet letviye 
etmediğiniz takdirde ipotelcli bulu
nan mezkiir haneye mütedair mua
melitı İcraiyenin giyabınızda ifası

na tevessül kılınacağı malumunuz ol 
mak ve olbaptaki ödeme emrinin 
tebliğat makamına kayİm bulunmak 
üzere ilanen tebliğ keyfiyet lnlındı 

Kadıköyünde Mühürdar caddesile 
Karakolhane ve Divardibi sokakla
rrnda ki.in Rıza Paşa arıa•ı namile 
maruf arsalardan mevcut haritada 
cöıterildiği veçhile ikici ve üçüncü 
Adalarda vaki (5) - (6) - (10) -
(11) - (14) - (15) - (18) - 19 nu
maralarla mürakkam 8 adet arıanın 
6 Eylul 1932 tarihli sah günü ze
vali saat 15 te ve 23, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, ve 32 numaralarla mü
raklcam 8 adet ananın 13 Eylul 
1932 tarihli oalı günü zevali saat 
15 te alelusul ihaleleri icra kılına
cağından talip olanlann kıymeti 

muhammeneleri üzerinden yüzde on 
pey akçesini müıtashaben Sultan 
Ahmte sulh mahkemesi 2 inci hu
kuk dairesine 930-172 numarasile 

100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Su, gaz, bulaşık sularile kanalizasyon .. 
Muhtelif asansörler. 
Su depoları ve permotit. 
Yemek, çay, süt mutfakları. 
Çamaşırhane. 

Dezenfeksiyon. 
Tebrit makineleri. 
Laburatuvarlar sabit teıısatı l eczane dahil) 

Orada herkes biribirinin ah-
ı babıdır. Bir oyun havası çalın
dı mı hepimiz kalkar ve beş ka 
rışlık yerin içinde tepinir duru
ruz. 

Oranın mütterileri daimidir. 
1 Adeta orası onlar için açılmış 

gibidir. Kapıdan İçeri girer gir
' mez ilk masa gerdanı beyaz Di 
1 mitrinin masasıdır. Kalın göz

lüklerinin altından daima gü
len gözlerile gerdanı beyaz Di 
mitri: 

- Evlatlar der haydi baka-

Dünyalara bedeldir: 
Yalnız (Alımın) bile .. 
Türkün gururu oldun, 
Dünya güzelliğile; 

Filorinalı Nizım 

Cenazeye davet 
Dit tabibi Nihat iffet beyin pe

deri Hükkiunı adliyeden mütekait 
Mustafa iffet beyin cenazesinde bu 
!anmak arzu eden abibba ve dostla
rımızın bugün Maçka Teıvikiye ca
müne 12 de teşrifleri rica olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 50 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

• (Felsefi lantastique roman) 
~ 

Yazan: H0SEYIN RAHMi 
"Bir gün bu kız batı önüne 

eğik ve gözleri yatla dolu bir 
meyusiyetle yanıma geldi.,, 

"Sordum: 
" N k N" . - en var ızım.. ıçın 

Cevap verdim: 
"- Ne ile kazayım anne

ciğim kazma kürek yok .. 
"- Hiç bir ıey yoksa tır

naklarınla kaz .. " 

Seferberlik zamanında orduya 
en ziyade muharip veren beni 
Şemer, beni Horf ve Atibe gibi 
kabilelere lbniasuut aidat muay· 
yeneyi artık gönderemiyor. Umu
mi bir memnuniyet izlik V ehabi 
devleti halkını istila etmittir. Şe
rif Hüseyin aülilesine aadık olan 
kabail ile bunlardan harice giden 
müteciler bu memnuniyetsizlikten 
istifade için Hicazın şimal taraf
larında toplanmışlar ve taarruza 
hazırlanmı~1ardır. Eğer lbnissuu· 

tan donu vardı .. 
Cesedin bulunduğu yere git 

tim. Kadavranın donundan bir 
parça kopardım. Getirip kıza 
göstererek: 

"-Bu mu? 
"-Evet bu kumaş .. Anne

mi buldunuz .. Fakat ölü olarak 
değil mi? Ah bedbaht anne
ciğim .. ,, 

"Emine bütün kuvvetini 

........................................................ 
dun düşmanları Hicaz kabileleri
ne el altından para verecek olur· 
sa, bunlar hep birden Vehabi ida
resi aleyhine ayaklanacaklardır. 

iki seneden beri devam eden ku
raklık memnuniyetsizliği bir kat 
daha artırmışhr. Arabistandaki 
hadiseler siyaıi mahafilde büyüle 
bir alaka ve ehemmiyetle takip 
olunuyor. 

garip bir tesirini görmekten 
başka ne diyebilirim?,. 

"Bu feci hikayeyi bitirir-
ken zavallı Eminenin saadetini 
temin etmit bulunmakla tat
lı bir teselli duyuyorum. Onu 
Pelopon»se'de (More) muhte
rem bir aile nezdine yerleştir
dim. Evladığa kabul ettiler .. ,, 

Bu müellım vak'a okunduk
tan sonl"a Orhan sordu: 

- Dayı bey buna ne der-

müracat eylemeleri. 

Turban - Emine timdi ha
yatta olamaz. Çünkü yaşadığı 
farzolunsa bugün 120 den faz
la bir yaşta bulunmeaı lazım 
geliyor .. 

Böyle konuşulurken 
kapısı açıldı. Hizmetçi 
me görünerek: 

salon 
Rasi-

- Efendim misafir geldi .. 
Sizi görmek istiyor •.. 

Orhan - Hangimizi? 
Rasime - Bilmem. 
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İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Merakip zabitanı için "170" metro kaputluk lacivert 

kastor pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tesbit edilen evsafı veçhile isteklilerin yüzde 7,5 temi
nat akçelerile 4 Ağustos perşembe günü saat 14 te müdiriyette 

bulunmaları. ( 3766) 

lım... receğim .. 
Hanımefendi - Buraya gel Doktor hemen ayağa kal-

sin. Görelim. Bakalım ne diye- karak: 
cek... - Hay hay efendim buyu-

Orban hizmetçiye: runuz ... 
- Haydi git söyle buyur- Keramet B. telaşlı, teşekkür 

sun... reveranslar ve doktorla bera· 
Rasime çekilir. Az müddet ber salondan çıkar ..• 

sonra Turban yaşta çok yakı- Şimdi bütün aileyi büyük 
şıklı kumral ve asil çehreli bir bir merak sarar .. 
genç salona girer .. Hürmetkar Hanımefendi Kızın hayatı 
bir iki eğilitle umumu S<.;ılm- tehlikede olmasa çocuk bura-
lar. Ve kendi kendini şöyle ya böyle nefes nefese gelip te 
takdim eder: doktor aramaz ... 

ı ağlıyorsun?. Bu yeisi zihnin
den kovamıyacak mısın?,, 

"- Bu bedbaht çocuğun 
yeisini dindirmek için validesi 
hakkında yeni arattırma yap
tırtmak üzere etrafa adamlar 
saldırdım. Bana şu haberi ge
tirdiler: 

toplayarak intihar etmek ıçın 
hançerimi kapmağa atıldı. La
kin zavallıyı zaptettim. Feci 
maksadını icraya vakit bırak
mıyarak:,, 

siniz, Vak' anın nakili sizin gibi 
itikatsız bir F ransrz koloneli
dir... Hem nakil ayni zaman
da müşahit bulunduğu için bu 
müthiş hakikat karşısında şaşır 
dığınr itiraf ediyor. Hadiseye 
fatalite'nin garip bir tesiri de
mekten başka bir kulp takamı-

Orhan - Sormadın mı? 
Rasime - Hayır ... 
Hanımefendi - Nasıl misa 

fir? 
- Komşu Keramet Abdül- Madam Sermin - Ne ka-

latif bendeniz.. dar senpat;k genç ... 
"- Ağlamakta çok haklı-

yım efendim ... 
"- Neden? 
"- Annemi öldürdüler .• 
"- Bunu sana kim söyle-

di ?. 
"- Civarda bir kadın ölü

sü bulundu .. 
"-Annem kendiıi.. "-Yaraları neresinde? 
"- Ne vakit? "- Boynunda ve yan ka-
"- Bu gece onu gördüm. burgalarında .. Ve henüz kan-

Bana şöyle dedi: "Zalimler be- lar içinde ... 
ni öldürdüler. Muztarip Emineye sor-

Bak halime .. (Bir yandan dum: 
öbüryana bıçak souklmuş boy- "- Validenin hüviyetini 
ounu ve açılmış yan kaburga- naaıl tanıyabileceğiz? 
!arını göstererek) ölüm mey- Sırtındaki elbiseyi göste-
danda duruyo r. Bana bir me- rerek cevap verdi : 

• • • , , A. .... - ~ . .. ..ı ... 
"' .:C, ~ab\e\\e\~. d\\<°l<a.\ \ 
•' • ıne\<.a,-z.\O ~ a ... 
\<ar a T .., t \an"k\\<\11>t-&o 

"- Kızını beyhude keder
lenme.. Annen ölmemiş Asya
ya gönderilmiştir. 

"Bu yalanım biçareyi biraz 
avuttu . .,, yor .. 

"Bu hadise dimağımda fev- Doktor - Camille Flam-
kalade bir tesir bıraktı. itiraf marion ne diyor? 
edeyim ki ben öyle rüya ile o- Orhan - Flammarion rüya 
lan kehanetlere inanmam. Bu- yı telepatik telakki ediyor. Emi 
nun1a beraber genç Türkün nenin maktiıl anasını aynen 
gördüğü rüya ile ölüm va[c'a- görmüş olduğuna inanıyor .. 
sının noktası noktasına müta- Mürebbiye - Bu hakikat 
bakati gibi müthiş bir hakikat karşısında inanmamanın ihti-
kartıaında ne düşüneceğimi mali var mıdır? 

Rasime - Genç güzel bir 
bey ..... 

Hanımefendi - Haydi git .. 
kim olduğunu, ne istediğini an 
la da gel.. 

Rasime koşa 
dönerek: 

koşa gidip 

- Efendim adı Keramet 
Beymit··· Yeni kiracıların oğ
lu imiş ... 

Orhan - Garip şey bizden 
bucak bucak saklanan bu ço
cuğun bu akşam böyle birden
bire gelmesinde bir fevkalade

şaşırdım. V e hala da zihnimi Hanımefendi -
bu h ayretten kurtaramıyo- j yüreğim parçalandr. 
rnm Bu vak'ada fatalite'nin h aldedir acaba? 

Kızcağıza lik var .. Anne ne yapalım? işi 
Şimdi ne ı anlamaya ben mi aşağıya ine-

vim? Beyi mi buraya çai?ıra-
::lllmj"~.,~ • h "' 

Q.en ettce c• 
t•lıy or. O- 11 

Sevinçli ve sıcak bir kabul Hanımefendi - Çok terbiye 
jestile kendisine yer gösteri- li, sevimli bir aile amma içle
lir. Lakin çocuk sesinde titre- rinde gizli tüten esrarlı bir 
yen derin bir hüzünle: dertleri var ... 

- Teşekkür ederim fakat Orhan - Doktorun avdetin 
efendim maalesef kalamıya- de bu esrarın kıyısından, buca 
cağım. Buraya koşuşum çok ğından bakalım bir gedik aça-
müstacel bir İş içindir... bili r miyiz,. .. 

Orhan ateşli bir istical ile: 1 Talat Bey - Kızın böyle 
- Emrinize amadeyiz efen birden bire rahatsızlanmasile 

dim söyleyiniz.. o esrar arasında b!r mÜ::1asebet 
- Estafurullah istirhama görüycr musunuz? 

geldim .. Hemşirem çok r:ıhat- Turhan - Şüphesiz ... 
sızdır. Doktor Muammer Fey- Dilaver - Zaten esrarın 
zi Beyi evinde arattık burada güllesi küçük hanımın ba~ında 
bulunduğunu söylediler .. Mü- dönüyor .. 
saade buyurursanız alıp götü- (Devamı var) 
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Myriam Hopkins'e 

ait bir hatıra •• 
1 ••••••• 

~nesine yaphğı bir oyun 
~endisini artistliğe sevketti 

J 

Myriam Hopklns 

I Myriam Hopkins sinema 
1 dııtarının rnaruflanndan
•r. Annesi Madam Hopkinı 
kızda artist olmak fikrinin 
en doğduğunu şöyle anla

r: 

"o I n dört yaşında Nevyork'a 
; llıiş ve hemşiresi Ruby ile 
h kolleje yerleştirilmiş. O ta 

le anası ç-0cuğunun san'at 
bi!iyetine dikkat etmege 
'tlanuş. 

Myriam son derece hırçın· 
k ettiği bir gün, annesi sabır
~llnarak, kızının yüzüne bir 
kat vurmuş.. Myriam bay-
ltı bir halde yere yuvarlan· .,. 

. lialbuki Madam Hopkins 
tıf bir kadındır. Eli bir gül 
-~~lğından ağır ve büyük te 
tıldir. Kızı olduğu için to
lı da o kadar kuvvetli vur
'tıııştır. Bu kedar hafif bir 
~tla kızının düşüp bayılma-

ltı, hayret etmekle beraber, 
. kadar dürüşt hareket et-
1f olduğuna pitman olarak, 
~en çocuğu yerden almıt, ya 
illıa yatırmış, yüzüne ıu 

it, kolonya ile oğmuş 
~liaa ayıltmış. Fakat bu ba-
llıa da kendisine de pek o 
•r tabii görünmemiş. 

. Günün birinde tesadüfen 
~iı.. kız kardetin muhaverelerine 
~:"'tat etmiş. Kızlar anneleri. 
~h kendilerini dinlediğinden 
~ konuşuyorlarmış. 

~- Ruby - Hah, hah, haaa! 
"1!tı annemin önünde yalancık

ıı bayılırken, keşke ben de ora 
'olsaydım. 

.. Myriam - Hah, hah, haaa .. 
._ tıen öyle tuhaf oldu ki .. 
llı?nemi aldattım. Kirpikleri
/il arasından kendisini pek i
~ • Rörüyordum. Korkmuş gali 
' ki saprası olmuştu. 

~ Madam Hopkins bu muha
,:r~yi dinledikten sonra, hiç 
~ ••ııi çıkarmamı~. fakat kızı
f 1 lıir daha tokatlamak üzere 

Myriam bu defa da yalan
cıktan bayılmca, annesi şap
ka11nı gi.yerek sokağa çıkma
ğa hazırlanmış ve çıkarken : 

- Ben evimin içinde akti
ris olduğunu bilmiyordum, de. 
mittir. 

Myriıımı bu dersi unutma
mıt amma, sihirli kelime de 
o günden itibaren aklından çık 
mamış, ve aktris olmağa karar 
vermiştir. 

Myriam on dokuz yatında 
iken lrving Berlin'in müzikho
lünde aktris hayatına başlıyor
du. O zaman son derece sarı
~ı.ı, bir az zaif çok güzel bir 
genç kızdı . 

Filvaki bidayette muvaffa
kıyeti o kadar parlak olmamış, 
kimse küçük Myriam'a aldırış 

etmemiştir. 

Bir gün almancadan tercü
me edilmi! olan "Cennet bahçe 
si,. piyesinde kendisine oldukça 
İyi bir rol verilmiştir. 1925 ve 
1926 da bir az cür'etkirane 
ve açık addedilecek bir piyes· 
te genç kız, şöyle bir hareket
le üzerindeki elbiseyi fırlata
rak hafif bir kombinezonla 
ort~da kalıyordu. Lakin ilk de 
fasında elbisesini atınca ne gör 
düler. Zavallı zayıf bir vücut, 
kemikli omuzlar, biçimıiz kol
lar, çelimsiz ayaklar.. Piyes.in 
bütün kuvveti kayboldu ve bıt
tabi piyes te öldii. ?: 

Myriam Hopkins, sinema
ya atıldıktan . soı;ıra, a~ca~ 
Maurice Chevalıer ıle çevırdı· 
ği "Şen mülazım,, dan sonra 
parlamıştır. 

O vakite kadar gerek tiyat
roda, gerek sinemada oynadı
ğı oyunlar hep _mu~affakı~et
aiz olmuştur. Şımdı Myrıam 
öyle zayıf nahif, sivrisinek gi
bi bir kız da değildir. 

Hollyvood'un sihri onun da 
vücudünü değiştirdi. Güzelleş-

bir M riam 

Sinama Haberleri 

• Henri Garat'nm yakında 
Fox • Film tarafından angaje 
edileceği söylenmektedir. Şu 
takdirde Lilian Harvey' e müli 
ki olmak üzere Hollyvood' da 
1ridecek demektir. ı 

"' Joan Cravford ile kocaaı 
küçük Dou1rlas'ın yakında 
Franaaya geleceği bildirilmek-· 
tedir ... 

"' Richard Oowald "Habiı
burg Hanedanı,, hakkında Ber 
)inde bir film çevirecektir. 

"' Naziler Münihte bir sine 
ma ıirketi tetkil etmiılerdir. 
llk defa Hitler partisi olan 
Nasyonal Soayaliatlerin nasıl 
tetekkül ettiği filme alınacak
tır. 

"' Kate von Nagy Alman· 
ya'da Ufa filminin 1934 senesi 
ne kadar yıldızı olacaktır. 

"' Sinemanın llMl!hur köpek 
!erinden olan Rin · Tin • Tin 
ihtiyarlığına rağmen, dört 
film için angaje editmiıtir 

"' Aınelia Earhart'ın kocaaı 
George Palmer Paramunt mü
essesesinin edebi müdürlüitiine 
tayin edtlmittir. 

"' Şarlo'nun iki çocujtu 
Charleı ve Sidney Fo:ıı: - Film 
tarafından angaje edilmittir. 

"' Alman yıldızlarından 
Charlotte Suza ile Dita Parlo 
Metro Goldvin firması tara~ 
dan angaje edilmitlerdir. 

"' Jean Harlow Alman reji
sörlerinden Paul Bem ile ev
lenmiıtir. 

"' Ricardo Cortez 143 dolar 
iatiyen karısının terzisi aley
hine açtığı davayi kazanmıt· 
tır. 

"' Vilma Banky akrabuını 
ziyaret etmek üzere Budapeş· 
te'ye fitmi,tir. 

"' talya hükUmeti, Atlen
tide ıeali olarak çevrilen Al
man rejisörü Pabst'a müracaat 
ederek, F •tizm hakkında bir 
film çevirmesini istemittir. 
Pabst kabul etmittir. balya
ya gelecektir. Fakat mevzuu 
kendisi seçecektir. Filmin ismi 
Spartacna'tır. 

"' Filistinde bir ç<ık lisan
lar konuşulduğu için, Hayfa 
da Fransız filmleri, Kudüste 
İngiliz filmleri, Tel . Avivde 
Alman filmleri makbule geç
mektedir. 

"' Alphonce Daudet"nin meş 
bur Sapho' ıi filme alınacaktır. 

"' Anny Ondra meşhur tam 
piyon Max Schmelling lie 
evlenmek üzere Parise gMlecek 
tir. 

Rakel Meller gene geliyor 

Çok zamandır beyaz p r 'eM glJrDnmeyen mar11f 
artistlerden Raket Meller ı1akında tekrar sinemaya 
avdet edect>ktlr. Bu güzel artistin güzel sesinden 

11:ıun zaman 111ahru111 kalmııtık .• 
Pariste Legion d'Honeur nişa• 

nının f(ivaliye rütbesi ile taltif 
edilen maruf artist Raquel Meller' 
in "Şahane menekteler0 filıni ile 
tekrar ıinemaya avdet edeceği ha 
her verilmektedir. Eskiden seaaiz 
olarak çevrllen bu film artistin 

' büyük muvaffakıyetlerinden biri 
idi. Sırtında lıpanyol şalı, ıaçların 
da kocaman bir tarak görmeğe a· 
lıttığımız lıu küçük sokak tantö
zü, bu fakirler araıındakı fakir, 
bu defa prena ve prensesler ara
sında, lüks muhitlerde fayanı hay 
ret bir macera çerçeveıi içinde 

görünüyor. 

Son seneler içinde Raquel 
Meller'den bahsedilmeyiti t•tıla
cak biı· feydir. Halbuki •eıli film 
aanki bilhaaaa onun için icat edil
miş bir şeydi. Acaba neden bun
dan iatifade etmedi. Halbuki mü
zik hollerin bir çok ıantözleri .... 
li filmde karriyer yaptılar. Fakat 
Raquel Meller ırörünmedi. lapan
yolca ve franaızca romanalann.da 
ıztırabı, hını, afkı, tevki kendiıi
ni dinleyenlere o kadar İyi anla-

tan ve hiıaettiren bu ıüzel artiatin 
Violettera, Fleura de Mi.lea iamin
deki tarkılarını dünyanın dört bu
cağıDda kim bilmez. Hiç fiiphe 
yok ki Raquel'in yeni filmlerinde· 
ki yeni tarkıları da daima dudak· 
!arda dolaııacaktır. 

Dev 
Gibi ... 

Sinema artiati olmadan evvel, 
George Bankroft Amerikan bah
riyeainde hizmet etmi9ti. Büyük 
Akyanos filoeu.na menıup bir :zırh
lıya dahil olduğu gün, iyi bir 
bokıör olarak tanınmı9tı. Sinema 
artiati olmasaydı, bokı ileminde 
kendiıine bir karriyer yapacatı

na tüphe yoktu. Hem de ağır ıik
let dünya f&lllpİyonu olmaıma 
ihtimal de vardı. O vakit rakiple
ri TunneJ ile Jack Dempıey 
olacaklardı. Çünkü Tun ney 84, 
Dempııey 86, Bancroft 88 kilo 
gelmektedirler. Boyları da 1,80 -
1,82 • 1,86 dır. Fakat Bancroft 
aan'atklr olmaia karar vennitti. 
Bahriyeyi terkedince evvela bir 
tiyatroda ite batladı. Sonra ıine

maya •eçti. 

Pek beğenilen son filmi "Er
keklerin çılıınlıiı" dır. Bu filmi 
France Dee ile beraber çevinni§

tir. 

France 
Dehelia 

Birçok sessiz filmlerde al
kı,lanan France Dhelia iki se 
neden beri Ekranlardan kay
bolmuştu. Sadece tiyatroda oy 
nuyordu. Cenubi Amerikada 
da büyük bir turneye çıkmış· 

tı. 

Şimdi "Parisli Yumurcak" 
İsmindeki filmile tekrar sine
maya avdet etmit bulunuyor, 
diyor ki: 

Hollgvotta en çok kadın artlıt ltucaklagan inaan: 

- Sesli film bidayette be
nim tuhafıma gitti. İtiraf ede
rim ki pek te hoşuma gitmedi. 
Bilhaua ıeıin reprodi'.iksiycnu 
acaip bir şey oluyordu. Fakat 
bugün bu noktada büyük bir 
tahavvül var. Bir buçuk sene i
çinde sesli film teknıği şayanı 
hayret bir terakki gösterdi. 
Vakıa ben "Parisli Yumurcak" 
ta kendi ıeııimi kendim tanıya
mamakla beraber, o kadar sini 
rime dokunmayor. llk zaman
larda olduğu gibi burundan ge
len ve yahut madeni bir - gi-

• 
lvar Kreuger 

•••••••• 
Şimdi de hayatı filme alınıyor 

Sinemada timdi yeni bir he
ves batladL Büyük adamların 
hayatın ıfilme almak ... Franaızlar 
bu meyanda Danton gibi, Mara gi 
bi, Robespiyer ıribi insanların ha
yatını filme alırken, F ranaız ibti 
lilinin en canlı ve kanlı taraflan 
m da gözönüne koymuf olacaklar 
dır. Gelen bu hevesin baıka bir 
tarzını daha ifidiyoruz. Şimdi de 
sabık kibrit kralı fvar Kreuger'in 
bayatı filme almacak. 

Bu filme ehemmiyet vermek 
reJiaörtin aon defa "Atlantiku i 
sesli olarak filme alan meıhur Al 
man G. W. Paı..t olmasından ile
ri geliyor. Şüphe yok ki bu ada
mın hayatı bin türlü eırar ve ma 
cera içinde ıreçti. Sempatik lıir 
milyonerin it haricinde fampanya 
Ye kadm arasında geçen mahrem 
saatleri de vardır. Biz biliyoruz ki 
fvar Kntıırer çeking• Wr aclaaı
dı .. Danıetmek ihtiyacını duyana, 
Kimoeye haber vermeden kuytu 
köffllerdeki mahalle danıinglerini 

intihap eder ve orada amele veya 
mağaza kızlan ile eğlenirdi. Ve 
bu kızlardan hiç birisi de danıet· 
tikleri eşlerinin meşhur kibrit kra 
lı olduğunun farkında değillerdi. 

Kimbilir içlerinde kaç tanesi mil
y<.·nerin dansını refü:Ee etmitler
dir. 

Şu var ki f var Kreuger'in ha· 

yatını bise anlatacak olan film na 
111 olacak? Hakikati ıröreceiimizi 
zannetmiyoruz. Fakat hiç olmaz
:.a, methur adamın hayahnıa bir 
ıafhaM olaun açılacak. Kreuırer 
hay•tmı Stokbolmde, Londrada, 
Pariste, Romada, Nevyorkta, Ber 
lınde ve bir 9ok tehirlerde ıreçir
diği için, eğer film icabı lıu phir 
lcre de uğramak lazım ırellyorsa, 
artiıtlere bol bol ııeyahat ftnatı 
9ıkmıt demektir . . Çünkü Kreuıer 
aırın en büyük ııeyyalılarmclan 

biri idi. H-en yarı bayatı trendt 
ve vapurda ıeçmit cibidir. 

Foks filmin sevimli artlstlerlndt1R Vlvlan Rt1id 

Mona Goga 



Birinci Sahifeden Ge Yazılar 
ı Poliste 

Kaçakçılık 
Vakaları 

Gorguloff' 
Kimmekt 
Göndermiş Yerli mallar 

Sergisi açıldı 
(Ba~ı ı inci ~ahifede) 

ıstoklarmın bi aman mücadelesin
den korumuttur. 

Büyük Hüklımetin milli para, 
milli servet namına ittihaz etliği 
faideli hareketler netice•i Türki
yede çimento. ipek mensucat, ço
rap, trikotaj gibi sanayiimiz ibti .. 
yacm fevkine çıkmıt yeniden cam 
fite, kağıt kontr plak, madenisa
nayi, lastik ııibi büyük sermayele
re mütevekkif olan büyük sanayi 
teeHÜae batlamqtır. 

Çok büyük sermayelere müte· 
vekkif olan ve memlekette vücu
du yine milli paranın konınmaıı 
için zaruri olan bir kııon mühim 
imalatın ferdi tetebbüslerle mey
dana ııetirilmeslndeki mütkülab 
ııôre hükümetinıiz, bu nevi aa
nayiin ibdasındaki faidayi takdir 
etmit filen ite ba,lamıt ıanayi o
fiai tqkil edilmit Sınai Kredi Ban 
kasının tesiıi ikbsabı kanuniyet 
ebniftlr. 

imal hayatımızda Kredi Ban
ka11nm bizlere yapacatı faide çok 
mühimdir. BillıaH& teıekkür ede
riz. 

Cörülilyorki, memleketimiz •e· 
ri bir hareketle sınai botluklarını 
doldurmaktadır. 

latikbal aergileri fabrikal&runı 
zın ııeçirdiii iıtihaleleri bize gÖa· 
terecek ..erciler, unai terakkinin 
barometroıu olacakbr. Buna mi
sal olarak: 

Fabrikalarımızın ilk senelerde
ki ıatihaalitı henüz İptidai ve mab 
dut bir radde iken zaman ile ar
tan tecrübe ve ibtisaı ile imalat 
cina, ve metanet itibarile çok teki 
mül ebnİt ve hem de miktar itiba
rile pek fazla arbnıtbr. Bu farkı 
ipekçilik, çorapcılık ıabalarında 
aynen aörebiliriz. 

Sanayiimizin terakkiıine dela
let eden bu 1-i yeni farkları bun 
dan aonraki aerııilerde daha ba
riz bir aurette sörmeii temenni 
rderken. 

Dördüncil yerli mallar aergisi
nin açılmaıma müsaade buyurma• 
aını Kiaun Pqa Hazretlerinden 
İltirham ederim. 

KıJ .. ım Pf. Hz. küıat 
resmini yapıyorlar 

Nazmi Nuri Beyin alkıtlarla 
kartdanan nutku bir Türk aan'at 
kan olan Necip Beyin radyo fab
rikası mamulatından olan t .... 
tibatla bütün bahçeden ltidilebili· 
yordu. Nutuktan aonra aerııinin 
çok ırüzel ai1Slenen büyük kapı11· 
na gelindi. Kazım Paıa Hz. kur
deleyi keaerken: 

- Geçen seneki serııiyi açar· 
ken "lntallah kırkıncmnı açanz" 
demiıtim. lıte bug(in dôrdüncüaü
nU de açryonız, demi§ ve erbabı 
aanayİe muvaffakiyetler temenni 
ebnittir. 

Küıat reaminden sonra aerginin 
ııezilmeıine baılandı. 

Davetliler sersiyi gezerlerken 
yerli aanayiin yeni eserleri ve aer
ginin mukemmeliyeti kartııında 
hayretten hayrete dü4üyorlar ve 
her tarafta takdir kelimeleri İti· 
diliyordu. 

Güzellik kraliçeliği 

Turnuvamızdan sonra müsaba_ 
kalara umumi bir nazar 

(Başı 1 inci sahifede) biraz da "fiyaka" denilen o ~ok f• 
tında Şirin ekseriyet kortlardan mu . na haıtalığa kendilerini kaptıruak 
zaffer çıkar. ıunatç yapıyorlar. Ceride bulunan 

Suat'a ııelince: Bu genç tenisde Şirinyan da kolaylıkla bu topları mu 
çok eyi bir mevki ıahibidir. Sua· I kabil "fond" iare atıyor ve puvan 
tın da kendine haı çok ııiizel fakat kazanıyordu . lıte (Treguboff-Lav
bazan muzır olan bir taktiği var- roff) ekibi.Un (Şirinyl\Q · Chaudoir) 
dır. O da çok sert ve seri oynamak ekibine matlup olma11na yetine ..,.. 
ve bilba11a oyunun biıtün yükünü bep bu ekıiklikleridir. 
drayvlara vermektir. Bu ıiıtem çok Muhtelit 
defa muvaffaki-·etli bir siıtem oldu
tu gibi çok defa da muzırdır. 

Cuma günkü oyuna gelince: O 
ııün ilk geymde hayretle gördük ki 
Suat sert , seri ve atak oyunundan 
vazgeçerek daima ramasseur vazi
yette kalıyor ve yalnız eşanj yap
makla iktifa ediyordu. 

Bu ıiıtem Suadın şimdiye kadar 
biç tatbik etmediği bir oyundu. 
Geymler ilerlemeye baılayınca, Suat 
bu oyunun faydasını gÖrmeğe baş
ladı ve taktiğini bozmayarak Öyle
ce oynadı. 

Bu ıiatem oyuna alışmamıt olan 
Şirinyan Suadı hep hücWıı içiıı fi. 
leye çekmek i tiyor. Suat fileye 
de çıkıa bile ııene hafif ve ağır oy
nıyor ve bu surette rakibinin kuv 
vei maneviyesini berbat ediyordu. 
ilk set bu minYal üzere geçti ve 
Suat kazandı. ikinci sette bir aralık 
Suat oynadığı oyunu bırakır gibi ol
du ve ıeti kaybetti. 

Üçüncü ıette ııene birincide oy
nadığı gibi ağır ve muntazam ve 
bilhassa drayvsız ve snnaçıız oyna .. 
dı ka7.andı . 

Herke, ruhayet dördüncü seti Şi
rinyanm alacağını zanederken hay
retle gördüler ki Şirin bu ıette 6 10 
gibi kabir bir mağlubiyete diiıtü. 

Bu gayet tabii idi. Çünki öteki 
ıetlerdeki Suat'ın oyunu rakibini ki. 
fi miktarda sinirlendirmiıti. 

Hulaaa ebn<k liznn geline Suata 
bu kadar büyük bir muvaffakiyet ka 
zandıran tabiye yav&f ve aceleaiz oy 
namak ve rakibini ıinirleclirmekti. 
Bundan dolayı Suat tam manasile 
muvaffak olmuttur. 

Tek kadınlar 
Bu meç ta barukulii.de ııüzel oldu 

ve ıenelerce bu kateııorinin classc 
farkile f&IJlpİyonu bulunan Mias H. 
Wbittall bundan böyle kendisile 
tam manaaile boy ölçlifebilecek 
bir rakip ile karıılaıtı. Mi11 H. 
Wbittall'ın oyununu bütün tenis 
meraklılan pek ııüzel bilirler. Bu 
genç kendinden ve oyundan çok e
m.in bir ıurette oynar ve alelumum 
oyunda hiç koımaz Forentlerin 
de ve bekentlerinde tam bir iııabet 

Mubtelitte finali (Mi11 H. Wbit
tall - Suat) ve (Mi11 Black . Şirin
yan) ekipleri oynadı ve Mi11 H. 
Whittall ve parteneri maçı kazandı
lar. 

Bu oyun rakiplerin, bilhuaa ka
dın rakiplerin birbirine müaavi bir 
kıymette olmaclıklanndan Mi11 H. 
Wbittall ve parteneri tarahndan lta
zandınııtır. 
Şirinyan arkadqmın oyunundan 

emin olmadığı için ona ııelen topla{. 
ra müdahale ediyor ve ekıeriya ye
rini bot bırakıyordu. Bu boı kalma 
keyfiyeti mağlübiyete sebep olmut
tur. Şirinyanın kartııında oynayan 
Mias H. Whittall fırıatlardan çok 
eyi istifade ederek topları - yerine 
yetişmek için uğraıan -Şirinyan'ın 
ayaklan ucuna kolaylıkla muhlayor
du. Eğer her iki ekibin dame'ları ay
nı ayarda olsalardı vaziyet deiiıe
bilirdi. 

Junior fek 
Bu maç turnuvamızın bu sını

fına iki aa daha kazandırması itiba
rile çok mühim ve ııüzel oldu. iki 
genç Fenerli teniııçi olan Danyal ve 
Melih bütün rakiplerini büyük ıkor 
farkile yenerek finale kaldılaı. Fi
nal oyunu ııüzel oldu. Danyalın bil
yüklere yakın çektiği temiz drayv
ları, Melih çevih ve ııüzel baıeket
lerle durduruyor ve hemen mukabil 
akın yapıyordu. 

Bu maç bize göıterdi ki teniıte 
latikbalde yüzümüz daha gülecek 
ve -öteki ıporlarda oldutu gibi
ııeçen zamanlaıı aramayacağız. Yal
nız bizim genç ıporcutarda, mana· 
ıız , ve manasız olduğu kadar fena 
olan gurur ve benliğe bu kelime· 
nin tam manasile - çocukların lıa

pılmamalan lilznndır. Onlar bu gün 
İçin biç bir şey değildirler. Çalışır
larsa yarın için birer kıymet olabi
lirler. 

.Junior ("ift 
Bu kategoride finale (Orhan Fik

ri • lbrahim Şamli) (Berge • Mu
•os) çiftleri kalmışl2'.iı. Halbuki 
bu sınıf için en kuvvetli koz ola
rak (Mahmut Şerif . Melih) çifti dü 
tünülüyordu. Fakat bu çift maates
ıüf dömi finalde ( Bergo-Musoı) 
çiftine yenildi ve elimine oldu. Bu 

vardır iki küçük tenisci eyi olmakla bera-
Rakibi Fahire hanım final oynar- ber kafi derecede birbirilerile uyu-

k k d .._ . d' tamadıkları iç;n mağlup olmuşlar. 
en, azan 16 • oyunu gen ver ı. dır. 

Buna da yeğine sebep fazla heyecan , Final diğer iki çift arasında oy
dan güzel topları fileye takmall idi. ı· nandı ve eyi bir oyundan sonra ( Or 

• . . han Fikri ve lbrabim Şa::- lı) turnu 
Oyun uzun bir çekışme ıeklınde vammn 1932 ""nesi Juı...:>r duble 

cereyan etti • Bir geymi Miss Whit~ : ıampiyonu oldular. Tarnuvamı:ıın 
tali alırsa hemen ötekini Fahire ha- ' galiplerini tebrik ederken bu ıene 
nım alıyordu. Hatta bazen öyle an- ] maglôp olanları teıcil eder ve ge
lar oldu ki Misa H. Whittall, fahi- . l~cek ı~e için muvaf"akiyet temen
re hanımın oyununu kabul etmek nı ed rız. 
zaruretinde koldı. Bu Türk km, '1 rnh komitesi 
tenisin bütün İnceliklerine bihakkın . • . A,u tosun •on haftasında şehri-

Sanayi ve Maadin Bankaaına vakıf, topa bii.kım ve kafasını ışlete- mizde yapılacek olan beynel ilci te 
men•up devlet fabrikalanrun pa· rek oynayan bir oyuncudur. ı niı temaslarım ihzar tmE:k için Ci

viyonu gezilirken Kazım Pa4a Hz. ı B da ba ka ·ık d f b' T .. k ki ve çok kıymettar te i:ıçimiz Tev
kumaılara taktirle bakarak: un n 1 e a ır u fik H ccar Beyin ı-İ ) nıeti alt nda 

- Keriman Hanımın dünya cü kadını bir teniı turnuvasmda finale Suat ve E. Ohanes ·an beyler koıni
zellik kraliçeai olmnında Türk kalmı~tır. Bu teref te gazetemizin te azalıklanna intibap edilmişlerdir. 
unayiinin büyük bir hiueai var• turnuvasına isabet ettiği için ayrıca Bu komite dün ilk içtimaını aktede
dır ve kazanması tabiidir. Çünkü da memnunuz. Yalnız bir naıihatı- rek bazı mukarrerat itihaz etmi~tir. 
Keriman Hanım Türk kumaılann mız var 

0 
da biraz daha ıouk kanh ...................................................... .. 

dan elbise giyerek ve Türk koku- oynama" ve heyecana kapılmaması
ları sürünerek müaabakaya İfil· dır. Gelecek Kne Fahire hanım am 
rak etmiştir. piyonamız İçin bir aı olmuflur. Ça-
( h".ıizım Pş. Hz. nin bahset- lııması lazımdır ... 
ligi lpekiı mamuMtıdır. 
h"eriman H. ın elbiseleri 
İpekiı kumaılarından ya
pılmıştır.] 

Sergide bilh&H& lpekif'in bü
yük ve zarif paviyonu, Alpullu şe
ker tirketinin güzel köıeai ve Kü
tahya Azim çini fabrikaımın kö
tr•i çok beğeniliyordu. Evliya za· 
de Nureddin Beyin kısmına ııelin
diği zaman ııüzel bir koku etrafa 
yapıldı. 

{'.ay ziya/ eti 
Bir :zat paıaya dönerek: 
- Eh bu kokuyu süren elhak 

kraliçe olur dedi. Serginin davet
liler tarafından gezilmeai bittik
ten oonra Sanayi Birliği tarafın
dan bir çay ziyafeti verildi ve bun 
oı.n aonra serııi halka açıldı. 

Dün gece aerııi ııeç vakite ka
dar ziyaret edilmiştir. 

Pertembe akta.t1ıı aerıide Cum· 
huriyet ııençler mahfili tarafın· 
dan ilk temail verilecektir. 

Dün aergiden ayrılırken B. M. 
M. reiıi Kazım Pata Hz. aergi bak 
kındaki ibtiaaaatını bir muharriri
mize .Oyle ifade buyurmu~lardır: 

- Bu ıeneki sergi geçen sene .. 
kine nazaran daha çok mütekamil 
dir. 

Milli ıanayiimizin aür'atle inki. 
oafının milli iktıaadiyahmızın da 
tekamülü noktai nazarından çok 

Çift erkekler 
Çift erkekler musabakaaı cuma gü 

nü bitmediği için pazar günü de
vam etmiıtir. Bu kategorinin finali 
(Treııuboff • Lavroff) çifti ile 
(Şirinyan • Cbaudoir) çifti a-
rasmda oynandı. Çok genç ve 
atlet olan (Trepboff-Lavroff) çifti 
Din.kendilerine niıbeten yafça çok i 
Jerlemiş olan rakiplerine boyun eğme 
ıine tek ıebep gençlerin filede fev 
kalide oynamalarma mukabil hiç 
ııeri oynamamalaııdır. Eğer, bu ha
tal~rı olmaaa idi muhakkak ıalip ge 
Jebilirlerdi. Şirinyan ne de olsa bu 
gençlerden daha tecrübeli ve daha 
bilgili olduğu için toplan lop halin
de fileye gön eriyor ve kendisi ıa
banın en dibine cekilerek bekliyor
du. Gençler bir~ tecrübeıizliğin ve 

--···········-·--··-·-····-·-··· 
bayırlı neticeler vereceğine tüphe 
yoktur. 

Erballı aanayiiri gayretlerıni , 
taktir ebnek vazifemizdir. Halkı· 
mızın da milli aanayie rağbet göa 
termeıi bu muvaffakiyetli netice
de başlıca amildir. 

Yerli mallarunız bugün memle 
ketimizin mühim ihtiyaçlarına t~ .. 
kabül edebilecek bir dereceye va
sıl olmuştur. Bunu Sanayi Birli
ğinin sergisi bize gösteriyor. 

Bu aergi ile nekadar iftihar et
aek yeridit 

ÇIK11 
Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin .,.ki mütahe

delerini tamamlayan, iki inkılap re-
1 

jimini KemAlizm ile karşdattıran, en 
ıon rejim davalanıu tahlil eden son · 
eseri bugün çıktı. 75 kuruş. Kitap
çrlardı:t. arayınız ... ·-- . . . ..,..... -• 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklil caddeıi Bu 

yük Parmak kapu, Afrika hanı 

na biti!ik Apartunan No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün Öğleden 

ıonra saat (2,30 dan SeJ kadar lı
tanbulda Divanyolunda 118 numa· 
ralı husu•i dairesinde dahili baata 
lıkları muayene ve tedavi eder. Te· ı 
!efon: latan bul 22398. 

Hitlerciler ancak 229 meb'us 
çıkardılar 

(Başı 1 inci sahifede) hiç fÜpheıiz hükiımetin ümidi 
yetlerini tekabbül etmeyecekle veçhile eskisi gibi gayri kabili 
rini bildinniJlerdir. J idare olacağı neticesini istihraç 

BERL1N, ı (A.A.) _Re- «:Y~e~ektedi~. Al~"." milli ~ec: 
. . • . • . . . lısı bınnazarıye ıktıdar aahıbi 
ıchıtag meclısının tecdıdı ıçm 1 olacak fakat bu intihaabtın 
dün yapılan intihabat ükUnet hakiki galibi Ceneral Fon Sch

içinde ve hiç bir vahim hidise eicher oldu~undan Alman milli 

olmaksızın cereyan etmittir. müdafaa ordusunun diktatörlü
Berlinde sabahleyin yapılan in- ğü devam edecektir •• 
tihabat, bundan evvelkilere nis 

betle bilhassa daha kuvvetli ol

mu,tur. Havanın çok güzel ol
ması hasebile müntahiplerin bir 

an evvel reylerini vererek günü 
geçirmek için bir an evvel say

fiyelere gitmek istemelerinin 
bunda dahli bulunması muhte
meldir. Berlin demiryolu mev
kiflerindeki intihabat büroların 
da faaliyet ve kalabalık bilhas
sa pek fazla olmuş ve müntahip 

)erden yüzde 50 si daha öğle

den "'vve) reylerini İstimal et

mişlerdir. Bir çok meraklılar 

M. Yon Papen'in rey vermeğe 

geldiğini eyretmek için toplan

mışlardır. Dün şehirde inzibat 

ve sükiinu temin etmek için tah 

sis edilen polis memurlarının a

dedi 20,000 olduğu tahmin edil 

mekte idi. 

Malum olan son neticeler 

BERL1N, 1 (A.A.) - Da

hiliye nezareti tarafından teb

liğ edilen muvakkat netaviç 

berveçhizirdir: 

Sağ cenah gazeteler, bu su
retle Almanyanın muabedele

rin tetkiki gayesini istihsal ey

lemek ve kaybedlien Hekemon 

yayi tekrar elde etmek için hiç 

bir vasıtaya müracaat etmekten 
çekinmeyeceğini kat'i bir tarz

da göstermiı olduğunu ısrar i

le kayıt ve içtinap ve ihtiraz ile 

hareketi tavsiye ederek bu hu

sustaki mütalealarına nihayet 

vermektedir. 

Bu nıecliste idare kabil 
olamıyacak mı? 

BERLlN, 1 (A.A.) - Ha-

vaı ajansının hususi muhabiri 
tarafından: Dün inhtiap edilen 

Reichıtag meclisi hakkında ida 

resi ve kendisile diare mümkün 

olmayacağı iddia edilmektedir. 

Filhakika, alınan son haberler, 

133 müttehit sosyalistin, 230 

milliyetçi sosyalistin, 89 komü

nistin, Merkez katolik fırkasına 

mensup 76 meb'usun, 22 Bav

yera halkçı fırkasının, 22 Mil

Meb'us liyetçi Almanın 607 azalığı ara 

Hitlerciler 
Sosyal demokratla 
Komünistler 
MM"kez fırkası 
Milli Almanlar 
Alman halk fırkası 
Orta sınıflar fırkası 
Devlet fır ası 
Bavyera halk fırkası 
lktısat fırkası 
Hıristiyan sosyalistla 
Alman köylü fırkası 
Köylü fırkası (Landsbund) 

229 larında taksim edeceklerini gÖI 

133 termektedir. Bu teşekkül ve te-
89 vezzü tarzı aırf sağ cenaba men 
76 sup bir ekseriyet vücude gelme 
87 

7 
sine imkin bırakmayacaktır. 

l Diğer taraftan milliyetçi' ıoe-
2 yalistler, milliyetçi almanlar, 

20 1Jctısadi fırka ve Halk fırkaaı 
2 bir araya gelseler bile iıtedikle 
2 ri tarzda bir hükiımet teıkil ede 

2 ' bilmek için lazım gelen blocu 
2 

vücude getirmek üzere 20 aza-

.f aansız gazeteleri ne lık daha temin etmeğe mecbur 
diyorlar? kalacaklardır. Von Papen kabl 

PAR1S, ı (A.A.) _Havas nesi, acaba yeni meclisle mesai 

Ajansı bildiriyor: Alman inti iştirakinde bulunmaksızın mı 
habatı netayicini tetkik eden idarede devam edecektir? Bu 
gazeteler, komünistlerin muzaf mtinaeebtle Von Papen kabine
feriyetini kaydetmekte ve Hi.t- ainin am.rtesi günü Almanya 
lercilerin ehemmiyetli bir fark- nın fırkalardan tamamile ayn 
la ileride bulunmalarına raA- ve müstakil bir hükfunete her 
men, hatta Hugenberg'in yar- vakitkinderı daha ziyade muh
dımı ile dahi olsa Rayi,tağda taç olduğuna dair netrettiği be 
mutlak ekeriyeti ihraz edeme<- yannameyi hatırlatmak İcap e
yeceklerini zikir ile Rayi§tağnı der. 

--
Kaçakçılar birer 
birer tutuluyor 
İstanbul baş müdürlüğü mu 

hafaza memurlan ve poliı tara 
fından tutulan son bir hafta zar 
fındaki kaçakçılık vak'aları şun 
lardır: 

Edirnekapıda kahveci Hüae 
yinde 300 paket köylü sigarası, 
Süleymaniyede Deveotlu yoku 
tunda bakkal Behiye H. da 28 
paket köylü sigarası ve bir mik 
tar esrar, Haydarpafa istasyo
nuna terkedilmiş bir bavul için 
de 26 kilo kıyılmış tütün, Hay
darpafa istasyonunda inen Ze
liha Hanımda 274 paket köylü 
sigaraaı, Kasımpaşa vapur iske 
lesinde ahçı Davut Ağada 115 
paket aıker sigarası, ahçı Re
cepte de 30 paket asker sigara 
aı, T ahtakalede Necipte 11 ki
in kaçak tütün 39 defter sigara 
kağıdı .•. 

Bundan batka, hüviyeti tes
bit edilmeyen bir adam Meyva 
hoşta tutulacağı sırada 45 köy 
lü sigarası paketini alıp kaçmıt 
tır. 

Bir iddia •. 
Karagümrükte Mimar Sinan 

mahallesinde Haremçavuı cad
desinde oturan Fethiye H. poli 
se müracaat ederek, komşusu 
Yatar, Şükriye ve Hatice H. la 
rın kendisini tahkir ettiklerini, 
evinin camlarını da kırdıklarını 
iddia etmittir. Tahkikat yapıl
maktadır. 

Kaza •• 
Şoför Artinin idareaindeki 

kamyon Maçka caddesinden ge 
çerken Mehmet Ali isminde bi
rine çarparak yr.ralanmıttır. 
Şoför yakalanmıştır. 

Alacak yüzünden 
Galatada bir otelde oturan 

Arnavut Hasanla, nakkat Y u

van Şi!lide bir alacak meselesin 
den kavga etmitler, Hasan Yu
vanı bıçakla yaralayıp kaçmıt· 
tır. Yuvan hastahaneye kaldı
rılmıttır. Hasan aranmaktadır. 

Bıçakla taarruz 
Kaaımpaşada oturan Ömer, 

lımail ve diğer İsmail Ef.ler 
evvelki gece Beyoğlunda Der
vit sokağından geçerlerken, Ça 
kır Cahit ve Çolak Hayrullah 
isimlerinde iki kiti tarafından 
bir kadın yüzünden kendlierine 
bıçakla taarruz edildiğini iddia 
etmiılerdir. Çakır Cahit polisçe 
yakalanmışsa da Hayrullah a
ranmaktadır. 
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HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR / 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klitehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

Alakadar maka 
tahkikata baş 

Gorgulof' a, tevkifhan 
lunduğu esnada bir bey 
tarafından bir mektup g 
mit olduğunu ve "Hu 
gazetesi de bu mektubu 
buldan gönderilmiş ol 
yazmış ve bundan dünk· 
mızda bahsetmiştik. Al 
malumata göre, F ranaız 
yeti umumiyesi tarafın 
it'ar vaki olmamakla 
alakadar makamat bu işi 
ke batlamıştır. Tahkikat 
makta, bu imzasız mekt 
min gönderdiği araştırıl 
dır. Tahkikatımıza nazar 
rimizde iki bin kadar bey 
vardır. 

Ucuz hayat 
ADAPAZARI, 30. - Kaa 

belediyeai hayatı ucuzlat 
haftada bir defa kurulması m 
lan pazarın badema iki defa 
maıına karaı· almıştır. Bu m 
köylüler taıafından pazarlard 
lan zaruri şeylerin mağazalar 
lundurulmamaıı ve kömürün 
elekten elenmedikçe satılma 
kararlaıtmlmıştır. 

Adanada bir se 
cilik şirketi 

ADANA, 31. - Şelırimizde 
ıebzecilik tirketi kurulmak 
dir Şirket bilbaaaa ıebze ve 
ihracatına ehemmiyet ver 
Sermayesi on bin. liradır. Ni 
meıi hazırlanıyor. 

Ziraat bankas 
müdürü rahats 
Ziraat Bankası müdürü 

rü Bey dün bankada bir 
det meşgul olmu§ ve sonr 
hatsız olduğundan doktor 
miştir. 

Pr. Velleman 
Konyaya gitti 

Karacabey Haraımda t 
katta bulunan profesör Well 
dün Konya, Sıvaı, Kayseri ve 
latya'da tetkikat yapmak ·· 
tehrimizdcn müfarakat etmi 

rezilya vaka • 
RIO DE JANEIRO, 1. A. 

Gri.aeiro civarında ehemmiyet 
keri bir mevzi olan Mantiqueir 
nelinin Brezilya federal kıtaatı 
fından zaptedildiği ve mezkiır 
tın mukabil bir hücumla i•ileri. 
dettikleri bildirilmektedir. 

•••• 
Amerikanvari .. 
ADANA, 31 - Şehrimiz 

rikatörlerinden M. Brazafoli 
bir poataaile bir tehdit mekt 
almış ve zabıtaya haber vermi 

Mektupta 300 lira para is 
mekte ve İstediği parayı bi 
gelip alacağı söylenmektedir. 

Zabıta tertibat almış ve ~ 
meçhul tayin ettiği saatte Br 
folinin evine gelmittir. Braza 
parayı iıtiyen şahsa kapalı z 
verm.İf. müteakiben bir el a 
ııkmııtır. 

Zabıta faaliyete geçerek m · 
caıııiri yakalamıfbr. 

Amasyada ucuzl 
Amaıya tarihi kıymeti haiz ol 

la beraber bağ ve bahçelerile de 
tibar ebnektedir. Samıundan S 
ıa trenle hareket eden bir yolcu 
nazarı, Amasya hududuna gir 
:ıoaman nihayetsiz meyva bahçele 
karşılaşır. Geçen ıene aotuktan 
teesıir olan ağaçlar meyva ver 
mitti. Fakat bu ıene meyva fev 
de mebzuldiır. Arabalarda civar 
ulara ve trenle Samıuna ıevke 
diği ııibi, hergün bet altı kam 
Yozgat, Çorum ve Sıvaıa müt 
meyva ve aebze götürmektedir. 
ınaıyada bayat çok ucuzdur. Sa 
yağın okkalı 85 ve ala koyun e 
27 5 kuruşa satılmaktadır. 

Sebze okadar ucuzdur ki, bir 
aal olmak üzere yüz, tane kaba 
on kuruta satıldığını aôylemek 
fidir. 

Polisçe bulunan eş 
Polis tarafından Yedikul 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

1 

Kazlıçeşmede bir kadın çant 
ıı, Kasımpa9ada da bir adet 
liralık varakı nakdiye bulw 
mu9tur. Sahipleri poliı ikin< 
§Ubesine müracaatla kayıplan 
n.ı alabilirler. ----.-------.- . --====--=--~ ~_--- - ---~--=- = 



Spor -
Atletizm 
Birincilikleri 
ISTANBUL, 1. A. A. - İstanbul 

Mıntakaaı merkez heyetinden teblil 
•lunınuıtur: 

22, 23, 29 Temmuz 932 tarihinde 
icra olunan İstanbul Mmtakası 1932 
ıenesi Atletizm birincilikleri netice
si atletizm heyetinin raporuna naza
ran berveçhi ati arzolunur: 
Beşiktaı Jimnastik Kulübü 127 pu
•an 
Galatasaray Terbiyei bedeniye 84 
Puvan. 
Deniz lisesi 
lıtanbul Spor Kulübü 
Eyüp lcı-n yuvaoı 
Harbiye idman yurda 
kazanmıtlardır. 

24 
20 
13 
6 

puvan 

" 
" 
" 

Davis kupası Fran-
sızlarda kaldı 

PARIS, 1. A. A. - lngiliz Sport 
menleri tarafından "The Bounding 
Basque" unvai verilmiı olan Borot
ra . Daviı Kupaaı Finali maçında 
1 ·6. 3 / 6, 6/ 4, 6 / 2 ve 7 /6 Alli11on'u 
Yenmiıtir. 

Leducq kazandı 
PARIS, 1. A. A. - 21 merhale

lik ve 4520 kilometrelik Fransa et
rafında biıikletle devir müsabakası, 
154 aaat 11 dakika, 42 saniyede 
Fransız Leducq tarafından kazanıl
mıştır. 2 inci Stoepel, 3 üncü Ca
nıusso'dur. 

Milletler itibariyle tasnif: ltalya, 
Belçika, Fransa, Almanya ve lsviç
re. 

Yeni neırlgat 

Mülkiye mecmuası 
Her ay iktisadi ve hukuki saha

da bir 90k kıymettar yazılarla intitar 
eden bu mecmuanın 16 inci sayısı 
İntitar etmi,tir. Karilerimize hara
retle tavıiye ederiz. 

Gül bahçesi 
Geçen aylar içinde Vilayet ko 

nağında açdan Tavukçuluk ve çiçek 
çilik sergiıinde, gül meraklıları da 
güllerini tethir etmiılerdi. Oraya 
gidenler 9u bizim ancak bilebildi
ğimiz bet on çqit gülün aergideki 
iatihalelerini görerek hayret et
mişlerdi. Halbuki biz "gül~ ün on 
deört bin çe,idi olduğunu aöyle
•ek hayret etmeyiniz .. Tabii kim· 
•e sergide "ııül"ün bu kadar mebzul 
ve mütenevvi çeıitlerini güreme. 
di ler. 

Babçeıi olup ta gül aevmiyen 
ve bu çiçekler kraliçesine gönül 
bağlanııyıuıiar azdır. Çelebi oğlu 
Lutfi Arif bey "Gül bahçeai" ia
rni albnda netrettiği bir kitapta 
bu kadar çe§idin en mutena ve 
nadidelerinden, yetiımesi !üzüm top 
rağımız11,ilılimimize müaait olanla
rından bin tanesinden bahıediyor. 
Değil yalnız gül meraklıları, hat
ta bahçeai olup ta bu bahçeyi gül 
lerle tezyin ebnek isteyen her he
veıkarm bu kitabı okumasını tav
siye ederiz. Gülün gönülde yeri 
büyilktür. Gönill gibi büyük bir 
alemde bu kadar yer tutan bir çi
çeği ıevmeyen var mıdır? Onu'! 
edebiyatonızda IAleden kuvveth 
teoiri olmuftur. Ut.le edebiyabmız 
da belki bir de11rin mÜe11J1irİ '!(. 
muştur. Halbuki gülün, her devrın 
edebiyatında kokuıunu duyarız. 
Gülü yalnız uzaktan değil, yakın
dan da tanımak için Lutfi Arif 
Beyin kitabını okuyunuz. 

Turfanda karanfil 
Gene Lutfi Arif Bey "Turfan

da karanfil" den bahseden ayrı 
bir kitap daba neıretmiştir. Çiçek 
yetiıtirmek bah&inde muharririnin 
geniş aalahiyeti bize karanfili de 
Öğretiyor. Son zamanlara kadar 
l iz bir çok çiçekleri Franeadan ge 
t wtır ve avuç dolusu para döker· 
dik. Fransanın bize çiçek gönde
' en cenup vilayetleri ile Anadolu 
muzun pek çok yerlerinin iklimi 
arasında hemen hemen hiç bir 
fark yoktur. Franea bize az ka· 
ranfil göndermedi. Halbuki bu çi
çeği biz Franıadan daha iyi ter•· 
it dahilinde memleketimizde yetİf 
tirebiliriz. Bu zevkli me§galenin 
icaplarını öğrenmek iateyenler, 
bahaettifimiz kitabı okumalıdır
lar. 

!otanbulda Şebzadehafında tram
Va)· caddesinde 79 numarada telefon 
cu Hasan efendi. latanbul 3 üncü ic 
ra memurluğundan: Piyango Müdi
riyetine ba ilam (701) lira 60 kuru
şun maa masraf ve Ücreti vekalet ha 
ciz yolu ile tahıili hakkında vaki 
takip talebi üzerine tarafınıza gön
derilen ödeme emrinin zabrına mü
başir tarafından verilen meıruhatta 
mezkilr mahalde olmadığmız ve el
yevm ikametgi.lımızın meçhul bu
lunduğu gösterilmiş olmasına bi
naen ilineu tebli~at icrasına karar 
verilmiştir. T arihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında 932-2444 dosya nu
maraıile daireye müracaatJa bir iti
raz dermeyan eylemez ve onu takip 
eden sekiz gün zarfında borcu eda 
\1'!Y3. borca kafi miktarda emval ve 
ıaire irae eylemediğiniz takdirde 
hakkınızda giyaben muamelatı icra 

Muhabir melıtull• 

Yalova'da 
Umran 

Beyoğlunda f.tiklal cıaddesinde ' 
vaki dairei mahıusunda ifayİ vazife 
eden lıtanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: Bir alacağın temini için 
nıİılıcuz olup paraya çevrilmeıi te
karrür eden ve tamamına (Y ediyüz 
onsekiz)_ lira kıymet takdir edilen 
Topkapuda Beyazıt Ağa mahallesin 
de 'I opkapı caddesinde eski 45 yeni 
6.1 numara ile mürakkam bir bap 

Elektrik, otobüs, 
güzel yol Yalo-

k d JW: t • d • hanenin icra kılınan birinci açık art
vayı ço e15af ır 1 tırması neticesinde (Üçyüz) lira 

y ALOVA: _ bedelle talihi uhtesinde kalmıJ iıe / 

NAiM VAPUR iDARESi 

ADANA 
vapuru 2 ağustoı SALI gunu 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle (Çanakkale, lzmir, Fet 
biye, Antalya ve Meroin'e yolcu 
ve eıyayi ticariye alarak azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: Galata, Gümrük 
kaqısında Site Franaez Han No 
12 yıuxhanesine müracaat. Tel. 
B. O. 1041. y alovanın aon iki aene zarflh• de bedeli mezkUr kıymeti muham

da göaterdiği terakki v~ umran meneye nazaren haddi liyıkrn~ !ö- ı1 
hakikaten ,ayanı hayrettır. Bura· rülmemiı olmakla 27-8-932 tanhıne -------
nın mukadderatında sür'atle hu· · ·· ·· 14 !!111111111111•••••••••••-. 
.ule gelen bıı. d-"'ıiklik Gazi Hz. müsadif cumartesı gunu •aat ten 1 S d 

..,.. k d d · d "kin · ık t a ıkzade Bı"raderler nin kaphcalan ihya bUAUı~nda 16 ya a ar aıre e ı cı aç ar -
ibzal buyurdukları yük~e~ h~a- tırması icra kılınacaktır. Arttırma- Vapurları 
yenin kıymettar bir eaendır kı bu ya iıtira~ etmek .. isteyenleri". mez- J Karadeniz Postası 
kaplıcaların timdiye kadar kurtar- kıjr gayrı menkulun kıymetı mu- , 
dıkları İnsanlar bu eserin med- hammineıi olan mebliğı mezburun 
yunu ıükranıdırlar. d · t 

~(. yedi buçuk nispetin e temına Dunılu rınar 
YENi MANZARA akçesi vermeleri lazımdır. Hakları 

Bu sene Yalova başka bir kis· tapu sicillerile sabit olmayan ipotek Vapuru 4 Ağustos 
veye bürünmii~ ve her türlü kon· , 
furlar vücude getirilınqtir. M~se- ı; alacaklılarla diğer alakadarların 1 PERŞEMBE 
la şimdiye kadar pek zahmeth ve irtifak hakları sahiplerinin ve hu- 1 günü akıam saat l8 de Sirkeci 
adi bir şoseden ibaret olan kap· ousile faiz ve masrafa dair olan id- 1 rıhtımından hareketle Zonguldak, 
lıcanın yolu tebdil ve mükemme- ...ıealarını ilan tarihinden itibaren yir 1 l b 

1 0 l k ı~ ne o u, Ayancik Samsun, r-
len aıfalta tahvil olunmuş, e e - mi uün zarfında evrikı müıpiteleri 
trik tesisab yapılmış ve ço~ m~- "" . 1.. 1 du, Giresun, Trabzon ve Rize' ~ 
kem.mel bir de otobüs şirketı tesıs le birlikte daireye bildirmelerı az"?1 ye azimet ve avdet edecektir .. 
edilmi~tir. Asfalt caddeyi temdit dır. Aksi takdirde hakları tapu sı- Fazla tafsi lat için Sirkeci Mey-
eden piyade yolunun kordon t~.ş- cillcrile sabit olmayanlar satış bede- ::nenet han ı alt•nda acental1ğına 
ları :ıehre öyle bir letafet vermış· linin paylaşmasından ha,.iç kalırlar. müracaat. Tele. 22134. 
tir ki asfalttan ziyade bunlann Müterakim vergi ile belediye rüsum -••ıamamiıııılııiıı•••••• 
manzarası insanın hcışuna gitmek- . ·· t • · t 

ları ve vakıf İcaresı muş erıye aı • 1• -----·-· - -----tedir. . .. 
tir. Daha fazla mallımat almak iste 

Evvelce petrol lambalarile ten yenlerin 3-8-932 tarihinden itiba· 
vir edilmekte olan Yalova kasaba d" anh · 1 bulun ren daire ıv anesıne aı:>ı ı 
sı -timdi elektrik nurlarile parla- . 

'.!t durulacak olan arttınna ıartnamcsı-
ınağa başlamıştır. Akşam postası- le 932-1126 numaraya mukayyet 
le buraya gelenler ti Adalar açı- dosyasına müracaatı -- mezkUr dosya 
g .. ından bu mes'ut kasabanm. n. ur- ıı· 

1 d deru.nunda mevcut ve maha ı mez-
larını görerek hayret er .. •çın e 

1 A · h 1 dun ak- ku" run evsaf, mesaha vesairesini ha kalmaktadır ar. ynı a 
şam bana da vaki oldu. iskeleye \ i vaziyet ve takdiri kıymet raporu 
çıkt ~un zaman pırıl pırıl yanan nu görüp anlayabi.tecckleri ili.il o
elektrik ampullerile karıılattım ' I 

d . ·1 . 1 oto unur. 
ve meydanda ızı mış o an M ---------------

büsler içinde de çok mükemmel 
otobüsler gördüm. Bunla.. geı:e~ 
cesamet ve gerekse manzara ıt~M 
barile nazarı dikatimi celbeyledi-
1 r Bunlar derhal müşterilerle 
deoİdular ve Bursaya doğru yollan 
dılar. içlerinden bir kısmı da Y ~
!ova kaplıcalarına hareket ey ledı
ler. Yolcular arasında Serriaefa
in idare meclisi reisi Emın Pata 
ile refikaaı hanımefendi ve Kap
lıcalar müdürü Hayri Bey de 
var idi. 

ZÜMRÜT YALOVA OTOBÜS 
ŞiRKETi 

ikinci icra memurluğundan: Bir 
bor~tan dolayi mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer al&tı musikiye 
8-S-932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 11-12 de Galatada Mah
ınuO.iye caddesinde 22 numaralı ma 
ğau önünde açık arthrma ile ıatı

lacağından talip olanların 931-3382 
dosya numarasını hamilen mahallin
de hazır bulunacak memura müra-
caa.tları iüzumu ili n olunur. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun-

dan: Müflis sobacı Hamparoon Za
rukyan efendinin tetkiki duyunu hi 
tan1 bulmuı ve tanzim kılınan sı
ra defteri alacaklılarm tetkiklerine 
hazır bulundurulmuıtur. Alacaklıla-

Balıaeyleyeceğim bu şirket dört 
mütetebbia genç tarafından teşkil 
edilmiıtir. Bunlar Yalovalı Hafız 
Halil, Tahıin, lamail Hakkı ve 
Ha.an Baori Beylerdir. Bu şirke
tin dört mükemmel otobüsü var
dır. Bunlar Buraaya ve hem de 
dağ kaplıcalarına gece gündüz 
muayyen saatlerde serriıler yap rın il-tinci toplanması 21 ağustos 932 
maktadalar. Ayni ıekil~e _fabr~.a pazar günü saat 14 de yapılacağın
ya siparit edilmiş olan ıkı oto1'.uı dan alacaklıların ifta. dairesinde ha 
aün daha bu yakınlarda aervıse zır bulunmaları ilin olunur. 

SEYRISEF AIN 
M~rkcz acenta: Galata Köprü 

ba•• B. 2362. Şube A. Sirkce 
MUhlir>darzade han 2. 3740. 

tzMİR . PİRE . tsKENDE

RlYE POST ASI 

(EGE) 2 Ağustos salı 11 de 

Galata rıhtımından. 

TRABZON POST ASI 

( KARADE NiZ ) 3 Ağus
tos çarşamba 18 de Ga

lata rıhtımından. 

,Zll/i!R - MERSİN POST AS1 

( İNEBOLU ) 3 Ağustos 
çarşamba 10 dı Galata 

rı htımından kalkarlar. 

KARTON 
6 milyon karton bileti 

müna'. asa ile satın alına

caktır. r eminat 0 • 10. İhale 
4-8-932 s n t 16. 

BAKTERiYOLOG 

Dr. İ H S A N S A M İ 

çıkarılacağım işittim. 

SEYAHAT PEK UCUZDUR lstanhul üçüncü icra memuduğun 

Bakteriyoloji Llboratuvan 
Umum kan tahlilatı . Frengi noktai 
nazarından ( W aasennan Kalın tee

--------------- ı mülleri) kan küreyvatı sayılmuı, ti

fiatlarına gelince: Yalovadan dan: Bir alacağın temini için satıl a 
Orhangaziye 50, Gemliğe 75 ve mallna karar verilen zikıymet muh
Bursaya 100 kuruştur. Yalovadan telif hane e,yaaı 6-8-932 tarihİlte 
kaplıcalara kadar da adam bap-
na (25) kuru§ almmaktada. tesadüf eden cumartesi günü Beyoğ 

Ben, tarçini renginde olan bu !unda Tunel civarında posta sokağın 
otobüsleri gördüm ve çok beğen· da teresant kiliaeai akaretlerinde 
dim. Bunların içerileri adeta sa- Nesim Danon efendi baneainde saat 
lon gibidir. Bir Arada ikiıer<'en 14 te ac_ılı: artırma ile aatılacaktır. 
dört adam rahat rahat oturabil-
mektedir. Ortasında da genİf Talip olanların mahallinde memuru 

fo ve ısıtma hastalıkları te,hiıi id
rar, balgam, car.ıh.at, kazurat ve su 
tahlilatı. Oltra mikroıkopi hususi 
aıılar istihzan. Kanda üre miktarı
nrn tayini ve kanın sedimantasion 
sür'ati. Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No.189, Telefon:20981. 

lıtanbul dördüncü icra daireain
den: Beyoğlunda Caddeyi kebirde 

bir gezinti mahalli bırakılmıt- na müracaatları ilin olunur. Hıristaki hanının numara 6 dairesin 
tır. Bu otobüslerin irtifaları 1,65 de mükim iken elyevm lka.metkaln 
ve uzunlukları 4,1-2 metredir. meçhul Osman Beye: Şayian ve 
Memlektimizde insan nakleden D O K T O R ta f 
otobüsler meyanında bunun gibile müştereken mu san-ı olduğunu:& 
ri görülmemiştir. Şimdiye kadar i r .YI t N Ş O K R O ve bu kerre tadilen temamına 
y alovaya itlemekte olan otobüs- t ..aili hastalıklar mütehassısı i 420000 bin lira kıymet taktir etli-
lerde rahatça seyahat etmek ka· Her gün öğleden som·a lıtanbul 1 len Beyoğlunda caddeyi kebirde Hı-
bil değildi. Şimdikilerde karşılıklı Türbe Babıilli Caddesi No. JO riıtaki han ve pasajının 10 hisse iti 
Otunıldug"u halde insanın dizler;i ı h ___ ı_ dır D Telefon 2,2622 bariyle Aliye anımın mutaaarrıf ol biribirlerine dokunmaJD01Ata • ı-
ğer otobüslerde insan i~i kat ol- .. •••••••••••••• duğu bir his.esinin mümaileyhanm 
madan içinde gezemezdı ve kana· - borcundan dolayi ikinci açık a.rtır-
pelere oturuncaya kadar şunun 1 

maya vaz ve 25 temuz 932 tarihinde 
bunun ayaklarına basmadan ve Göz Hekimi tartnameıi talik edilerek 932 ıeneai 
üatlerine düterek yolcuları r~a~- p f D ESAT agu· otosunun 18 inci per•embe gu·· -

k k b ·ı d gıldı ro esör r. • sız etmeden geçme a ı e · nü saat 14 ten 17 ye kadar dairemiz 
I KUDRET/ < ll•hııli) Ankor:ı cadde.•i o fıU • 

TÜRKLER N •••••••••---· - de açık artırma ile sablacağına ve 
Aa1l ıayanı iftiha.r . ol":" cihet artırma ikinci olup birinci açık ar-

bu arabaların Türk ışçılerı tara- tırmada 15000 liraya talibi çıkmış 
fmdan ilk defa olarak latanbulda olup bu kerre en çok artıranın üze- j 
yapılmış olmalarıdır. Bu ar~b":: rinde bırakılacağına dair iıbu ikin-
lar sırf yolcuların istiraha~lerı du il " 9 .. ..

1 
k ve büyük fedakarlıklar ci açık artırma anı 30..579 dosya _ 

ıunu ere ·ı .. 1 .. fer numarasiyle tarafınıza ilinen teblig" ihtiyar olunarak verı en o çu 
üzerine sureti mahsusada. ~ bptı- olunur. 

•-··tır. Bu otobüslere ıstıa m- ---------------rıu- k ,. alın dan fazla yolcu at ıyyen • 
makta ve hallan İstirahatjne 

::..mi derecelerde dikkat olun
maktadır. Şimdi Yalova .Bursa 

bati bir n<vi tramvay ıle se-
ıeya B""t"" halk yahat ~eklini altnı9tır. u un 

b "rketten memnundurlar. Ge· 
u şı . . ı...e -k mal aabıplerı ve gere fO 

~~r ve memurları yolcularba p
1
ek 

'kan" e muamelelerde u un· 
nazı ... ·k · 
maktadırlar. Biz mezkur ıır etın 
Mudanya _ Bursa y'!l~na da b~ 
otobüslerinden itletmea~ .. temennı 

1 · Artık halk çuruk çank ey er•z. 1 •1 ve daracık nakliye vasıta a~ e ~ 
h t etmekten usanmı~tır. Bili::.:. bu sıcak mevsünler~e balı.k 

istifi ıeyahat hiç te hoıa gıden bır 
yolculuk olamaz. Serm'."yedarları 
teşvik ve bu şirketi teşkıl eden ka: 
za kaymakamı Şefik . B~y ezhe.n 
cehli sezavarı takdırdır. Şefı~ 
Bey Y alovanm umı:an ve te~akkı-

.. .. ... r 

i 
1 
1 

ZA YI - Temuzun 21 inci per§em
be günü derununda yirmib"§ lira ka 
dar bir para ile Mecit efendi tara
fından verilen 125 ve bakkal Apuı 

tol tarafından verilen 144 ve manav • 
Feyzi tarafından verilen 30 liralık 1 
ıenedi muhtevi cüzdannnı kaybet
tim. Para bulana ait olmak üzre 
mezkUr senedabn Galatada Büyük 
Millet Hanında 19 No yazıhaneye 
bırakılması rica olunur. Edirne Ka-
pusunda t&Jçı Sadık. j 

Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci ·ınıl ~lticehassı:; 

(llalmli) .\nbra caddesi '\o. ti~ 

Emlak ve Eytam 

Kapalı zarfla 

Bankası ilanları 

satılık emlak 
ı· Kat'iyyen 

Daha 
Esas 

419 
Mevki ve Nevi 

Cağaloğlu 1 Numaralı konak (Mefsuh Türk 

Ocağı binası). 

T . 1 
emınat ! 

ElveYişJi 

ŞERAİTE 
284 

252 
327 

307 

F mdıldı Molla Çelebi mahallesi Mollabayrr 

sokak 11 numara 3950 arşın arsa. 

Beykoz Tokat Çiftliği 

Büyükada Dil Mesiresi 

Heybeliada Çamlimam 9-11-. ..J rı.o. 17275 

1900.-

800.-

4400.-

1000.-

m. araa. 225.-
258 Büyükadada Kamino mevkii volisi. 500.-
343 Burgazadası Halik volisi. 225.-

Balada yazılr emlak ,bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 

ve (kapalı zarf usulile) bilmüzayede satılacağmdan taliplerin 

2.8.932 sah günü saat 16 ya kadar şubemize müracaatlarr. 

Gedikpaşa' da Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yapılacak tarifat dairesinde (4) adet Volteı kamçrsı ile (4) 

takım Voltej başlığınm imal pazarlığı 4 Ağustos 932 perşembe 

günü saat on dörtten on beşe kadar yapılacaktır. Taliplerin şe

raiti anlamak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mezkur gü

nün muayyen saatlerinde komisyonumuza müracaatlarr. (3755) 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Nail olamazsınız .. 
Beyoğlunda 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarmclaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 
Mütebaki ye 

ve 

Fırsatlarının 
İlk günlerinden 

İstifade ve mübayaah

nızı tacil ediniz. 

Mobilva ve Halı 
dairelerimizi zi -
yaret ediniz. Sizi 
fevkalade alaka-

dar edecektir. 

~--mmıl!I·---" 
Mersinde Yeni Mersin gazetesinin 7 Temmuz 932, 14 Tem 

muz 932, 21 Temmuz 932, 28 Temmuz 932 tarihlerinde 

ve lstanbulda Milliyet gazetesinde 7 Temmuz 932, 21 Temmuz 
932 tarihli nüshalarında evsafı gösterilmek suretile sahş l ı•,.İ ___________ _ 

1 "h'nd uk at. Mr. Kumandanlıg" ı için müzayedeye çıkarılan ve ihale eri 28-7-932 tan ı e m ar 

rer bulunan on parça emlakten 41,106,108,109 srra No. olanla- Satmalma kom. ilanlara 
rına talip çıkmadığından müzayedeleri bir hafta temdit ediJ.mit· '-------------

tir . Kat'i ihaleleri 4-8-932 perşembe günü saat onda Mersin Zi

r aat Bankasr binasında yapılacaktır. Taliplerin muhammen kıy
m etleri üzerinden yüzde 7,5 teminah muvakkateyi hamilen mu

a y ye n saatte Bankada bulunmaları ilan olunur. (3757) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baş Tabipliğinden: 

Müessesemize alınacak karyola, şezlong ve emsali 27 kalem 

malzeme ile dolap, mua, aandalya gibi 25 kalem ahtap malzeme 

ve 2550 kilo Adana dat pamuğu 1000 metre amerikan aleoi mü

nakasa ile alınacaktır. İhale 24 Ağustos saat ikide Galatada Ka-

ra Mwıtafa Paşa sokağında Liman Sahil Sıhhiye merke.ı:inde ya

pılacaktır. Şartname Ye tafail&t için mezkiir Merkez Levazım 

memurluğuna müracaat edilmeei. (3737) 

1 Evkaf mü diri yeti ilanları 1 

Merkez Kumananlığma meı 
but müessesat ihtiyacı için 7( 
bin kilo sade yağr ve 500 ton aı 
pa iki §artnamede kapalr zar1 
usulile satın alınacaktır. Müm 
kasalarr 21 Ağustos 932 pazaı 
günü saat 14,30 da T ophanedı 
merkez kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin şartnamesin 
&örmek için komisyona mürac• 
atları ve iıtirak İçin de tartna 
mesi veçhile hazrrlayacaklar 
teklif mektuplannr ihale günü. 
nün muayyen- vaktinde komİs· 
yon riya&etine vermeleri. 

(110) (3509) 
* * * 

250000 çift fermejüp 
120000 ,. küçük kopça 
60000 adet pııntalon tokası 
LevazllD Dikim evi için yu. ' 

kanda cins ve mikdarlarr yazı. 
lı malzemeler üç şartnamede 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 

Dördüncü Vakıf han kalorifer dairesine bir kazan vaz'ı ve zarlığr 3 ağustos 932 ça11amba 
günü saat 14 ten 17 ye kadat 

radyatör uwaluklannm tecdidi ameliyatı 26 Temmuz 932 salı T opbanede merkez kumandan· 

gününden itibaren aleni münakasaya vazedilmittir. Taliplerin lığı sabn alma komisyonunda 

1 im k h d İcra lalınacaktır. Tal iplerin •artnameyi görmek ve tafsi it a a üzere er gün saat on ört- . 
• ıartnamesıni görmek için ko-
ten sonra heyeti fenniyeye ve münakasaya ittirak için de yevmi mis~o.na müracaatlarr ve işti. 
ihale olan 20 Ağustos 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat rak ıçın de muayyen vakitte ko 

ı -L 1 E k f M ""d" · · d ld ·· · .. misyonda hazır bulunmaları on beıte stanvu v a u ınyetın e are encumenıne mura- 028) (3720) · 

caatlan ilin olunur. (3574) 1 * * * 

Merhum 
Muallim M-=bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda .. tabedilen 

Ameli Hayat Alimi 

IBerbert N. GASS~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmittlr. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
Tatraya gönderilen kitaplar için posta lkrcti alınmaz 

Topçu atıt mektebine ait bir 
reis tay müzayede suretile satı 
lacaktır. Müzayedesi 3 ağus
tos 932 çarşamba &ünü saat 10 
da Fatihte Atpazarında icra 
kılınacaktır. Taliplerin mezkiır 
gün ve saatte Atpazarında ha
zır bulunmaları (127) (3721) 

" " " 
Harbiye mektebi ihtiyacı j. 

çin 16 ton şeker pazarlıkla sa
trn alınacaktır. Pazarlığı 6-8-
932 cumartesi günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Merkez 
Kumandanhğr Satrn Alma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaat. 
lan ve iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmalarr. (133) (3771) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müesseııat ihtiyacı için 
41500 kilo ot aleni münakasa 
surctile ve 12000 kilo saman 
pazarlıkla satın alınacaktrr. A

ı imsi münakasa ve pazarlık 6-8-
1 932 cumartesi günü saat 14 ten 

1 

17 ye kadar Tophanede Mer· 
kez Kumandanhğı Satrn Alma 
komisyonunda icra kılınacak
trr. Taliplerin şartnamelerini 
görmek ~in komisyona müra
caatları ve ittirak için de muay 
yen vaktinde komisyonda ha-
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ur iye Cümhuriyet Merkez Bankası 
28 Temmuz 1932 Vaziyeti 

• 
AKTiF PASiF 

_. 
Lira Lira 

Ka .. Sermaye 15.000.000,-
11.150.537 15.632.497,31 Teclavtildekl Benlraotlu Altın nfl kilo~ 

Banlaıoı 
l1faklık 

Dahildeki Mahablrler 

1 ~ra 8.608.940,-
335.404,86 24.576.772,1 i 

Deruhte edilen nrakı naktlye 1 ~r& 158.748.563,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine ıevflkan 
vaki ıediyat -i.860.568,-

Deruhte edilen evralıı naktiyt baklym ı~.888.000,-
Alim safi kilog. 1,472.281 
Türk Liruı 
Hariçteki lluhablrlen 

{ 
b&nten ıedıvlll 
pk&nlan bank
noılu kutılılı 

Lira 2.070.884,10 

" 472.023,8J Karşılığı tamamen alıın oluak tedavüle vaz o4ilen 1 Lira &688.589,98 
Karşılığı tamamen alıına tahvlll tabi dö•I• olarak ~.54!.907 ,93 
tedavüle vazedilen " 403.5#,38 165.480. 134,36 

Aluna ıahvlll f 00•1>< mevcudu 
hbll 

S.ıbe11 .ıtmslor 

Hadile Tahvtllerlı 
Deruhte edllm ewılıı nıktlyı karfllıtı 
Xuıııııun 6 vı 8 inci maddelerine tevfikan 
vekl ıedlyeı 

Ctlvl•a 
Seoıd.oı 

Eahlm n { Deruhte eılllen nrekı nıktiyı 
TahvllAı kufılığı ( idbırtkıymeıle ) 
Eıbım n Tahvll!ı 

Albn Uzerine avana 
Hi•aedarlar 
lluhtelif 

Lira 403.544,38 

" 
656.175,i? 

Lira 158.748.56ll,-

- 2.860.563,-
" 

Ura 8.510.325,-

ft 27.125.825, -
" 9~5,000, -

Yekün 

1.059.719,65 

ı s6.38e.ooo.-

31.591.150,-. 

1.273,3~ 

4.61<.•76.i6 
l.!.'i4. 8 ,97 

221.932.088,83 -

Vadesiz Tevdiat: 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

7.428.882,~5 

1.052. 700,30 
lli.970.871,72 

Yekun - 221.932.088,83 ı ı ; 

İskonto haddi 0 o 7 aıbn üzerine avans 0 o S,112 

Bayındır Ziraat Ban tasından: 
Sıra Bankaca takdir Maliyece tak- H U D U D U Mevkii Karyesi C f N S l 
No. Ye tahmin olu- dir olunan 

naa kıymeti kıymeti 
Lira K. U.ıa K. 

1 11,500 o 

2 13,100 o 

Şarkan ytl%bafı Hafız lıhami 
Ef. tarlaıı garben tariki m 
ıimalen Hacı İbrahim Ey
tamı Htıseyin, Süleyman 
tarlası cenuben kantar O. 
Mestan ile mahC:ut. 
Şarkan sabikan İsmail ze,·
ceıi tarlası garben tariki
am fimalen Kara Ali eyta
mı tarlası cenuben kanlı O. 
Osman tarlasile mahdut. 

Çırpı köy Çırpı köy 

Çırpı köy Çırpı köy 

Han ve müştemilab sekiz oda 
bir yazıhane, bir fırın, ftç dük
kan, bir kahvehane. 

Zeytin yağı, un, pamuk fabrikası 
müştemilatı dört dükkan, bir 
fırın, iki kahvehane. 

26-7-932 tarihinde lbalelerl icra kılınacağı ilin edilen cins ve evsafı yukırda yazılı gayrimübadillere ait emvale talip 
zuhur etmediğinden bir hafta müddetle müzayedenin temdit edilerek ihalenın 3-8-932 çarşamba gününe talik edildiği ilin 
olunur. (3758) 

Unutmayınız ki ~ 

ASİPİN -KENAN 
tabletleri 

atnJanna ve •oiuk algınlıftına 
en birinci ilAçbr. 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
Muallim mektepleri için yaptırılacak Fizik ilat dolaplarile 

laboratuvar manian 26/8/932 tarihinde ihale edilmek üzere ka-
1>alı zarf uaulile münakasaya konulmutlur. Bu baptaki feınni ve 
münakasa tartnamelerini ve tarifnameyi ve kctifname ile plin
lannı ııörmek isteyenlerin lıtanbul Liıesindeki kaleme ve talip 
olanların da ihale günü olan Atuıtosun yirmi altıncı salı ııünü 
saat 15 te teminatı muvakkate makbuzlarile Maarif idaresinde 
lı;ain Alım Satım komisyonuna müracaatlan. (3482) 

Ankara Numune Hastanesi 
Saş Tabipliğinden: 

Hastahanenin 932 mali aeneai ihtiyacı olan 231 kalem ilaç 

ve tıbbi malaeme ve laburatuvar ecza ve malzemesi 19 Temmuz 

932 tarihinden 8 Ağuıtos 932 pazartesi gününe kadar yirmi gün 

müddetle ve kapalı zarf uıulile; 12 kalem Röntgen malzemesi de 

ayni tarihlerde ve aleni ıurette münakasaya konulmuftur. Talip 

olanların yevmü mezkfirda saat birde yüzde yedi buçuk teminat

larile birlikte hastahanede mütctekkil komiıyona müracaatları 

ve ıeraitini öğrenmek Ye listesini görmek için de lıtanbul'da 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada her gün 

öğleden evvel idare memurluğuna müracaat edilmesi ilin olu

nur. (3526) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni • Tertip Başlıyor 

1. ci Keşide: 

11 . Ağustos 1932 dedir. 

Bn~k · ikraıniJe 30,000 tiradır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

• 
lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 
30 Ton gaz: Kapalı zarfla münakaaaaı 17 Ağustoı 932 çar

şamba günü saat 10 da. 
20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakasası 17 Ağuıtoı 932 

çartamba günü saat 11 de. 
12 ton yağlama yağı: Açık münakasası 17 Ağustos 932 çarıam 

ba günü saat 14 te. 
4500 metre muhtelif renkte Şali: Açık münakasaıı 18 Aiua

toa 932 pe11embe günü saat 15 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukanda 

cing ve mikdarları yazılı malzemenin hizalarındaki tan'hlerde mü 
nekasaları yapılacağından tartnamelerini görmek iıteyenlerin 

her gün, münakasaya i§tirak edeceklerin münkaaa günü uaulü 
mevzuasına tevfikan hazırlayacakları temint ve teklif mektupla
rile birlikte Kasımpapda Deniz Levazım Satınal.ına komisyonu
na müracaattan. (3535) 

lstanbul Ziraat Mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

İstanbul Ziraat mektebine merbut üzüm bağlannm ıesıei 
haliye mahsulatı 17 Ağustos 932 tarihine müsadif çartamba gü. 
nü saat 15 te ihale edilmek üzere mevkii müzayedeye vazedilmit 
olmakla taliplerin tartnameyi görmek için lıtanbul Maarif Mü
diriyti binasında Liseler Muhaıebeciliğine ve pey ıürmek için 
de vaktinde mezkur dairede kain Ziraat Mektebi mübayaat ko
mi.yonuna müracaatları. (3636) 

Trabzon Posta ve telgraf Batmlldllrlüğünden: 
Yazın otomobille, kı§m araba, kamyon ve kızakla haftada üç 

sefer icrası mefrut ve ayda 1449 lira ücretli Trabzon - Bayburt 
arası poata müteahhitliği 25 cariıden itibaren • tatil günleri ha
riç - 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmıtbr. Bedeli mutedil 
görülürse ağustosun 16 ncı günü ihale edilecektir. Taliplerin ve 
fazla malumat almak istiyenlerin Trabzon Bllfmüdiriyeti müna
kasa komiıyonuna müracaatları (3659) 

Haydarpaşa emrazı iıti!Aiye haatanaıi baş tabipliğinden: 
Müe11esemiz için bir aene zarfında lüzumu olan qağrda 

mikdan yazılı odun ve kömürler aleni münakasa ıuretile ayn 
ayn satın alınacaktır. Talipler münakasaya ait tartnameleri ııör
mek ve almak üzere bergün hastahane idare memurluğuna. Ve 
mıünakasa günü olarak tesbit edileııı 18 Ağustos 932 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat on dörtte Galatada Karamuata

~ fapafa sokağında lstanliul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde mü 
' teşel<kil ihale komisyonuna müracaatlan ilin olunur. (3658) 

1 

120 Çeki Meşe odunu [ 40-60 Ton kok kömürü 
120 Ton Maden kömürü 2000-3000 kilo maneal kömürii 

1 

1 BE$i 

Kok Kömürü 
Ecnebi mamuli.tile rekabet 
eden en mükemmel evsafı 

haiz 

KOK KÖMÜRO 
SATIŞ MAHALLİ: 

lıtanbul Hasırcılar No. 12 
..._Telefon 20907 _ ... 

3 üncü kolordu 
ilAnları 

Çatalca müıtahkem 
kıtaatı ibmt)yacı için 84000 
(ıekıen dört bin) kilo odun ale 
nl münakasa ile alınacaktır. Mü 
nakasası 16-8-932 salı günü ıa 
at 11 de icra edilecektir. Şart 
namesini almak iatiyenlerin 
her gün öğleden evvel komis
yona müracaatlan ve münaka
saya ittirak edeceklerin de vak 
tinde teminatı muvakkatelerile 
birlikte komiıyonda bulunma
lan. (603) (3614) 

• • • 
Niğdedeki kıtaat için 160000 

kilo ekmek kapalı zarfla müna 
kaıaya konmuıtur. ihalesi 16-
8-932 salı günü saat 16 dadır. 
Taliplerin vakti muayyeninde 
Niğdede 41 fırka Sa. Al. Kom. 
na müracaatlan. (601) (3612) 

* * * 
Diyanbdrirdeki kıtaat hayva 

natı için senelik 400,000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münakasa 
ya konmuttur. lhaleai 27-8-932 
cumartesi günü ıaat 10 dadır. 
Taliplerin Diyarıbekirdeki 7. 
K. O. Satmalma Kom. na mü
ncaadan. (624) (3759) 

* * • 
Kıtaat ve haıtahaneler için 

defatir ve evrakı matbua komia 
yonumuzda mevcut nümuneai
ne tevfikan pazarlıkla alınacak 
tır. Pazarlığı 10-8-932 çarıam
ba günü ıaa~ 15 te komisyonu
muzda yapıl,cağmdan taliple
rin !artnamesini almak ve ıiü
muneleri göı'mek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (625) 

(3760) 

Şak ika 

tabir olunan 

yarım 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 

İSRARLA 

PAGEOL 
Prostat it PAJEOL 
lıtihabı mesane En kuvvetli ve 
Seyelanı meni mOeaslr muzadı 

Bel sotuklutu taaffünil bevlldlr 

Gut mllliter Tesiri seri ve esaslı 
Tebevvülün cvcaını 
izale ve bütün ıhıi · 
lan mentdcr 

~· 
MÜPTELA VE MUZTARIP OLANLAR iÇiN 

PAJEOL BİR TEDBiRİ ŞAFfDlR 
Parls hastaneleri mOtaahhldl: Şatlilen Mü~ c!:"5l 

15 büyük MükAfat - bilumum eCZQDelerde sı:tılır. 

r 

1 ._ ______________________ _..,.._,....,.,_,,.n_,,,~11 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtikliil cadde· 

ıi 390, lıveç ıefareli karı11ında. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah• 
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası Ankarada İdare mer 
kezinde 20 Ağuıtoı 932 cumarteıi günü saat 15 yapılacaktır. 

T afıilit Ankara ve Haydarpata veznelerİl'.lde beter liraya sa 
tılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (3678) 

Ticaret lıleri Umum Müdürlüğünden: ı 
Yanım, hayat; Nakliyat ııigorta itlerile ittiıal eylemek üne Sigar# 

fİrl<etlerinin teftit ve murakabesi hakkmdaki 25 Haziran 1927 tarihli ka· 
DllD hükümlerine göre teıcil edilmit olan ecnebi sigorta şirketlerind~ 
(Riunione Adriatika) Sigorta ıirketinin Türkiye umum vekili haiz oldu~ 
aelihiyete bU.en bu ktre müracaatla gaybubeti eanaıında yerine haiz oh 
duğu bilumum hukuk ve ıelihiyetleri haiz olmak ve Şirket namına yapa· 
cağı iflerden cloğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edile~ 
ve üçüncü ıah11 sıfatlarile haZır bulunmal< üzre ıirkelin Türkiye Müdirı 
saııiıi Alber B11rzilay Efendiyi vekil tayin eylediğini bildinniı ve laznng•· 
len veıikayi vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüt ol· 
makla ilan olunur. · 

MİLLİYET MATBAASI 


