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NUSHASI S KURUŞTUR 

ve Anadolu • aar 

üyük politika işleri- 1 

in konuşulduğu şu 
nlarda Rusya'yı göz 

Önünde tutmak lazım! 
•....r-ynelmilel sulh politikasında 
Q.usyanın büyük rolü vardır. 
Bükreş ile Moskova arasında. 

ki ihtilafın halli 
ayrı bir tetkik mevzuudur •• 

ne batka bir alemle karııkartı
ya bulunmuf olurduk. 

. H.er vesile ile tekrar ettiği· 
~ hir hakikattir: Rusya, bey
. ~ilel sulh politikasında çok 
uhını bir amil olabilir. Rusya 
il dahil olmadığı her siyasi 
~ llıhinezon mutlaka biraz sa
r Jtır, Bu iddiayı hadiselerle te 

1 e lüzum var mı? 

lıij ~eğitmeyen hakikat fU kiı 
t tun milletler samimi bir ka· 

1 •r 'Ve arzu ile sulb davası etra· 
:da. toplanmadıkça dünya em 
,.Yet~ kurulamaz ve bugünkü 
,J'••ı cereyanlar ne istikamet 
llııraa alsın; bu netice değİf· 

ez. 

l Haftalardan beri Paris ve 

1 °ıııdra gazeteleri Büyük Bri-
1 lııya ile Fransa arumda imza 
t'11•rı Lausanne miıakmdan ha 
, 'rrle bahsediyorlar, dünya 
ç~ ıiııü bir an evvel kurmak İ· 
~~ hu misakın çok esaslı bir a
d ıl olacağını söylüyorlar. Sulh 
~kaıınırı yürümesine yaraya
h her hareketi takdir etmek, 
~~r f~yden ~iyade insani bir va 

1! edır. Aynı derecede ineani ve 
d1YBsf bir vazife daha var ki, o 
) ' sulh gayesinin İstihsaline 
d •rayacak batka teşebbüsleri 
e tutmak ve yürütmektir. 

i~uaya ile Lehiıtan arasında 
ı aıı takarrür eden bir ademi 
tc:avÜz b fi k 'i ve itara ı muahede-

Hatırlardadır: 1921 de Ruı· 
yada müthit bir kuraklık varclJ. 
Kıtlık oldu. Yüzbinlerce, hatt& 
milyonlarca inaan açlıktan, ih
tilalden ve sefaletten öldü. Ot, 
saman, toprak yemeğe ba ... 
layan, hatta mezarlan açarak 
<Slüleri yiyen kimaeler bulundu. 
Bu facia; gizli değildi. Bütün 
bu kıtaller, açlıktan <Slümler me 
deni insanlann gözü <Snünde c:e 
reyan ediyOl'du. Rusyada vasi· 
yet bu kadar acıklı iken yalnıs 
Amerikada değil, Romanyada, 
Macaristanda, Ukranyada zabl 
re ambarlan taııyor, nakliye 
gemileri limanlarda itsiz, güç
süz bekliyordu. Avrupa; aırf si
yasi mülahaza ve hcıııaplarla 
Rusyanın imdadına kotmadı. 
Öyle mülahaza ve hesaplar ki 
esasından hatalı idi. 

"Niçin Boltevizme gittiT' 
diye Rus milletini mualıazeye 
Avrupanın hakkı yoktur. Ona 
ihtilile iman kuvvetini veren se 
bep, Avrupanm bu gayri insani 
likaydisi olmutşur. 

Zaman her ıeyi unutturur. ' . Boltevik Rusyayı ihmal etme-
yen yumuatk bir politika; bun
dan sonrası için olsun bu koca 
memleketi sulh davasında fay
dalı bir unsur olarak kullanma
ya kafidir. 

Büyük politika itlerinin ko
nutulduğu ve halline çalıııldı
ğı ıu anlarda Ruıyarun vaziye
tini, geçirdiği tecrübeleri ve u
mumiyetle yapılan hataları bir 
defa daha gözden geçirmek la
zımdır. Herhalde hesabi ve man 
tıki bir tetkik; sağlam hüküm
lere götürür. itin baıı, Rusya
nın beynelmilel sulh politika
sında mühim bir rolü olduğunu 
kabul etmektedir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

d 'Var. Bu muahedenin etrafın
~ _fazla mübalağaya kapılmak 
ta ltru olmaz. Fakat Avrupanm 

11 1lıında emniyet ve sulh dava 
ı~• az çok tesiri tabii olan bu 
li' ~hüsü niçin tetvik etmeme 
l~ enıpı gazetesinin son gün· 
,. de okuduğumuz bir makale
,'11de, muahedenin imzası Rus
tı' ile Romanya arasındaki mü
' "eh.tın tanzimine bırakılma· 
~ Vartova hükfunetine tavsiye 
~f"~Yor ve bu düşünüt tarzı, 
~~ geciktirmekten b&§ka bir 
\ 1Ce vermez. Bükreıt ile Moı
,;"• aruındaki ibtilüın halli 
it~ hir tetkik mevzuudur. Öy
lti r mevzu ki, onun tetki- l s========-====""""' 
jııı~e, T emps'ın ayrıca yapaca
b,1~_ıtarafane netriyat, ihtilafın 

•rıde pekala müessir olur. 

1111~aktile Rusya ile Fransa ara 
~ a da böyle bir muahedenin 
ııı~•ları teıbit edilmit, fakat 
ttk :takereye devam edilemeye
tiııı. teriye bırakılmııtı. Kanaa
ltjk l:tce meselenin yeniden tet
~i 'Ve mütalea11 için en müsait 
ııı: :tanıan ve şerait içinde bulu-

Yoruz. 

tiııı~"?•Ya me:v-zuun.a temas edi 
~~ın ıebebı; bundan on, on 
)en .•ene evvel dütülen hataya 
~.t;,_ten düımemek ve yapılmıt 
tö arın devamın daha fazla 

:t Yunımamaktır. 

'' ~ya sulbü hesabına, garp 
),tfll1!1'1n en büyük hatası; Rus 
)/1 ı~mal etmektir. 160 mil
l~kıı rıufuılu muazzam bir mem 
lıı et, hareket halindedir. Müte 
lı;, •diyen tüten bu yanar dağ 
l/ &Ün indifa edebilir. Böyl~ 
~ ~alde yalnız muhitine değil, 
ı.,~~ dünyaya vereceği zarar
lie ııe hesap etmek kolaydır. 
~ rhalde Avrupa devletleri da 
dak~916 ve hele 1917 de Rusya 

I 1 t~zahürata ehemmiyet ver 
t erdı, Rusyaya arkasını çevi
~;ık yerde ona elini uzatsalar

' ugün Bol,evik Rusya yeri· 

Tevhit 
Kadro lan 

lstanbul kadrosu 
tamamlandı 

Jnlüoarl.r mer
kez idaresinde A· 
ıim Beyin riyue· 
tinde çalıımakta o 
lan tevhit komiı · 
yonu dün de top
Janırufbr. Komi•· 
yon mülhakat lıaı· 
müdürlükleri kad
rolannın tevhidile 
meıgul obnuıtu~: 
1 ıtihharatımıza go 
re lıtanbul bafmü· 

Asinı Bey dürüriyeti .ka~rc~su 
· ikmal edılınıtbr. 

Tevhit kadroeunun bu günlerde lı
tanbul batmüdüriyetine tebliği mu
karrerdir. Komieyon, htanbul tuz 
hatmüdürü ile yaprak tütün müdü· 
rünü cağrrarak izahat almıtbr. Ko
miıyon haftada üç gün toplanmak
tadD". 

Teırinisanide 
Naklolunuyor 
Tahkikatımıza nazaran inhi.arlar 

merkez idareai t"!riniııanide Anka
raya naldolunac:aktır. 

1 Esat B. 
Bugün gidiyor 

Son baharda vasati 
ve şarki Anadolu'da 
tetkikat yapacak 

Ja2I Hz. saraydan mllfarakat buyuruyorlar 

Gazi Hz. dün akşam Yalovayı 
teşrif ettiler .. 

~eisicümhuı Hz. dün saat 17,20 de, refakatlerinde Hariciye 
!'."ekili Tevfik Rüştü, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyler ve di
geı zevat olduğu halde, Sakarya motörü ile Dolmabahçe sara
y~nd~n ay~ılarak Ertuğru! rat~nı teşrii etmişler ve y alova'ya 
gıtmışlerdır. B. M. M. Reısı Kazım Pş. Hz. vapura kadar gide
rek Gazi Hazretlerini teşyi etmişlerdir. 

• Han mlar, isterse 
polis olabilirsiniz! 

z 

Hukuk ve mülkiye mezunu ha.. 
nımlara merkez memur. ---

luğu vazifesi teklif ediliyor •• 
Vilayetin resmi ilanı 

luklarile Müdiriyet ıubelerinde ayni 
derecede bulunan muhtelif memuri
yetlerde iıtihdam edilmek Üzet"e 
mektebi mülkiye ve hukuk fakülte- ' 
ıinden mezun kadm ve erkek asli 
maaşı 25 lira olmak üzere bir mik
dar memur aJınmaıı mukarrerdir. 

Y •tı otuzu geı;memit ve erkekler 
den aekerliiini ifa etmit vatandat
lardan arzu edenlerin iıtidaname 
diploma, vesaiki aıkeriye ve timcİı
ye kadar bulundukları hizmet ve me 
muriyetlerden almış olmaları li.zım
gelen vesaik ile birlikte Vilayet ma 
kamına müracaatları lüzumu ilin 0 

lunur. Ecnebi lisanı bilmek tercih se 
beplerindendir." 

Bu tebliğ Üzerine Vali Muhittin 
B. le görüşerek poliı merkez m&

murluklannda hanımlRnn da tav
zif edilip edilmiyeceklerini sordnk. 

Muhittin B, tunları oöylediı 

.Acaba merkez memuru -" lıtanbul kadroıuna 6 bat· 
hanımlarımızın da ünlfor- memurluk ilave edildi. Mevcut mer
maları da blJyleml olacak? kez memurlanndan terfi edilecekler 

de var. Taliplerden en münaıiplerinl 
Bir Eylı'.ılden itibaren yeni pollı I bu nzifelere alacağı~. 

tetkililı kanunun tatbikatına batla-
nacaktır. Yeni kanun mücibinc~ J 1- Hanım taliplerden -tlup evsafta 
wnbul Poliı Müdiirii Emniyet Mü- olanlar, yani Mektebi Mülkiye ve 
~rü unvanını alacaktır. Merkez ·e Hukuk Fakülteeinden mezun bulu
murları sivil re iiniforrrıalı dive ili- nanlar, ecnebi lisan.lan bilen1er terci 
ye aynlacaktır. Komioerler de alvil han, kabul edilecek. ve bunlar bat
ve üniformalı kmmlanna tefrik c- memurluklarda tav:uf olanacaklar
dilecektir. dır. Mesela Ecanip ve Paeaport in-

Dün Vali Muhittin B. İn imzuile ıırnlarmda, zabltai abli.kiye iılerin-
fU tezkereyi aldık: do hanımlardan pek ila lıtifade 

" lıtanbul Poliı merkez m-uf'o mümkündür" 

Kemalizm nedir? 
Selanik - Ana/ arta -Ankara .. 
Yazan: Edirne meb'usu Mehmet Şeref 

Pek yakında Milliyet'te 

Maarif vekili Eoat Bey dlin 
Çamlıcada akrabaemın evinde İ.I· 
tirahat ebnittir. V, kil B. bu ak· 
tamki trenle Ankaraya avdet ede 
cektir. Vekil Beyin aon baharda 
mekteplerin açılma zamanında 
vaeati ve tarki Anadoluda bir tel 
kik aeyahatine çıkmaıı mukarrer
dir. Bu ııeyahatte vekil beye veki 
let umumi müfettitlerinden bir 
kaçı da refakat edecektir. Maarif 
vekili iç Anndoludaki bütün mek 
teplerim:zin umumi vaziyetini Te 
randmaa nı tetkik edecektir. Ana 
dc.lunun bir çok yerlerinde yeni
den liıeler, açmak ihtiyacı hiaae· 
dilmektedir. Bu ıayalıatte, mek· 
tep ihtiy11~ının en çok tekaeüf et• 
tiği yerler teıbit edilecektir . 

Sükna bedeli 
Tekaütlük 

hk tedrisat hocalan 
Dün bu 

meseleleri görüştü 
Muallimler Birlijinde ilk tedri 

aat muallimleri dün bir içtima 
yapınıtlardır. lçtimaın mevzuu 
ilk tedriaat hocalannın ıükna be
deli ve tekaütlük meııeleleri idi. 
Bunlar hakkında izahat ieteyen 
ilk mektep hocalarına birlik reisi 
Hamit Bey ıu izahatı verdi: 

- Huıuıi muhasebeye tabi ilk 
ınektep muallimlerinin tekaüdiye 

Hamit Bey 

leri meeeleoi hakkında bir layiha 
hazırlanınıttır. Mecli• açılınca 
takdim edilecektir. Sülma bedeli· 
nin iki ııene müddetle verilmeye· 
ceğine dair kanun bir eene daha 
temdif edilmiıtir. Bir ııene daha 
verilmeyecetkir. Fakat bu husu•· 
ta da geçen devrede Meclise ve
rilmit bir layiha vardı. Müzakere 
si bu dıovreye kaldı. Bu devrede 
her iki lilyiha birden Mediıten çı 
kacaktır. Herhalde Maarif ıiyase 
tini idare edenler muallimlerin va 
ziyetine yakından ve himayekir 
bir teki :tie ali.kadar olmaktadır
lar." 

Hamit Beyin bu izahatını müte 
akıp 'bazı muallimler euiiller IOI"· 

muılar ve kendileri t-vir edilmit 
tir. Dah11 bazı meıleld hatbühal
lerde bulunulduktan aonra içtima 
a geç vakit nihayet verilmiftlr. 

Ali Rana B. yann 
geliyor 

Gümriik ve lnhiaarlar vekili 
Ali Rana Bey yann Ankaradan 
şehrimize ırelecektir. 

Mübadt;le itleri 
Muhtelit Mübadele komiıyo

nundaki batmurahhaumız ŞeTld 
Bey dün Tarabyaya ırlderek ko
misyon itleri hakkmda Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyle mfill
katta bulunmuftur. 

Aşkı Efendi 
Yazısız HikAye 

Hergiln llcDncil 
sayıfamızda 

Umumi Netriyat ve Yazı MUdüril 
ETEM iZZET 

k 
Kraliçe ilk talibi 
ile evlenecek •• 

Keriman H. diyor ki: Bu misaba
kada kazanınca dtinya beni tanıdı. A

man anne adım 
çıkmadan beni ilk arayana verin •• 

.Ece'ye pırlantalar veriliyor •• 
Dünya güzel 

lik tacını ıriyen 
Keriman Halia 
Hanım , tehri· 
mizde sabırsız 
lıkla beklenme 
ktedir. Güzeli
mizin Paria'e 
hareket ettili· 
ne dair aileei
ne haber gel
miftir. Paria'te 
kaç güb kala· 
caiı maliim de 
ifidir Keriman 
H. ı Parlate bir 
ay kadar kal
ma!• davete
den zat, dünya 
ırüzelinin pede 
ri Haliı Beyin 
enifletİ Hasan 
Beydir. Hasan 
Bey, Pariate ti 

caretle meıgul 
dür. Keriman 

Hanım, bu da
veti kabul et· 
mekle beraber 
Pariste bir haf 
tadan fazla 
kalmak niye· 
tinde olmadıiı Kraliçenin bir resmi •. 
nı buradaki aileıine yazdıiı bir 
mektupta hildirmiıtlr. Bir muhar
ririmiz dün Fmdıklı apartıma.nm
daki dairesinde Kerim.an H. m 
baba annesi Suada Hanımla &Ö
rüşmü,tür. Suada Hanım, torunu .. 
nun dünya kraliçeliiine intihap e-

dildiği haberini naad aldıjtmı mu• 
barririmize ,öyle anlatıyorı 

- Günlerden pazar alqamı İ· 
di. Evde otunnuı radyo dinliyor• 
~-· Ben, kızun F erhunda ile ( Ke 
rıman H..._ anneıi) ayn otu-

(Devamı r; ıncı nhilede) 

Vilayet dahilinde zirai 
kooperatif teşkilab 

lTeşkilita başlanıyor, nereler. 
de kooperatif yapılıyor 

Cümhuriyet hükUmetimizin, 
halkımızın yüzde ıekııenini tetkil 
eden köylüyü ne derecelere ka· 
dar koruduiu malümdur. Son bui 
day talın alma kanunu da bu cüm 
!edendir. 

Bununla beraber koylü için 
çok feyyaz olan köy airai lı:oope· 
ratifleri tetklli de memlekette 
ııördüiii t"!vikle tamll bir hal al 
maktadır. Dün vali muavini Ali 
Rıza Beyden aldığımız maliimata 
göre vilayetimiz dahilinde birçok 
köylerde zirai kooperatifler tqki 
line bqlanmıtlrr. Bu çok memnuni
yete fAyandır. Yeni tetir.il edilen 
kooperatifler faaliyete baılamak 
üzeredir. 

Kartal kazasındaki 
Jıooperatl/ler 

Samandıra, Büyükbaklı:al, lıoy 
terinden mürekkep ırrupta: !uJ. 
tançlftliti, Alemdar, Re1&diye, 

(Dnamı f ıncı sabile<!•) 
Ali Rlza Beg 

Vali muavini • 

Sergi her gOn blnu daha rağbete ma-zhar olarak 
zl11aret ediliyor. DDn ziyaretrilerln 11ekunu 47 bini 

11ecml1ll. 1 Yaz11ı lıısmı mahsusumuzda l 



Mektuplar HARİCİ HABER.LER 
Bahsi kaybeden Ame- . . 

·k 1 k 1 rdi Von Papen kabınesın-' Konfe_ransa 
rı a ı yo o uve d t d.l""'t Hazırlıklar e a ı a yapmayor 

Herkes Alman giizellnin kıra. 
liçe intihabını bekliyordu 

Keriman Hanım Pari• tarikile mem
leketine dönecek •• 

Bitler nezaretlerin tevzii mese. 
lesinde ağır basmağa azmetti 

hızarı bir komisyon 
programı 

tanzim edecek 

Gazete idarehanesine taarrıJ 
BRESLA1J, 4 A.A. - Roseoberıı'de 91kan ve merkez 

~ın fiki~lerini netredeo Oper.dılesiıcher Kurier gazetei 
ıdarehanesıne bomba atmak suretile bir taarruz vuku bu 
tur. Bir takım meçhul tabıalar, idarebaneoio pencel"elinde 
hambaralan atmıılardrr. Vuku bulan infilAklar, pek büyük 
di zarar ve haHr ika etmi.ftir. 

ltalganın geni Ankara sefirı 

SPA, 31 (Milliy.t - Gecikmit 1 Keriman Hanım çekildiği sa
tir) - Bir :ıamıuılar, Avrupa- man tekrar meraklı bir intizar 
nın mqhıır w tehirleri.nelen bi- d-reei be.ılıyordu. Keriman 
ri olan bu küçük Belçika kaıa- "Hanıma intihabın neticesi bildi 

BERLIN, 4. A. A. - Kanunu e-
1a1i, Reichıtag'ın en ıeci İntihabat
lan 30 gün sonra içtimaa davetini 
-tik bulunduğundan Almanya hü
~metl, bu mühletin ıon günü olan 
aiuıtoa'un 30 unda mecliıi içtimaa 
davet etmek taaavvurundadır. 

ilk celıeler, riyaıet divanının in
tihabına haoredilecektir. Parlamen
to, mesa.iıi, annk eylül bidayetinde 
hatlıyacaktır. 

tiimiilünü tanımamak ihtiyat11zlık 
olamıyacaiından buna hücum et
mek pek mütkil olacaktır. 

Bu hal suretinin tabaldıuku yal
nız bir tek müşkil arzetmelttedir ve 
bu müıkil, ehemmiyetsiz değildir: 

V on Papen. intihap edilmek için 
merkezin reylerini elde etmeıi veya 
hut en azı bu fırkanın müıtenkif 
ka1maıınr temin etmeıi İcap edecek
tir. 

LONDRA, 4. A . A. - Hariciye 
nezaretinde 1 ngilt•e tanılın dan Ce
miyeti aknın namı- mali n ikti-
1adi konferansa iıtirak etmeai için 
Amerikaya olan davete, Amerika'ea 
henüa resmen cenp verilmemiı ol
dutu beyan edilmektedir. 

Mamafih, ıerek ~nın Ye 

ıerek Belçikanın ittiraki kabul et
meleri timdiden temin edilmit ıibi
dir. 

ROMA, 4 A.A. - Yakında ltalya ıefaretlerinde vuku bd 
cak tebeddülit yalnız Paria, V qington Madrit ve Buenos _ 
res'e inhisar etmiyecek ayni zamanda Varşova Brüksel ve 
P~?~ag sefare~lerinde de tebeddülat olacaktır. Ankara büyük 
çılığım! M. Loıaconu tayin edilecektir. 

Azot kon/ eransı dağıldı 
PARIS, 4 A.A. - Azot konferanaı meaaiıini tatil etmif 

Müz.ak~reler mucibi memnuniyet bir terakki göstermittir. G 
cek ıçtımalarda muallak meaelelerin de halledileceği ümit ol 
maktadır. 

• baımda \mlumi hayata yepyeni rildiji zamao, kızcağız birden 
bir iıtjkamet ftl'm bir hidiıe bire ıaıalamıt, ellerile yüzünü 
oldu: Dünya güzellik kraliçesi- kapayrak: Von Papen hükumetinin, yeni 

mecliı huzuruna hiçbir suretle tadil 
edilmtımiı olduğu halde çıkmak ta-
1avvunında olduğu söylenmektedir. 

Davetnamede konferanı nızname
ıinden tarife, borçlar ve tamirat me 
ıelelerinin çılıanlmıt ve fakat cü
müı-maden ıneıeleıinin İpka edilmit 
oldu(u beyan edilmektedir. Davet
name, alakadar devletlerden ihzari 
komiteye bir murahhas ve 3 muta
ha1111 izam etmelerini talep etmek
tedir. Bu komiteye Cemiyeti aham 
mecliıi de 3 mali ve 3 iktisadi mu
tahasııı aönderecektir. 

ain intihalıc... - S-... Dünya lcraliç .. i ... 
Bu münasebetle Spa hakkm lmkAnı yok! diye küçük bir Hy 

da biraz maltbnat vermek iıt&- ha koparmıttır. Fakat bir dald.. 
Hüldlmet, bazı fırkaların talep et

mekte olduktan tadilat projelerini 
ancak eylülün ikinci 15 ıünü zarfın 
da tatmin edecektir. 

Hltler'cllerin metalibatı 

rim: BelçikaPHD Alman hududu 
na yakm tirin bir lıtirahat yeri 
olan Spa, 14 ilncli aarm iptida
l~da, (miladi 1324 ıenesi) 
parlaınata batlamııtı. Şifal bu 
1&11 ketfedilen sulan, buraya, 
binlerce ziyanıtçl toplamakta 
ıeclkmecli. 17 inci aıırda Spa 
kaıaba.ı, en büyiik hükümdar

BERLIN, 4. A . A . - Hugen
berır'ln 111l4İri efki.n olan Loca! An
zeiger, Hltler'in ahiren muavinleri 
ile YllplDJf oldutu mütavereler neti
oeolnde Nazl'lerin Alman kabinesin
deki nezaretlerin yeniden tevzii sı
ruında pek ziyade efratki.rane me
talebatta bulunacaklarının muhak
kak olduğunun anlaşıldığını yazmak 
tadır 

Halbuki merkez fırkaaı, bu anda 
kendi ıaflanndan ne ıibi terait al
tında çıkımı olduğunu katolik rüe. 
sanın hô.li unutmamı, oldukları bir 
başvekilin 4ahıına ka'"1& büyük bir 
teveccüh göıtennemekte<lir. Fakat 
kat'i ıurette Pruıya bqveki.letine 
tayin edilecek zat kim olursa olıun, 
Almanya hükümiietinin Pruıya bü. 
kümeli istiklalinin manaama bir for
mülden ibaret kalma11 için elinden 
geleni yapacağına muhakkak nazari 
le bakılabilir. Şayet Alman hükume
ti hu itte muvaffak olacak olursa bu, 
Almanyanın dahili aiyaıetinin teka
mülü ıahaıında gayet mühim bir ha 
diıc olacaktır. 

Konferanırn programını bu ihzari 
komite tanzim edecektir. 

Bolivya mutlaka har 
etmeğe karar verdi 

ların yulıtı idi. 
Yüka.k -yeteye menıup 

rical m.,.a.nmda Ruıyanm m1!9 
bur Deli Petrosu ile lıveı; kra
lı Güıtav Ye Avuıtut'ya impera 
toru ikinci .J-ef, yu: menimi
ni burada lıtiralıatl. ıeçlrmep 

iki başvekillik 
M. Von Papen sayfiyede 
BERLlN, 4 . A. A. - Baıvekil 

M. V cın Papen, bir kaç cün iıtira
hat etmek üzere Sarre eyaleti dahi
linde Wallerfangen tehrine gelmi~
tir. 

Komite, konferan11n içtimaa da
veti, İçtima mahalli ve tarihi mese-. 
leleri ile İftİgale memurdur. Komi
teye Cemiyeti akvam mecliıi aza
ıından olan davetli milletlerin yani 
Franıa , lngiltere, tlalya, Almanya, 
Japonya murahhaslan ile Amerika, 
Belçika ve Norveç murahhaılarm
dan mürekep olacaktır. 

Teleplerinin tavassutlarla tat 
min edilemiyeceği anlaşılıyot 

LA P A'!-, 4. A. A. -::__Hariciye na 1 bir uman imza edilmemiıtir. 
:ıırı , nezdıne . ~bul et!ıgı Havaı a- 1928 seneainde Parage kıtaatı 
)anar ~~-birıne vaki beyanatında, livyalıların Vanguardia iıtibkMıd' 
Shaco ~tili.fı ıulhp.erve~e vaı~ tahrip etmitlerdir. Bolivyalılar 

gelirlerdi. 
Spa, o tartlılerde çok zenıin 

bir kaaabe. iclf. Her aene, otel
lere 11lmayan kalabe.lık bir ..,. .ı. 

>'.ah kafilesi, A\'TUpanm ':"1hte- ka ıonra intihap salonundan dı 
lıf memleketlerinden Spa ya a- ıan uğrayan yüzlerce kitinin 
km ederlerdi. 

1 
kendiıini tebrike kQ!ması üzeri 

BERLIN, 4. A. A. - Alman mil
llyetperverleri mehafilinde Prusya 
Landtq'tnın Pruıya kabinesinin ka
nuni reisinin tayin etmek üzere biı·-
kaç güne kadar toplanacaktır. M. Yon Papen, Wcimar kanunu e 
Pruıya meclİIİne hali hazırda Al ıaıinin yıl dönümünü teı'it için 

manyanın Pruıyadaki komiıer mua- Reich stag meclisinde yapdacı:t.k me 
vini olan Enen belediye reisi M. raıimde ha.zır bulunmak Üzeı·e 11 a 
Bracht'ın namzetliii arzedilmiyecek, ifuotoıta Berlin'e dönecektir. Ve 
belki bizzat M. von Papen, hem AJ. mecliıin o günki içtimamda hükii
manya federasyonunun, hem de en , met namına beyanatta buluna::ak
büyük Alman devletinin hükumet 1 tır. 

Pr. Piccard 
Hazırlanıyor 

16,000 metre irti
faa çıkacak balo
nu Bern'e getirdi 

ve tedhırlerle halledilmedıgı takdir- Boqueron iıtih!<imını zaptetmi9lııt 
de ahi.oka tedbirine mür8;caat ed~ Bu hadiıe dolayisile. Wıuhind>' 
ceklen hakkında komtu hıtaraf hu- da toplanmıı olan hakem komilJır 
kilmetlerin Bolivya ve Parage hü- nu, her iki memlekete mütekabilll' 
kilmetleri nezdinde vaki tehditleri- zaptedilmit olan iıtihkimların iaılt 
nin muhariplere kartı göıterilmeıl ıini emretmittir. 
I~ gelen bi~aflıkla telifi .m~- 1931 ıenesinde bir telifibeyn kO° 
kun o~ı.1'aca~, bu .hareketin hı_- miıyonu yeniden Wuhington'da ~ 
!"':af hukumetlenn ~ıtarafl~a . btr larunıt ve bir protokol ihzar etırıif 
•l!ıfak _Ya}'ma11 ıuretıfo'd.e t~l~kı e- ~i . Parage bu protokola ı.ar,, ..... 
dilmeı~ . l~ım. g~ec~ çu~ Pa- ıhtira.zi kayitler ıerdetmittir. 
rage hukumetıntn denıze dogru ıer- Nihayet Bolivya selarethaneıin.I' 
beıt bir mahrece malik olduiunu be)'1Ul edildiği vechile bu sene j;;ı/ 

Alm~ya Franaa. ve Avu~tUT ne Keriman Hannn tekrar iti
yanın bır 90k yerl~nnde ,._ ye I daline ıabip olmut ve kendisine 
nl kaplıca ıulan meydana çık- pek yakıtan cıaıı:ip tebessümü 
tıktan ıonra Spa'ya da rafbet dudaklannda olduğu halde teb
azaldı. Maamafih Belçika hüldl riklere mukabele etmeğe çalıt
meti, .~ı:a:run -;ski . .ahret ve mıftır. 
mevkıınt ıade !çın elınden ıele intihabın neticesi anlatıl
ni yapıyor. Son ıenelenle, bazı mazdan evvel herlceı Alman 
siyasi konferansların • burada güzelinin biri~cilifi kaza.ne.cağı 
topl~nrı~Hı milnaıebetile, Sp.a- nı muhakkak addediyordu. Hat 
nın ısmınden sık ark bahıedıl- ti. itittiğime göre iki Amerikalı 
mi~ti. rantiye seyyah haraaında Türk 

reisi olacaktır. ı 
Şimdiye kadar bunlar ancak birer Yeni tethiş hareketleri 

"'yiadan ibarettir, ancak timdiki lıa BERLIN. 4. A. A. - Almanyanın 
binenin 1919 seneıindenheri Alman- ıarlı ayaletlerinde tethiı hareketleri, 
ya ile Pruıya araamdaki ikiliği İza- endiıe uyandıracak tekilde birbirini 
le ve harpten evvelki rejimi - ki veli etmektedir. 
İmperatorluk tarafından Alman baş
vekili tayin edilen zatın ayni zaman 
da ve otomatik ıurette Pruıya bq
vekili olma11ndan ibaret idi - her
hangi bir şekilde tesiı etmekten i
baret olan esaalı kaygularından bi
rine tekabül etmekte olduğundan do 
layi nazarı dikkati celbe ıayandır. 

Evvelki ,.., .. f&l"kİ Pnııyada Nor 
gand'da ıoıyaliıt belediye reisinin e 
vine iki meçhul 1ah11 giderek kaaa
bada yangır. •-.ntut behaneıile mü
maileyhin kapısını çalmışlardır. 

BERNE, 4.A.A. - Profeooeur 
Piccard, Kiefer ve Cosyne, Stratos· 
pherede uçmqa mahıuı olarak yapı 
lan balonlarının sepetini nakleden 
kamyon içinde Berne'e ıelıniılerdir. 
Karnyonun ıüi'ati saatte 10 kilomet 
reyi geçmemek lazım geldiğinden bu 
seyahat, iki gün ıünnüıtür. 

söylemiştir. • rarunın 29 unda Parage kıtaatı Bo 
Nazır . beya.na~ı?a devamla Bolıv- Jivyanın Sanla Cruz iıtihkimına 

yanın c:ı,aco ıhtilifı.nı mutlaka ku"'.- 15 ve 25 temmuzda da ayni iıtib' 
vele muracaat suretile helletmek nı- kim ile Florida iıtihkimına taarrtı' 
yetinde olduğuna dair ortada dola- ettiklerinden zilmukabele Bolivya il' 
ıan "'yilara da temaı ederek hiçbir taatı ela Carraleo Taledo ve Bot' 
vakit harbe sebebiyet vermemİf, fa- queron istihki.ml~rını işgal e~İf 
kat metru müdafaa hakkından da tir • 
vazgeçmemit olan Bolivyanın mev- :/ i d d /J' 

Bu arada, mabut Sevr mua- ve Alman ıüzellerinden hangi
hedesine Damat Ferit tarafın- ıinin intihaptan muzaffer çıka
dan guya yapılan itirazlann cağı münakaıa edihnıittir. Mü
da Spa'da tetkik ve reddedildi- n•kata neticesinde iki ahbap 
ği hatırlardadır. bir bahai mütterek açmıılardır. 

Güzellik kraliçesinin intiba- Alman ıüzelinin galibiyetine 
hına ıabne olmaaı münaaebetile inanan Amerikalı, Türk güzeli 
değil yalnız Belçikaıım, bugün birinci çrkarıa arkadatma on 
dünyanın gözleri Spa'ya tevec- iki bin cUılar vermeği taahhüt 
cüh ettitini tekrar etmefe lü- etmittir. intihabı Türk güzeli 
zum yok. kazanınca Alman güzeline ina-

Keriman Haliı Hanım, na- nan Amerikalı, birden bire orta 
ııl oldu da 28 milletin güzeli dan sıvıımıştır. Kulaktan kula 
araaında dünya birinciliğini al- ğa itidilen bu hadise, Spa' da e
dı? Spa'daki umumi kanaat şu peyce dedikodu mevzuu oldu. 
merkezdedir: Keriman Hanımın, burada çıka 

Türk güzeli, bilhassa boya- rılan fotoğraflardan on binler
sız güzeldir. makyaja rağbet et ceai teksir edilerek eldeo ele do 
memesi güzelimizin cildine em Iaımaktadrr. Bazı zengin Belçi 
salsiz bir taravet verdiği, ha- kalrlann Keriman Hanıma he
kem heyetinin nazan dikkatin- diye edilmek üzere müıtereken 
den kaçmamıt,rr. zarif bir ıpor otomobili hazırla 

Keriman Hanımın maaum dıkları ıöyleniyor. Dünya güze 
ve çok sade Ifenç kız tipi, ken- li, dünden beri Brükaeldedir. 
disini görenlerin üzerinde ide- Oradan Pariı tarikile memleke 
ta lılrikalı bir tesir uyandırmak te dönecektir. 
tadır. - -------

Türk a-üzelinin dünya güze TadilA.t komisyonu 
li intihap edilmesi üzerine Spa- 14 maddeyi bitirdi 
!ılar ve Spa'da toplanan bütün 
seyyahlar, Keriman Hanımı 
ııörmek için ikamet ettii{i ote
lin etrafında saatlerce bekle,
mislerdir. Keriman Hanrm bir 
aralık balkonda görülünce tid
d .. tli bir alkış tufanı kopuyor ve 

Tütün inhiaan kanununda ya
pılacak tadilat projesini ihzara 
memur konferansın seçtiği encÜ· 
men, dün de lnhiaarlar idareainde 
toplanarak mesaiıine devam et
mittir. Komiıyon, timdiye kadar 
kanunun 14 maddeıini tetkik et
miştir. 

Böyle bir temerküz lehindeki de
lillerin bütün ıiyaıi fırlıalarda ve 
hatta •ol cenah müntehasında bile 
m6dafileri vardır ve çtkacaktn-. 

Bundan tamamen bir sene evvel 

Belediye reiıi, kapıyı kimin çaldı
ğını anlamak üzere pencereyi açtı
ğı zaman iki el atet edilmiş ve kur
ıunlar mümaileyhin bqına isabet et 
mittir. Mecruhun vaziyeti, ümitsiz
dir. 

Bunlar, ıeyahatlerini nikinci günü 
Nancy'den sabahleyin saat 4 de ha 
reket etmitler, akflUD üzeri Berne'e 
ııelmişlerdir. Geçtikleri yollarda bü 
yük bir merak alilı:a ve derin bir 
mııhabbetle kartdanmıılardır. 

gerek Almanya ve gerek Pruıya hü Zabıta Silezyada Oppeln yakmın
kumetleri Çelik miğferlilerin te9eb- de Ratcherdeki iHtlercilere ait bi
büıü üzerine yapdan ve aralarında nada taharriyat yapmış ve mühim 
koalisyon vücude 1retinnit Hitlerci.. bir ıili.h depoıu meydana çıkarmıı 
ferle komüniatler tarafından müzahe 1 tır. 
ret olunan 9 afuıtoı tarihindeki a- --------------
rayı umumiyeye müracaat neticesin .. •h• • •• 
den ayni derecede enditenak olduk- Turk tarı ının muf-

Parlak beyaz hoyıpımıf olan sepe
tin üıtünde Brüksel darülfununun, 
ilmi ve fenni ta.lıarriyat müesıese~ 
ıinin isimlerinin ilk harfleri yazdı 
bulunmaktadır. 

Seyyar esnaftan 
resim alınmayacak 

Belediye şehirde dolaşarak İcrayı 
ticaret eden seyyar esnafın hiç bir 
reıim vermeğe tabi olmadıklarına 
karar vermiştir. Zaten çok az kaza
nan bu eınaf bu karardan dolayı 
memnun olmu9larthr. Belediye ıey
yar esnaftan biç bir reımi almıyaca 
ğı için, onlara nıhsatiye de verilıni
yecektir_ Çünkü ruhsatiye muayyen 
bir resmi ödemeğe bağlıdır. Seyyar 
esnaflık serbest olacak, ancak bir 
yerde durarak satış yapamıyacak
lardır. 

1an bir ıırada bir kararname ile d t v 

Pruıya muhtariyetini ilga etmek ve re a programı 
istikbalde Pruıyanın doirudan doi 
ruya Almanya tarafından idanı edil
meıine karar vermek huıusları cid
di ıurette düıünülmüt idi. 

Fakat Pruıya kanunu eıaıiıinin 
bir kararname ile bu kadar tadilat 
vücude ıetirilmeoi meşru olamıyaca
Jından dolayi bu projeden sarfına
zar edilmiş, yalnız ihzari tetkilaot 
pek ileri ııötürülmüıtür. 
Eğer milliyetperver Alman me.

hafilinin baıvekile izafe ettikleri ta- 1 

savvur, doğru iıe bu defa Almanya 
ve Pruıya kanunu eaasilerinin tadi
li mevzuu bahsolmıyacak, belki Al
manya ve Pruıya hükilmetleri ara-
11nda ıayet kuvvetli şahsi ve teknik 
bir vahdet vücude getirilecektir. 

Bizzat Alman ha,vekili, Prusyaya 
bir alman komiseri tayin etmiştiı· , 
ihtimal diyet, bu muameleye kanuni 
bir şekil verecektir ki bu da fon Pa · 
pen von Schleicher kabineainin uıul 
dairesinde ve tiddetle takip etmek
te olduiu devletin ihya ve targini i
tinde atılmıt yeni bir hat ve te,kil 
edecektir ve bunun ehemmiyet ve 

Türk tarihini tetkik cemiyeti 
azası, dün de sarayda toplanmıt
lar ve yeni Türk tarihinin müfre
dat proıramlarrnı ikmal etmiıler 
dir. Yarın da bir İçtima yapıla
rak program son defa gözden ge 
çirecek ve bazı teferrüatı teıbit 
edeceklerdir. 

Mevludu Nebevi 
Memleketimizin güzide 

tacirlerinden İzmirli Şerif 

lzmirdeki rıhtım 

davası 
IZMIR, 4. - Dün devam edilen 

Zade Slireyya Bey merhu- ~<.ıhtım Şirketi davurnda iddia ma-
mun ruhuna ittihaf eai:mek kamı maznunlardan M. Jurdan ve 
üzre hugu·· n Maçka' da T eş- müdür 1 v Gifrenin rüıvet, sahtekar-

lık . evri.kı imha ıuçlarmdan muhase 
vikiye camiinde ikindi n.ı- beci Perenin evrakı imha, ıahtekar
mazını müteakıp mevludu 

1 
lık suçlarından, mulahatgiizar Ga

nehevi okunacağından mer- lip Beyin evrô.lu imha ıuçundan, a-
vukat Gat Franko ef. nin rÜfVet 

humu sevenlerin teşrif hu- ıuçundan cezalarının tayini ve M. 
yurmaları rica olunur. / Frankonun evrakı imha ıuçu sabit 

••••••••••••••ı olmadığından heraetini talep etti. 
16 aiustosta müdafaa yapılacaktır. 

cut ihtilifm ıulh daireıinde halli i- Ar ant 11, hu u unu11 nı 
çin teklif edilen çareleri - bu tek- hafaza altına alıyor . 
lifler ihtilafı hakikaten ortadan kal- TUCUMAN, 4. A. A. - Arjantif 
dıracak bir mahiyette olduğu tak- hükümet.i, Bolivya.Parage ihtili.fıll' 
dirde - kabule hazır oldu(unu kay da Arjantin'in hitaraflıiınm muı.Jf 
detmittir. zasını temin için 20 tabura Bolivy• 

Nazır, bizzat Parage hükUmet rei hududuna ,.itmelerini emrebniıtir. 
ıinin mevcut mü,kiJatı halliıin harp Muhasematın tatili talebi 
ten hatka bir çare olmadığını vak
tile beyan ettiğini de batırlfttmıştır. 

Harp havası 
BUENOS AIRES, 4. A. A. - Aı 

ıomptiondan gelen bir habere göre: 
Kırmızı salip l"!kili.tı, havadan bo 
ğucu gazlar neşri ıuretile yapılacak 
bombardımanlara kartı halkı mu
hafaza için mıukeler dağrtmağa haş
lamıştır. 

Puerto-Nuevo'da poliıler Bolivya 
hu~uduna doğru gitmekte olan bir 
ıemiyi iıtila teıehhüıünde bulunan 
yüzlerce gönüllüyü karaya çıkarmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

ihtilafın sebebi 
PARIS, 4. A. A. - Bolivya ile 

Paraıe araamda patlamak tehlikesi
ni arzeden harp, bu iki devletin hu 
dutları meselesi hakkında 50 sene· 
denheri devam edegelmekte olan 
ihtiliflann neticeaidir. ! 

ispanya im.peratorluğu fermanı, 
1553 ıeneainde iki devletin ara11nda 
ki mütterek hududu Pilcomayo ve 
Paraguay nehirlerinin mülteka11 ola 
rak tesbit etmit idi. 

Bolivya, memleketin garp kumı·· 
run inkitaf1nı temine uğratırken 
Gran Chaco denilen mıntakaya, hali 
hazırda Bolivyada iddia edildiği veç 
hile, son zamanlarda bir~ok Parage 
fer gelip yerleımithırdir. 

1927 ıenesinde Arjantin'in tavao
autu oayeainde bu hudut meselesi
nin halline dair bir protokol vücu
de ıetirilmiı ve fakat bu vesika hl9 

VASHINGTON, 4 . A. A. - Bo
llvya ile Paraguay hükumfltlerin""'° 
muhuematı tatil etmelerini talep ' 
den bir tebliğ bugün ak,ama doğt<I 
19 millet müme11illeri tarafınbl' 
İmzalanacak ve Acilen her iki mub•' 
sun memlekete gönderilecektir. 

Cemi.11etl akvama ı•erlletl 
malumat 

CENEVRE, 4. A. A. - AuomP' 
tion hükumeti, Cemiyeti akvam •' 
za11na aıağ1daki telsizi gÖndennİf' 
tir: 

Mütekaddim izahat talep ve hatf 
ilan etmaden memleketime kar,ı at' 
keri muhaıemata giriıınit olan Bo
livya hükumetinin irtikap etıniı ol· 
duğu bu eşitilmemit suikasti ıttıla•· 
ruza arzederim. ?.3 temmuz tarihin· 
de bir Bolivya kıt'aaı Coronel-BoıJ• 
do aılıı:eri mevUimize taarruz etınİt 
ve bu taarruz püıkürtülmüıtür. 

La Paz hüktimeti bu taarru~ P•· 
ragelilere isnat ve Florida iıtihki' 
mına kartı yapdmı' olduğunu idd;. 
etmektedirler, 

Halbuki Florida iııninde bir iıtilı' 
kam mevcut değildir . Bu ıuikaıtt"" 
sonra 28 temmuzda CorTaleı ve 1' 
teımnuzda da Toledo mevzilerimi• 
taarruza uinırut ve bu ınevzilet 
mutaarTızların eline düşmüttür. 

Aıkeri tayyareler Coronel-Marti· 
nez ve l ılapoi iatihklmlarına bonr 
balar atmıtlardır. Boqueron iıtil•· 
kimma da topçu kuvvetile taarn1• 
edilmi9tir. 

( Haftalık Siyasi İ 1 ) :-b·~b'!liğ ~w!i;~on haı'd:!:i habat bu neticeyi tasdik etmiş
tir. Bundan böyle Almanya'ya 
bakim olacak sınıflar, harbi 
umumiden evvelki züm,.eler
dir. 

le Almanya'nın dahili idare da devam edecek. için bir itilaf zemini bulmak 
tarzı Hohenzollemvari olacak- "' • • mü,kül oluyor . cma cenahın koalisiyon imkinı 250 

-------------------------~ ye bile baliğ olmadığına göre, 
Alman intihabatı geçen pa- elinde kaldı. sol cenah Hğ cenahtan daha 

zar günü yapıldı. intihabatın Alman intihabatında da va- zayıf vaziyette demektir. Bu 
neticesi fırkalardan hiç birine ziyet aşağı yukarı ayni çıkma- neticeye göre, Brüning kabi
hükumet teıkilini mümkün kı- za girdi. Ekseriyeti kazanaca- nesini iıkat etmesinden dolayı 
lacak bir ekseriyet vermemif- iı tahmin edilen Hitleristler reiıicümhur Hindenburg'a 
tir. Bu netice beklenmiyor de- 229 aza intihap ettirebildiler. hak vermek lizımdır . .lntiha
ğildi. Çünkü Reichıtaı mecliıi, Bu ise, 602 mevcutlu bir mec- bat göıtermıittir ki Hinden
te~kilit itibarile aşağı yukarı liste ekıeriyetten çok uzaktır. burg'un bu hareketi müntehip-
P rusya mecliıinin ikinci bir Kendilerine en yakın olan Hu- lerin temayülitrna uygundur. 
nüıhaaıdır. Geçenlerde Pruı- genberg millicilerinin 37 meb'u İntihabatın daha ehemmi
ya mecliıi için yapılan intiha- sunu ve hatta halk fırkasının 20 yetli bir neticesi tudur ki, 1918 
bat ta ayni neticeyi vermişti. meb'usunu alaalar dahi yine ihtilalile 1919 Weimar kanu
y ani ne sağ cenah zümre, ne ekseriyet temin edemiyorlar. nu esaaiıine aleyhtar olanlar 
sol ve vasat cenah fırkalar Hitleristlerin koaliıiyon tetki- ekıeriyeti temin etmitlerdir. 
ekseriyeti temin edemediler. linde aidebilecekleri en uzak EHsen asıl dava burada idi. 
Komünistler de bu iki zümre- yol da bu iki fırka ile birlet- Brüning'in iskatı ve VonPapen 
!erden hiç birile tetriki meoai mekten ibarettir. in iktidara geçmeıile idare 
etmiyeceklerinden Pruıya' da Diğer taraftan Sosyalistler Weimar koalisiyonunun elin
yeni bükıimet tetekkül edeme- ve vasat cenah zümreler de ay- den buna aleyhtar olanlann 
di • Ve idare eski hükıimetin ni vaziyettedirler. Hatta Hit- ellerine intikal ediyordu. lnti-

~ , .. . . ....... . . - ,;:- . en a 
. - . 

Acaba bunlar Almanya'nrn 
dahili idareıine ne şekil vere
cekler? Sonra harici ıiyaıetleri 
ne olacak? Dahili siyasetleri
nin Otoriter olacağına şüphe 
yoktur. Nitekim bunun misal
lerini son birkaç hafta zarfın
da gördük. Hohenzollern ha
nedanının iade edileceğinden 
bahsedildiği gibi, sabık veli
ahdin reiıicümhur sıfatile it 
batına geçeceği de söyleniyor. 
Hohenzollern'lerin iadesi müt
kül görünüyor. Çünkü onlarla 
beraber Almanya'ya bir alay 
daha kıra! ve prens gelmesi 
lazımdır. Ancak §U muhakkak
tır ki Hohenzollernli olıun Ho
henzollernsiz olıun,bundan böv 

tır. Ottava'daki Dominyonlar ngiltere ile Dominyonları 

İntihabatın akibinde Hit
leristler en kuvvetli siyaat fırka 
aıfatile hükumeti ele geçirmek 
istediler. Fakat Von Papen 

ve Von Schleicher bu teıebbil
ıe ıiddetle mukabele · ettiler. 
Gariptir ki intihabatın netice
sinde hükumet tek bir meb'uı 
kazanamadığı halde vaziyetini 
takviye etmiş bulunuyor. Hü
kumet Reichstag'da ekseriyet 
temin edemiyecek. Fakat ad&
mi itimat takrirleri de ekseri
yet temin edemiyeceğinden 
iktidarda kalacak. Yani itimat 
beyan edilmesile değil, aıleml 
tlimıat beyan edilememeslle
dir ki, Von Papen ve yahut 
onu istihli.f edecek o mahiyet
te her hane:i hükômet it batın-

konferansı pek yavat ilerliyor. bir masa etrafında toplanınca; 
Ancak bu iki haftalık müzake- Dominyonlar lngiltere'ye ve 
re İngiltere ve Domlnyonl.an lnıiltere de Dominyonlara kat 
için iktrsadl bir anlatma zemi- tı ne gibi müHadeki.rlıkta bu
ni bulmakta çok mütkilllta lunacakları göriitüldü . Domiıı• 
maruz kalacaklarrm g&terme- yoıılar tunlan iıtiyorlar: lngil· 
fe kifi ıelmittir. Vaziyet tu- tere et, tereyağı, peynir, kott· 
dur: Ml"fa be.ltk, yumurta, tütün ve 

lnıiltere ıanayl ıııemlek:-W"u:rtun ile balar gibi maadin bil 
tldir. Fakat yal.nı& imparator- auıunda kendilerine diğer meal 
hık için değil, dünya piyaaala- leketlere nazaran atağı bir ta· 
rına etYa yetitti.ren bir Hnayi rife tatbik etsin. Buğday içi.il 
memleketidir. Dominyonlar- bir tercih istemiyorlar. Çünkil 
dan bazıları ve bilhaasa Kana- Kanada bütün dünyaya buğdaf 
da birinci derecede :ııiraat mem- aattığından ellerini bağlamalı 
leketidlr. Ve ayni lnglltere'nin istemiyor. Ancak Ruıya'y• 
ıanayi memleketi olduğu tekil kartı gerek buğday, gerelı 
de yani bütün dünyaya buğday kereste ve gerek diğer her ne
yetittiren bir ziraat memleke- Yİ etya hususunda tem bir ab
tidir. Sonra ikinci derecede luka tatbik edilmeaini iıtiyol'' 
de sanayi memleketidir. Bunun lar. Buna karıı onlar da lngil· 



Köylüden buğday alınmaya aş andı 

,, 
l 

Ekonomi 

Tütün mahsulü buse
ne her yerde azdır •• 

" &!emleketimizde geçen seneye 
nazaran nısıf derecede mah
sul alınacağı tahmin ediliyor •• 
it 'ticaret odası muhtelif memle
lı~~lerdeki tütün rekoltelerini tet-
1 ! etmektedir. Son toplanan ma
""1ata ve reami rakkamlara na· 
~~•an bu sene tütün iatihaalatı 
lı llnyanın bütün müstahsil memle-
etlerİ.ılde geçen senelere naza••n azdır. 

lı Bu aene tütün mahaulü Belçi· 
•da 6,130,000 kilodur ve geçen 

lenelere nazaran azdır. 
d Bulırariatanda 23 milyon kilo 

\it" '\le azdır. Macariıtanda keza 
•~Çen aeıneye nazaran azdır. Rua
~•da 181 600 hektar tütün ekil· 
IO. • ...:_ , •• ' 
• 1;orur. Geçen seneye nazaran cuz 
1 fazla olmakla beraber, evvelce 
)apdan programa nazaran azdır'"* 
lı Amerikada bu aene 4,813,000 
ebtal olan tütün rekolteai ıreçen 
~neluden pek asdır. ltalyada tü
llıı İatihaallt tahmini henüz yapıl 

: ....... br. Ceaair ve Filiotinde a:t• 
ır. Mera.leketimi>ıde tütün mah· 

~•ılii ..,_ aenenin nıafı dereceoin
~ taı.mba edilmektedir. 
. 8u - cihan tütün relrolteai

lliıı Çok as olma., neticesi olarak, 
ıııe•cut atoklann klmilen elden 
çılıacatı ve tütlhı piyaaaamdald 
h:ziyethı keabl aalih edeceği mu
Jl kkak addedilmektedir .. 

orsada zeytinyağı 
'ricaret Boraaaı borsaya dahil 

~dilen :aeytln yafınm boraada ne 
"'lı.ilde muamele görmeel lazım 
teldili hakkında tetkikat yap· 
"'•ktad1r. 

Balıkyağlarımız 
lb~acat ofiai bahkyağlanmıza 
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yeni mahreçler aramaktadır .. ~
fis bazı firmalarla teman. gırıf" 

mittir. 

M. Kühl kütükte 
üzüm isteyor 

Ambalaj müteba .. ıaı M. Kühl 
ayın sekizinde buradan ambali.j 
yaptığı meyve ve sebzelerle her~· 
ber Hamburga hareket edecektır. 

M. Kilhl yalnız üzüm ve doma· 
tesleri beğ~nmemekte ve ambalij 
yapılacak üzümlerin bağdan yeni 
koparılmı§ olmau lazım geldiğin
de ısrar etmektedir. 

Bunun için ihracat ofisi civ8:! 
bağlara haberler göndererek kü
tükte olmuı üzüm bulunup bulun· 
madığını sormuıtur. Halkalı, E
renköy ve Topçular bağlarında ü
züm aranmaktachr.Ozüm bulunur 
aa müteba .. ıı bizzat giderek üzü
mü alacaktır. 

M. Kühl'ün buradan götüreceği 
ambalajlardaki meyve ve sebzeler 
Berlin Ticaret mümesailimiz tara .. 
fmdan muayene edilecek ve neti
cesi bir raporla Vekalete bildiri
lecektir. 

Şeker, kahve, çay 
meselesi 

Ticaret Odaaı idare heyeti Üç 
gündür devamlı içtimalar yap
maktadır. Oda idare heyetini Üç 
gÜndür meıgul eden §ey 31 mayı
aa kadar mukavelesi aktedilmi§ o
lan şeker, kahve ve çaylar mese
lesidir. Malum olduğu üzere, bu 
nevi çay, teker ve kahvelere ait 
mukavelelerin bu tarihten evvel 
aktedilmi§ olduğunun mahalli en 
büyük mülkiye amiri ve Ticaret 
Odaaı tarafından taatiki lamın gel 
mektedir. Oda idare heyeti bu tas 
tik için ne gibi veaaike istinat e· 
dilmeai lizım geldiğini arattır
maktadır. 

932 fındık 
Rekoltemiz 

Reuni membalardan gelen aon 
malUmata nasaran 1932 aeneai 
Türkiye fındık rekoltesi 870 bin 
kantar yani lç heaabile 265 bin çu 
Tal (beher çuval 80 kilo heaabile) 
dlr. Geçen aene 160 bin çuval idi. 

J93ll aeneai mahsulünlln müfre
dıatı ıudur: 

Trab...., mıntakaaı 

Riııe 
Of 
SGrmene 
Trabson 
Yomra 
Vakfıkebir 

Kantar 
80.000 
26.000 
60.000 
55.000 
96.000 
30.000 

Glreaoll mıntaka•ı 
Gireaon 300.000 
Tirebolu 40.000 
Görele 40.000 

Ordu mmtakaaı 
Ordu 90.000 

Diğel' mıntakalar 
Akçeşehir,Fat 75.000 
oa, Ünye 

Kantar 

3211.000 

380.000 

90.000 

75.000 

870.000 

Celecek seyyahlar 
Bugün Preoident Conaon vapa· 

ru ile 350 Amerikalı aeyyah ırele
cektir. Hafta içinde de 500 Ro
men aeyyabı geleceği haber alın• 
mı§tır . 

.., _±±L±f __ ±& 

tereye kömÜr --demir mamuli- Rusya ile arası büsbütün bozul
tı ve keruli ' memJeketlerinde malı. Buna mukabil de elde 
1>lınayan sanayi mabıulltı bu- edeceği istifade mühim değil
&uaunda tercih muamelesi yap- dir. Yani İngiltere, bütün me
llıağı taahhüt ediyorlar. İngiliz- vaddı gıdaiyesini ve tütününü 
ler pamuk ve yün menıucatı Dominyonlardan alacak. Muka 
için de ayni şartlan istemiıler- bilinde onlara satacağı mamul 
•e de Domin:yonlar kabul etmi- etya mühim yekı'.in teş_kil e~
Yorlar. miyor. İngilterenin mühım bır 

·· h yok lngiliz gazetelerinin her piyasa olduğuna şup e • 
!:Ün sahifelerini dolduran bu tur. Hem nüfusu çok, hem de 
llıüzakere zabıtlannın hülasau mayi§el seviyesi yüksek olan 
tıı.dur ki: İngiltere Dominyon- bir memlekettir. Zirai _ma~ıu
ların tekliflerini kafi derecede }atın bu buhranlı va~ı:ı;et;r.~; 
~arlı görmüyor. Onların tek- her ziraat memleketının or 
lıflerini kabul etmek için ln- gözle aradığı bir piyasadır· An 
!!İltere batlıca Arjantin, Dani- cak İngiltere bu piyasayı Do
lnarka, İskandinavya ticaret minyonlarına tahsis ederse, her 
lnünasebetlerini ihlal etmeli. memleketin ticaret müvazene
l>iğer memleketlerle de ticaret sine azami derecede ehemmiyet 
lnünasebeti alt üst olacağına verdiği bu zamanda kendi ma 

Ve bunlar ara- . mulatmı başka memleketlere 
rdır. Sonra 1 nasıl satabilecek? 

Maarifi~ Buğday 
Alınıyor Anadolu 

Seyahati 

Müderris ve talebe 
pazartesi 

günü yola çıkıyor 

Ziraat bankası bet 

Sergi idaresi methaldeki ilan m .. b buçukt:n 
1 . . ·ı . kA fi .. .. u ayaaya aş ıyor 

ıçın ven en resmı a goruyor Ziraat ~nkaıı buğday alım ve 58• 

Sergi tabelalarından 
resim alınabilir mi? 

Anadolu seyahatine çıkacak 
Darülfünun talebeıi ve müdeıTİ ... 
leri pazartesi günü saat 7 de Ban 
dınnaya hareket edeceklerdir. 
Heyet 25 kitiden mürekkeptir. 
Pazar günü seyahate çıkacak ta
lebe Ciğaloğlundaki M. T. talebe 
birliğinde bir içtima yapacaklar
dır. 

trmma daır kanun mucibince yarın
Dördüncü yerli mallar sergisini dün 1 tahsildarları gelerek sergi mahalle- dan itibaren buğday mübayaasına 
akşama kadar 47500 kişi ziyaret et- ıinde küıat edilen dükkanların tabe baılıyacalrtır. 
miştir. Afyon meb'uau Ali Bey v<' le resmi diye 62 lira talebinde bu- Bunun için banka bütün bazwlrk-
iktisat vekaleti müstaşan Hüsnü B. lunmuşlardrr. Sergi komiserliği la- larıru tamamlamaktadır. 
ve bir çok ecnebiler dünkü ziyaret- tanbul belediye hududunda sergi ma Bu husustaki kararname miİcibin
çiler meyanında bulunuyorlardı. hailesi namile bir yer olmadığından ce banka buğdayı doğrudan doğru

Seyahat 20 gün devam edecek 
Sıvasa, Adanaya kadar gidilecek
tir. 

Maarif müsteşarı 
Romanyaya gidiyor 

Bundan başka Atinada çıkan E- bu talebin gayri kanuni olduğu ve ya müstahailden ve hiç bir borca 
lefteroa Antropos gazetesinin lstan istifasrna imkan bulunmadı~ iddia- m~sup etmeden alacaktır. Banka 
bula sergi baklnnda tetkikat yap· srnda bulunmuıtur. Maamafı maka- mubayaab on yerde yapacaktır. Bu 
mak üzre gelen mubabiri M. Ava- matı aidesince tetkikat icrasile böy- on yerde toplanan buğdaylar lstan
daçyoz sergiyi ziyaret ederek her le bir resmi İcap ettirecek sebep var bul'. Ankara, lzmir, Konya ve Eski
pavyonda teşhir edilen mallar hak- sa mükelleflerin bu parayı verecek- ıebırde depo edilecek ve satışa çı
kında uzun uzun izahat almıt ve (erini beyan .e~ştir Umumi bir k":~ılacaklır; ~i~t ~nka11 ~uğday 
sergi komiseri Nazmi Nuri Beyle gö methalden gırilen ve mathal kapısın mubayaatı ıçın bır mılyon !ıra tab
rüşerek türk sanayiin aon senelerde daki iliının rüsumunu veren ser~i İ- ıi& _ etmiıtir. ~. mübayaa ettiği 
mazhar olduğu inkişafın esbabınJ daresi pavyonlardan ayrıca. vergı a- b?~day~ar~ d~ıli. pıyaaada sata"";lı 

Ş h · · d b 1 k I sormuş ve mufassal cevaplar alnu• lmmasmın doğru olmıyacagı kanaa- gıbı, musaıt bır fiat bulursa bance 
e rımız e u unma ta o an ' · d ib cak B k -. .. . . yunanlı gazeteci türk mallannı tak tındadır. e racat yapa tır. an anın mu 

mM~ıf musteşarı s_alıb _Zekı 8-._ro- ı dir ve hayranlıkla temaşa etmittir. Cümhuri~et .. gençler. mahfili dün baya fiati her yerde 5.5 kuru,tur. 
matızmalarını tedavt ettırmek uze- Bu sene sergiye olan rağbet her akşam ıergı munasebetile Gal~tas~; 
re doktorların tavaiyeıi üzerine Ro- gün biraz daha artmaktadır. Galata- ray liıeıi tiyatro salonunda bll' mu-
manya kaplrcalanna gidecektir. Müo saray lisesi bahçesindeki sergi gazi- samere vermiştir. Bu müaamer~d.• Eyı•pte sünnet 
teşar B. yarm Romanyaya haraket nosunu gün~n ber saatında doldur- ~i ~übtü _Bey!n (iz~iv~ k.'.'medıaı) 

d kt" maktadır. BılhaHa serginin radyo ısımli eserile yıne Alı Zuhtu Bey ve ou••g" u••nu•• 
e ece ır. ile yaptığı plak n6Jriyatı ve reklam Müçteba. s.ela~attin .Be~ karma-

lar çok büyük bir alaka ile dinlen- karışık) ıaimlı komedı muzikalı tem 

Devairde arap harf
leri kullananlar 

mektedir. Komaer heyeti tertibi ye sil edilmiıtir. Gençler bu müaamere 
sergi dahilinde herhangi bir hususa !erinde çok muvaffak olmuılar ve 
meydan verilınemeai için büyük !ıôr davetliler tarafından uzun uzun al
gayretle çahşılmaktadırlar. luılanmıflır. Pazarteai günü akşamı 

Dün aergiye Beyoğlu beylediye ikinci temsili vereceklerdir. 
Dahiliye V elrileti arap harfl..-inin 

meni Ye iatimal edenler balı:kmda ka 
nuni takibatta bulunulmasını dair vi 
layetl ... e bir tamim yollamııtır. Ta 
mimi aynen dercetliyoruz : 

'' Büyük inkılibımızın yarattığı 

en eaaalı ve mühim hareketlerden 
biri de biç §Üpbeaiz milli maarifimiz 
de yeni Türk harflerinin kabul ve 

Bonolar 
Meselesi 

Gayrimübadiller ida 

Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası 

" lnkilabın bütün esaslarına bü- r-: ~eyeti vekil lzmirde bir şube aç
yük bir imanla aarılmı§ olan Türk beyı zıyaret edecek mağa karar verdi 
camiasının yeni Türk harflerini ne Gayrimübadiller cemiyeti ida· 

tatbikidir. 

kadar sühulet ve süratle benimsedi- re heyeti, dün haftalık içtimaını 
ği malfundur. Türkçemizi ya:zmak lamail Mü§tak B. in riyasetinde 
için eskiden k11llanılan arap harfleri aktetmiştir. Bu İçtimada, gayri
ni tarih sahifelerine gömen ve yeri- mübadillerin mütebaki bonolan 
ne yeni Türk harflerinin kllllanılma meselesile Ziraat Bankasında i
sını mecburi kılan 1353 numaralı car bedelatından miiterakin me· 
kanunun tatbikinde şimdiye kadar a baliğin, arazi sahiplerinden yüz
lınan bütün tedbirlerin badema da a 
zami bir hasasiyetle takip ve tatbik de üç rubu noksan alnnf olanlara 
edileceğine eminim. yalnız bazı dai- tevzii için cemiyete verilmesi ve 
relerin müsveddeleri arap harfle- firari Rumlar emlikinden gayri 
riy\e yaptıklaJ"ı batta resmi evrak a- mübadillere tahıia edilecek olan· 
rasına arap harfleriyle yazılmış not larının bir an evvel teabiti için ida 
lar ve hul&salar koydukları ve bazı re heyetinin öteden beri İttihaz ve 
hususi muhaberatta arap harfleri takip ettiği mukarreratın tifahen 
kullanıldığı görülınektedi~. Hususi Maliye Vekili Beye arzı kararla§• 
muhaberatıa bu mecburiyetin dairei tırılmışltr .. Bu makaatla, heyeti i
ıumulüne girdiğinden bütün hususi dareyi teıkil eden zevat, heyet 
muhabere!Hinde de yeni harfleri iı halinde Maliye Vekilini ziyaret e· 
timal etmeleri için balkı her vesile deceklerdir. 
ile teıvik ve tergip etmeleri iclaJ.e içtimada, gayrimübadillere tah 
memurlarmıızm baıhca inkıli.p va- ais edilen Yunan emli.ki icar be
zifelerinden biridir. Gerek reami ve dellerinden ve bu emlikin aatlf 
gerek huıuai mubaberatla sakim bir bedelleri küaurahndan Ziraat 
itiyat neticesi olarak ııra.oıra i•tlmal Bankasında teraküm eden 50 bin 
edilen ve mazarratı kabili tadat ol- liramn, hiaaelerini noksan alan a
mıyan arap harflerinin meni ve iıti- razi sahiplerine verHmeai için de 
mal edenler hakkında kanuni takibat hükumet nezdinde teıebbüaat io
yapılmasım vali beyefendilerden ri- rasma karar verilmi§ ve Ankara'. 
ca eder ve bu baptaki icraattan pey daki heyetten ırelen bazı raporlar 
derpey vekileti haberdar etmelerini okunarak celseye nihayet verilmlt 

Cumhuriyet Merkez Bankaaı 

ldare Mecliainin ıehrimizde yap
tığı içtimadan bahsetmiştik. 

Haber aldığımıza göre, bu içti
mada bankanın lzmir §ubeainin 
tesiaine karar verilmiıtir. İzmir 
ıubeai müdürlüğüne, bankanın la
-t;;bul ıubeai-;.üdür ~vlı;i-N;:° 
2if B. in tayini tekarrür ebnİftİr. 
Nazif B. 9ube için münaıip bir 
bina bulmak ve kütat hazırlıkla
rında bulunmak üzere evvelki 
gün lzmir'e gitmittir. 

Cümburiyet Merkez Bankau, 
muamelatını gittikçe inkitıı.f ettir
mektedir. Yakında iskonto mua
melatına da baılanacaktır .• 

Türk - Yunan mah
kemesinde davalar 

Muhtelit Türk - Yunan mahkeme 
oinde diin 12 davanın mürafaaaı ya
pılmıf, ıayri menkule ait 16 dava 
hakkında da karar teblm edilmiıtlr. 
Murafaaları yapılan 12 dava 1211 
bin lira kıymetinde gayri menkule 
aittir • 

Dün 80 çocuk 
sünnet edildi 

Haliç ileri Spcıl' kulübü dün Eyilp 
te büyük bir aünnet düyünü yap
ml§lır. Dün öileden •onra batlıyan 
ve bu aababa kadar devam eden bu 
aünnet cemiyeti çok güzel olmuı
tur. Büyük bir bahçede yapılan d;I.. 
tünde aduen çocuğun hltanlan ya
prlınıı ve binlerce kiti bulunmuıtur. 
Sünnet düğününden evvel çocuklar 
otomobill..-e bindirilmi§ ve bu yüz
lerce otomobilden mürekkep bu ka
file bütün muhitte dol"'ftırdnuttrr. 
Düğünde ileri opor kuli!Wl muaiki 
tubesi tarafından bir konaer veril
miş ve bir muzilnı hazır bulunmuı
tur. 

Sivrisineklere dair 
konferans 

Fen fakülteai hayvanat ınllderrioi 
Vehvi B. dün aaat 18 de, Halkevin
de Sivrisineklere dair bir konferans 
vermittir. 

Yoklamalar 
Başlıyor 

Eytam, Aramil ve mütekai· 
dinin üç aylık yoklamalanna cu 
marteai ırünilnden itibaren ea
ki yoklama yerlerinde batla
caktır. 

Evvelce Malmüdürlüklerin
ce yapılmakta olan nekilerde 
bazı mahzurlar sörülmlit Def
terdarlıkça V eklletten istizan 
edihııittir. 

V ekiletteo emir ııel~ 
kadar nakiller tehir edilmittir. tamimen tebliğ olunur." tir. 
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Resimli hikAye Aşkı Ef. odun kesiyor 

İngiliz imparatorluğu kon
feransı İngilterenin dahili bir 
iti olmakla beraber, cihantü
mul ehemmiyeti haizdir. Bil
hassa İngiltere Dominyonla
nn Ruıya'ya karşı tavıiye et
tiği hareketi takip edecek olur
sa, bunun büyük siyasi netice
leri olabil'r. ...... 

Lausanne tamirat mukave
lesinin imzasını müteakip İn-
giltere ile Fransa arasında 
aktedilen Avrupa misakı da 
tıpkı Kellc:>ı:g misakma benze
meğe başladı. Malilrndur ki 
misak Lausanne' da halledilen 
tamirat iti, tahdidi teıılihat me
selesi ve cihan iktisat konfe-
ransına hazırlık meseleleri 
için İngiltere ile Franaa teı-
riki mesai eyliyeceklerini ve bu 
meseleler hakkında muttali 

olacakları malômattan biribiri
ni haberdar edeceklerini taah
hüt ediyorlardı. Ve sonra da 
bu misaka batka devletler de 
ittlrak edebilir demitlerdi. Bu
nun üzerine misaka herkes it
tirak etmeğe başladı. Şimdiye 
kadar i9tirak edenler §unlar
dır: 

İngiltere, Fransa, İtalya, 
Belçika, Yugoslavya, Roman.
ya, Macariıtan, Yunani.stan, 
Almanya ve lıpanya. 

Kellogg misakı da Franıa 
ile Amerika arasında iki taraf
lı bir anla,ma ıeklinde baıla
dı ve bütün dünyaya tamil bir 
mi~ak teklinde bitti. Biamarck 
diyordu ki itilaflar iki ve niha
yet üç taraflı olur. Acaba sağ 
olsaydı, şimdiden on taraflı o
lan bu Avrupa misakı hakkın
da ne diyecekti? 

Devletlerin bu misak etra
fında pek toplanamadıklan tun 
dan da anlaıdıyor ki herkesin 
ayrı bir telakkili vardır. F ran· 
aa, misakı kabul ederken, meT
cut sistemi tak-riye huıusunda 
sarfedeceği mesaiye senni ver
mek için itilafa girdiAioi be-. 
yan etımJti. Gariptir ki AJ. 
manya tam bunun akıinl ya~ 
makta serbest olduğunu söy
lüyor: Alman hükiimeti misa
kı kabul ederken, hali hazırı 
değittirmek hususundaki m&
saisinde ser1-t olacağını bil
diriye,.._ Mbaklı, misaksız her-
kes blldillni okuyacak demek
tir. 

• • • 
İlk b..bardan beri Sov

yet Rusya'nm iktısad1: si
yasetinde ehemmiyetli bir 
tebeddül oluyor. Geçen may11-

ta rençberlere bazı müıaadatta 
bulunulmuştu. Tedricen senit
leyen bu müsaadeklrlıta göre, 
timdi rençber hüldlmete ait ~ 
lan hhse:ri •erdikten aonra 
mütebaki maheullbm piyasa
da ıerbeatçe satabiliyor. 

Şimdi ayni mü1aadeklrlılr 
ufak -'a da tetmll ediliyor. 
Esnaf ta imal ettikleri etY•JI 
piyasada satabileceklerdir. Bir 
defa bu müsaadeklrlıtı zürra 
hakkında gösterdikten sonra 
eenafa da tetmili tablt idi. Çün 
kü zürra mahıultınii •attıktan 
ve parayı aldıktan sonra bu pa· 
rayı etyaya tahvil etmıelı: iıtl· 
yecekti. Blnaenalyeh ikinci sı
nıf hakkındaki müsaadeklrlık 
birinci hareketi itmam ediycw. 

Bu vaziyete bakarak Ruı
ya' da serbest ticaretin iade e
dildiğini zannetmeme1idir. Bir 

Belediyede 

Tabela 
Resmi 

Her tabela için ayn 
ücret alınacak 

Bir apartıman veya bir hanııı 
bir kahnı muayenehane ve aynf 
zamanda ikametgah ittihaz ed.,. 
bir çok doktor, ditçİ n kabileler 
oturdukları apartmıanın kapısına., 
umu:nıi kapıya ve soka.ğa nazır 
pençerelere muhtelif tabelal&I' 
koymaktadirlar. Halbuki beledi
yenin lavha ve tabela reaimleri ta• 
limatnamesine göre bunların an· 
cak bir tabeli. asmaları lizundrr. 
Çünkü bir tabelaya ait resmi öde
mektedirler. 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim göndererek, bu gibi dok
tor, ditçi ve kabilelerin yalnız bi· 
rer tabeli.larmm bırakılmasını 
diğerlerinin indirilmeaini bildir: 
mittir. Birden fazla tabela asan
lar ve bunlan indirmek iatemi.yen 
ler, ııe kadar tabeli. asarlarsa o 
kadar tabeli resmi venneğe mec
bur tutulacaklardır. 

lstimlaklar 
Belediyedeki İstimlak komisye 

nu mesaisine devam etmektedir. 
Komİ8)'on Y enibahçede yapılaca)ı 
atadyom yeri, Şehzadebaşmda ia. 
p. edilecek konaervatuvar yeri ,,. 
Cerrahpa9ada yapılacak verem 
haata.haneai yeri sahipleri ile te
maaa batlamııtrr. 

Surp Agop mezarlıjı 
satılacak 

SÜl'pagop mezarlığının Beledi
yeye ait olduğu baklandaki mah· 
keme kararı temyize gitmi§tir. 
Temyizin karan laadik edeceği 
ümit edilmektedir. 

Belediye bu me:aa.rhğı kıaımla
ra ayırarak satacaktır .. Mezarh. 
tın bu !!"kilde gayet mufasaal ha
ritalan yapılmağa baılamıştır. 
Bu arazi gayet kıymetli olduğun
dan kimilen satıldığı vakit Bele· 
diyeye 2 milyon lira varidat geti
receli ümit edilmektedir. 

Bütçenin tasdiki 
geciktiği için 

Belediye bütçesinin tasdiki ge
ciktiği için yapılması zaruri bazı 
itlere ait aarfiyatın,. ceçen seneki 
bütçe fasıllarına göre yapdmaaı 
daimi encümence kararlaştınlmı§~ 
tır. 

Sokaklar fıçılarla da 
sulanacak 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
B. kaymakamlara aokaklann ıru
lanma tarzı hakkında bazı "tav•i· 
yeleri havi bir tamim göndermİf
tlr. 

Sokrı.klann iyi aulanmadığı:a. 
dan Ye mahdut bir kaç caddenin 
aulanchlmdan tikayetler vuku 
bulmaktadır. 

Kaymakamlıklar iae bütüıi crı.d 
delerin klmilen sulanmaaı için kl· 
fi miktarda araztıl olmadıfmı ile 
ri ailrmektedirler _-,, ih•aki Beledi
ye her kaymakamlık emrine mü
teaddit arazÖ• verememektedir .. 

Mublttin B. kaymakamlara 
mevcut arazözlerin bittabi kifa .. 
yet edemiyeceğini, caddelerin fı • 
çılar vaaıtaaile sulanm.aunı tami~ 
minde tavaiye etmektedir. Fıçılar 
birer kol vaııtaaile ve el ile itli 
yen tulumbalarla doldurulacak 
ve aokaklar fıçıların arkasındaki 
delllderden akacak ile aulanacak
tır. Muhittin B. tamimde bu şekli 
tatbik eden Yalova kaymakamı
nın muTaffak olmakta bulundu. 
funu illve etmektedir. 

Haikevi bütçesi 
Halkevi umumi idare heyeti 

dün içtima ederek bütçenin SOll 

..,lilini müzakere etmi§tir. önü
müzdeki perıembe gÜnÜ müze ve 
aergi ıubeai te..,kkül edecek ida
re komiteai seçilecektir. 

defa bu muamele tamamile 
devletin mürakabesi altında o
luyor. Saniyen ortada mutavaa 
sıt ımıf yoktur. Mutavauıta 
ıatmak ıureti kat'iyede mem
nudur. Bu tedbirin ılİrat mah
sul&.b arttırmak ve det>letin 
uhdesine terettüp eden ia,. 
mes'uliyetini tahfif etmek mail 
sadile yapıldıtı atikanlır. Bel
ki de muvakkat bir tedbirdi!'. 
Bununla beraber, çok ktiçülı 
bir mikyasta 1921 aeneaiııde 
NEP ıiyaaeti ihya edildl 
demektl.r. Ancak bunu izam e
dip te Rusya'daki rejim bak-. 
kında bir hüküm vermemeli 
lizıındır. 1917 senesinden beri 
Rusya'daki rejimin bariz hu
susiyeti, bir saatin rakkaıeal 
gibi sağ ve sola dotnı sallanıp 
yürümesindedir. 

Ahmet ŞüKRO 
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'\srın umdeııi "MiLLiYET" tir. 

5 AGUSTOS 1932 
idarehane: Ankara caddea.i, 

100 No. 
Telgraf adresi: lat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müclürlüfü 24319 

lelere ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Ttirlciye igia 

L. K. 
3 aylıjı 4 -
8 • 7llO 

12 
" 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evnılı: seri ....ııa- -
Müddeti geçen nöıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete n matbaaya alt 
İ!ler için mlldiriyete müracaat 
edilir. Ga:ıretemlz Dlnların mea'u
liyetini kalıal etm-. 

BUGONKO HAYA 
Y 9'ilk6:r aoıker1 rasat merkezin 

den verilen malihnata ıröre buırün 
hu az lıu.hıtlu ve tlmail iıtika
metlercı.. mllteclil kuvvetlerde 
rüzklrlı olarak deT&m edecektir. 
4-8-32 tsihinde hava tıızyik 760 
milimetre en fazla aıcaklık 31 en 

az 18 aantl,..ı kaydedilnıittir. 

•sAN;A 
• 
~leminde ·-------...... ::;_";:;•.:_, .. :!:•ıı"-_'lt!. ;··.ı -----

onu tanıy&ın17acıalrtım. 
Oturdum. O 119uulı. KonUfDta• 

ğa batladık Hatim konUfW'k•n 
heyecanlalU)'OI> aaablleti7or, co
fuyor. Söyle)'Ot'. itte H&§iın bu
dur. Hafiıne ııilkGnet ya"'fllla:ır. 

- Heyecanlanıyonuaus rabat-
11z olmayuu:ır dedim. 

Haşim vakurane beni tektir et,. 
ti: 

- Heyecan beni rahataı:ır et
mez. Ben beyecanıız J"&f&YUDam 
dedi. Bilirmiaini:ı buraaı ne eara• 
rengiz bir yer? Komıunun •:ralı 
keaillyor da inaanın haberi olma-
7or. Sabahleyin koridorlarda bJ. 
raz kalabalık Tardı. Galiba bift 
öldü burada kimaenln ötekinden 
haberi olmayor. 

' 

Y avq yanı baatanede oldufu 
mu unuttum. Onun heyecanına 
sanndnn. Ben de coıtum. Sanıyo
rum ki hiç bir ziyaretçi benim ka
dar aaygııır olmamııtır. 

Haşimi yalnız şair olarak hl· 
tenler onu ekailı:. tanıyanlardır. 
ffainn, inıanlann en tatlı ,en aan 

, atlı:.lrane lı:.onuıanıdır. Hatim bu· 
gÜnÜn re .. amlarına bedii tevlı:. ve 
heveı veren yegine eatetikçidir. 
Hatim nesline cidalin, kinin, mu· 
habbetin manaaını öğretendir. Ha· 
fİm, ifrabn taheserini yapan, ha
makati affetmeyen barutlu bir ze
ki.dır. Kabına sığmayan, nihayet· 
ıiz buutlan kucaklamak dteyen 
muhayyerülulı:.ul bir insandır. 

Resimden, ressamdan konut· 
mağa başladık. 

Ht/tArjş 

Piştov ve 
Tabanca 

"Pencere açıldı küçük otlan 
Piftov ptılladt." 
Ne :ıaman bu tarkıyı dinle

sem batımıııdan geçen bir vak'a 
aklıma ~gelir. Bizim dairenin 
üst katı bütün bogazı gören 
yüloek bir taraçadır. İşim biraz 
bafifffıdi mi, hemen oraya fır
lar ve biru bava alırdım. Ev
den geti.rdiğim öğle yemekleri
ni de orada yerdim. Kartıda bir 
apartımanın dördüncü katma 
yeni bir kiracı taıınmıt ola
cak. Beyas sakız gibi perdeler 
arasmda san saçlı bir kadın ba 
şı görünce aklım baıımdan gi
decek gibi oldu. Öyle harikuli 
de bir kadtn ki pencerede bir gü 
neı gibi parlıyordu. Beyaz bir 
teni vardı. Dalga dalga saçları 
vardı. Bu güzel kadına vurul
dum ben. Artık onu görmek Vt' 

gözetlemek için sıkça sıkça ta
raçaya çıkar ve gözlerimle pen
cerede onu arardım. Arkadaı
lar benim bu sıklaşan gaybubet 
!erimden şüphelendiler. Birgün 
ansızın bana baskın yaptılar. 
Ben gene diz çökmüş, elimi ta· 
raçanın parmaklığına dayamış 
Kendimi göstermemeğe çalışa· 
rak onu seyrediyord••m. Bu de
fa san saçlı henüz yıt<anmıştı. 
Saçlarını kurutuyordu. Ben 
cürmü meşhut halinde yakalan r 

mıtırm. Fakat arkadaslarımın 
kadını ürkütmemeleri ·için "a· · 
man görünmeyin, hemen diz 
çökün" dedim. Çömeldiler. Ka
dın yarı çıplaktı. Hepsi birden: 

Bir sualin cevabı 

Eğer ölüm olmasaydı 
dünya ve 

insanlar ne olurdu? 
Hüseyin Cahit Bey ebedi 
hayata hiç taraftar değil 

Hüseyin Cahil Bey 

-Sorun lıekalnn. .. dedi. 
- OJOme dair ... 
Slid.imö kesti t 
- Oltlm olmasaydı dtinyanın b&-

U ne olarda, defli mi? 
-E ... t._ 
Hüaeyin Caılılt Bey, giilümaedl: 
- Size bu mevzu etrafında ne aöy 

leyebllirlm. Olüm olmasaydı, dünya
da yaşanır mı idi? 

Bence yafanmazdr. Ystanaa ıfa bu 
hayatın tadı olmazdı. 

Dilıündii, küçük bir tereddüt g• 
çirdi ve Dl.ve etti: 

- Cennet de bunun için tat11zdır 
ya. 

Juanlara senç maymun lı:.albi aşı 
lamakla hayatm uzatılacağı hakkın
daki iddiayi H. Cahil Bey ııülünç 
buluyor: 

- Ölüm, yalnrz kalbin ihtlyarla
maundan ileri gelmiyor ki ... Vllcu• 
dun bütün azaaı ayrı ayn lı:.öhnel&
tiyor. 

Hilıeyin Cahit Beye sordum: 
- Ebedi hayata taraftar mısınız? 
Cahit Bey cevap verdi: 

Poli te 

Tarlayı arkadaşının 
kanı ile suladı 

Arnavutköyde yüklü bir kayık 
battı, içindekiler kurtarıldı •• 
Yalovanın Çukur köyünde Ha- ı ıröre, usturacı Talat kahveye gir· 

aa.n ile lbrahim arasında tarla su· miı: ı 
lamalı: yüzlinden kavıra çıkınııtır. "Sen beni geçen aefer polise ti-

Hasan, kemaaını çekerek ibra- kl7et ettin. Sanki bana ne yapb· 
himin üzerine saldınnıı ve bıçakla lar, ıimdi tapancamı çeker dumaıı 
mağa baılamıttır. içinde bırakırım, tanımadığın biı 

lbrabhn: lı:.opulı:.la dükkanına kaçak sigara 
- Ölüyorum, ölüyorum, yeti- lı:.lğıdı attmr aeni yine yakarun" 

tini ...• diye kanlar içinde yere ribi sözler lı:.ullanarak Üzerine a• 
yuvarlanmıftır. tılmııtır. 

l~ra_him, fazla kan z~y~ ettiğin Aradan yarım saat geçmedeD 
den ınl~yerek can vernuttir. Talatın tetviki ile gümüı Sa.11· 

~tıl HIU;"n _Ya~a!anmıt ve hattin ve Cafer isminde iki kifi 
Adlıyeye tealım edılmıştir • relmit sramofon çalmasını istemlt 

Denizde bir 
müsademe 

Arnavutköy açıklarından geç· 
melı:.te olan Rizeli Mebmedin lda· 
resindeki motörla, lnebolulu Bay· 
fantm idaresindeki kayık ara11n· 
da müsademe olmuştur. 

Şeker, sabun ve diğer e§Ya yük 
lü olan kayık batmıftır. 

Kayıkçı Bayram ile içinde bu
lunan ilı:.i tayfa etraftan yetitile
rek kurtanlmıttır. 

Çocuğu yaraladı 

Kemalettinin idaresindeki oto· 
mobil Boğazkesende Y akup efen
dinin üç yaıındaki Mahmut ia
minde bir çocuğa çarparak yara• 
lamııtır. 

ler, kabul edilmeyince giirültü, 
patırdı yaparak bütün müfterileri 
daiıtnıqlar ve kahveciyi de bir 
hayli korkutmutlardır. 

Zabıta tahkikata başlamıttır-

Rakı çıkmış 
Kalyoncu kulluğunda seyyar 

satıcı Yuvan oğlu Kiyopulosun e
vinde müskirat memurları ile za
bıta müttereken tabarriyat yap
mıtlar, evin bodrumunda ilı:.i tif'! 
içinde on kilo kaçak ralı:.ı, bir ra
kı derecesi. bir boru, seksen kilo 
üzüm cibresi bulmutiardır. Kiyo
pulos yakalanmıftır. 

Arabadan düştü 

Ahmet Haşimi 
Ziyaret 

''ResaamJarrmızın feragatine 
hayranım dedi. Memleket resme 
ehemmiyet vermiyor. Reame ihti
yacı yok. ltittim ki reai.m sergiıi
nin reami lı:.iqadma bet kitiden faz 
la kimae gelmemif, bu alalı:.a11zlı· 
fın orta yerinde resim yapmak, 
manası güç anlaşılır bir feragat· 
tir." Güzel konutan inaanlann lif 
lannı nakletmek mümkünaüzdür 
ve Haşim ne kadar haklı!. Bizim 
neail güzel konuımaıunı bilmez. 
Sadece kavga eder. Kavıra ise bir 
gaye uğrunda ırüzeldir. Beyaz sa
ça hürmet etmesini bilmeyen bu
günün nesli aadece inklra inanı
yor. Allah iman11zların takairatı· 
m affetsin .. 

Elif NACI 

:..ıı::t:::::::::t 

- Yahu harika be. dediler, 

Hakikaten o gün daha büyük 
bir harika idi. Artık biz arka
daşlarla beraber her gün öğle 
yemeklerini orada yiyoruz. 1 şle 
rimizin hafiflediği saatlerde o
rada buluıuyoruz. Ve bu güzel 
kadının endamını açık pencere 
den seyrediyorduk. Doyamıyor 
duk. 

Sanayi ve Maadin Bankaaının in
tizar salonunda çok belı:.lemedim. 
"Hayatı muhayyel" muharriri, it ha 
yatında belli ki intizanu çok sevi-
yor. 

Dakikası dakikaaına Bankadan i
çeri girdi. 

- Ebedi hayat mı dediniz... itte 
buna hiç tahammül edilmez. Vak..., 
ölüm, soğuk bir f<'Y··· Hiç lı:.lmse, öl 
melı:. istemez. Fakat ölüm olmadan 
da bilm- yaşanır mı? Ölüme kar
tı berlı:.eı Hnde bir sevki tabii ile 
iayana be~er bir ıey duyar. " Ni
çin öleceğiz?" diye asabiyet göste
rir. 

Bense bütün hayatımda ölüme kar 
şı daima Iakayd kaldım. Kendi ken
dime timdiye kadar "Niçin ölece
ğiz?,. diye bir ıual sormak aklım
dan geçmiş değildir. 

Şoför yakalanmıtlır. 

Ölümle mi 
Korkutmuşlar? 

Üsküdarda Solak Sinan ma• 
hallesinde arabacı Nazmi Doğan
cılarda arabasından düşerek rö
ğüa kemilı:.leri ve bel kemiği kml· 
mıttır. Mecruh Tıp fakültesine ya 
trnlmıttrr. 

Direğe çarptı 

"Uyuyor mu? Beklerim." Ha•· 
tanenin .Uldln içinde uyuyan ko· 
futlarının llnünd- temiz, mer· 
mer Iı:.oridorı.n ieçerek bekleme 
odaama slrdim. Yetil gölıreli, ae· 
rin bir ocla. Bir buçuk aaat bekle
dim. Ha- lı:.aaapeye u:ııanıp hiç 
lı:.ırpmad..., olmmedan, diqünme· 
den bu aeaal.:ırHk içinde naaıl geç· 
tlilni hluetmedlfiın bu bir buçuk 
aaatlllı:. intbar, diyebilirim ki teh
rin otuJtuaundan haataianan ai
airlerlm.I teda .. i etti. Bir aanator
yom haataaı gibi içim ıreçti. 
Kendimden uaalı:.laftım. Bir tüy 
kadar hafifledim. "Hatim Bey u· 
yandı." dediler. Ben de uyandım. 
Mermer merdivenleri çıktım. Sü
lı:.ünu boıanamalı:. için elektrik zil
leri yerine ampullerle iıaretle· 
f<'D bu haıtane lı:.oridorlannda to
pulı:.larmun talı:.ırtmnı akaettlren 
beyaz yaflı boya duvarlarda bo
yumu miiballfa eden gillgemden 
korkarak, atanarak 210 numaralı 
koğuıun önünde durdum. Bir lı:.at· 
ra tereddüt. Hafifçe kapıya do
kundum. Hatimin aeai girmeme 
izin verdi. Uzun bir yolculuktan 
dönenler aibi biribirimize aarı] .. 
dık, Öpliftülı:.. Onu ziyaret için ta
mamile iyiletmesini belı:.lediğime 
o dakikada sevindim. Onu bu de
kora yaraftıramadnn. O oda, o 
aalı:.in lı:.oiuf, içinde cidalin tohu
munu saklayan bir kavanoz gibi, 
onu bu dekora yarattıramadmı. 
Hasta değildi. Sadece aalı:.indi. lı.. 
nzi bir rahatsızlık ırelmiş geçmif. 
Fakat bu ıükünet, hastanenin aü
kün havaıını ihli.1 etmemek için 
bile olaa o sükUn Hatime reva~ gö
rülemez, 

"Bir vurulmuf ilahı andırıyor. 
Suda teakini :ıuıhmeden bu 

kamer'' 
Eğer canlı, parlak, içinde aa· 

yısız manaların ı91klan yanan, kı
vılcımlı gözlerini gi!rmeaeydim 

Çıktı 
Moskova - Roma 
Muharriri: Falih Rıfkı 

Kemali:r.m, Faşi:r.m ve Bolıe· 
vi:r.min karşılaşlınlması - Demok
ra.ıi, parlamento sistemi ve dünya 
kri:r.i hakkında son münakaşalar • 
iki ihtilalin ıel ve ıahaiyetlerinin 
portreleri. 

75 kuruş 

iRTiHAL 
Eıba.k Preveze mutasarnfı ve Sür 

re emini merhum Ömer Şevki Paşa
aın refikası ve Muğla vilayeti Jan
darma kumandanlığından mütelı:.ait 
Binbatı Arif Beyin kayınvaldesi La
tife Hanım vefat etmit ve iç Eren
köy kabristanına defnedilmittir. .ı..ı. 

lah rahmet eyleye. 

Bir gün pencerede yıkanmış 
erkek yakalan, erkek çorapları 
asılı idi. 

- Aman dedik. Kocası var. 
Dikkatli olalım. 

Biz biraz daha gözetlemeleri 
mize itina etmeğe ba~ladık. 

Muzaffer dedi ki yahu bu ka 
dını bir gün yalancı bir piştov 
tabanca ile korkutalım. Tam so 
yunurken, yahut giyinirken bu 
radan gizlice piştov patlatalım. 

Gülüştük. 

Aradan iki ay geçti. Hemen 
her gün biz muntazaman bir hır 
sız gibi taraçada emekleye e
mekleye parmaklığın önüne ka 
dar geliyor ve onu seyretmeğe 
devam ediyorduk. Evvelki gün 
gene kadını bekliyorduk. Pence 

Beyoğlu orman idaresinden: re açıldı ve pencereden bir er
Müsadereli em'Valden Fındık' kek elinde bir tabanca ile bize 

lıda muhtelif odun depolarında doğru ateş etti. Biz yere kapan 
mahfuz bulunan 340 çeki meşe dık. lciın.izden birinin vurulma 
ve 177 çeki 50 kilo mahlut ki dığmı: yaralanmadığını anlayın 
cem'an 517 çeki 50 kilo odun caya kadar geçirdiğimiz korku 
müzayedeten satılacaktır. tarif edilemez. Çil yavrusu gibi 

9-8-932 tarihinde saat 16 bu- 1 dağıldık. Mermer merdivenleri 
çukta ihale olunacağından talip dörder dörder atlayarak daire· 
!erin Beşikta, Orman idaresine den fırladık. O günden beri bir 
ve yevmi ihalede Beyoğlu kay- daha bu merdivenleri çıkmağa 
makamlığında müteıekkil mü- kimse cesaret edemedi. Biz o ta 
zayede komisyonuna lüzumu rafa piştov patlatmak isterken, 
müracaatları. (3425) o taraftan bize tabanca patladı. 

Kapıcı ile haber göndermeme ha
cet kalmadı. Hemen yanına yaklaş
tım . 

- Küçük bir süal soracağım Be
yefendi .. 

- Buyrun ... 
Kendisi masasının başına geçti,ba 

na da yanındaki koltuğu i~aret ede
rek: 

Mütekaitlerin 
Kongresi 

Mütekaidini Askeriye cemi
yeti senelik kongresi bugün sa 
at 13 te cemiyetin Veznecilerde 
ki merkezinde akdedilecektir. 

Davetler 

328 doğumlulara 
Eminönü askerlik tubesinden: 328. 

liierin son yoklama müddeti hitam 
bulmakta olduğundan gerek bu do
ğumlulardan ve gerekse ahvali sıh
hiye veya tahsil dolayiıile bu do
ğumlularla muamele gören diğeı· 
doğumların ceza görmemeleri İçin 
heman şubeye müracaatları ilan o
lunur. 

··-····-··---·---·······---····-··-· 
Muzaffer:. 

- Ama biz yalandan, korkut 
mak için yapacaktık. dedi. 

- Canım dedim. O da bizi 
öldürll'ek için atmadı ya. 

Şimdi ne zaman: 
"Pencere açıldı küçük oğlan 
Piştov patladı" 

Şarkısını dinlesem 
aklıma gelir ve lif 
hafifçe de ürperirim. 

bu vak'a 
aramızda 

Ben kendi hesabıma: 
- Oieceğiz, çünkü doğmuı bu

lunduk!" diye dü,ünürüm. 

M. SELAHETTIN 

l l_RA_D_Y_o__,f 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra

mofon, 19,5 alaturka konıer Vedia 
Riza ve Cennet bannnlarrn ittirak
ieriie, 20,5 gramofon, 21 alaturka 
konaer lnci ve Belkiı hanunlar tara
fından, 22 orkestra. 
BÜKREŞ (394 m.) - 20,46 ha

fif musiki, 21,05 orkestra, Roaen 
Yon Florida operetinden parçalar. 

BELGRAT (429 m.) - 20,25 ~ar 
kı konseri, 21 Salzburg müsamere 
salonundan naklen bizzat Strauı'un 
idare ettiği konser. 

ROMA (441 m.) - 20,15 gra
mofon, 21,45 senfoni, 24 dans hava
lan. 

PRAC (488 m.) - 20 cazbant,21 
konferans, 21.40 şarkı konseri. 

ViYANA (517 m.) - 21 Salz
burg salonundan naklen Straus'un Ü 
çüncü konseri . 

PEŞTE (550 m.) - 20 Macar 
şarkıları, 21 Salzburg salonundan 
naklen Straus konseri. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19,20 
dana havaları, 21 Salzburg salonun 
dan naklen Straus konseri. 

BERLIN (1635 m.) 21 Salzburg 
dan nakil, 22,40 dans havaları. 

Kasımpaşada Zincirli kuyuda 
22 numaralı kahvehane sahibi Ra
mazan poliae bir istida vermiştir. 
Bunda uıturacı Talat tarafından 
ölümle tehdit edildiğini söylüyor. 

Ramazan efendinin istidaaına 

Zonguldaklıların 
Yalova seyahati 

Zonguldaktan bildiriliyor: Halk 
Evi tarafından tertip edilecelı:. olan 
Yalova ıeyahati hazırlıkları ilerle
mektedir. Hallı:. Evi idare Heyeti bu 
ıeyahat için Seyrİıefain ve bazı hu
suıi vapur tirketlerile muhabere et 
mektedir. Seyahat, en müıait telı:.Iif 
te bulunan müesaeıenin vapurile ya 
pılacaktır. 

Yalovaya gidecek olan heyet, Ga
zi Hz. ne Zonguldaklılar namına ar
zı tazimat edecelı:. ve vilayetimizi ıe 
reflendirmeleri istirhamında buluna 
caktır. 

Hallı:. Evi, Yalova seyahatinden ev 
vel, kendi mensuplarından müteşek 
kil bir kafilenin Amasra ve Ereğliyi 
ziyaretlerini temin edecektir. 

Amasraya gidece kolan heyet bu 
ıirin kaoabamızdaki tarihi kalelerde 
tetkikat yapacaktır. 

Ereğli ziyareti, Ereğlideki ''Gü
lüç" ırmağına kurulacak köpriinün 
temel atma merasimine raıt1ayacak
br. 

lıtanbul üçüncü icra11ndan: Bir 
borcun temini için mahcuz ve para
ya çevrilmeıi mukarrer kirep dötin 
dokuma tezgi.hı ve saire maa tefer .. 
ruat U-32 tarihinde aaat 11 de i
kinci açık arttırma ıuretiie ıehre

mininde mevlina caddesinde 82-84 
numarada satılacaktır. Taliplerin 
mahallinde memuruna müracaatlan 
ilan olunur. 

Beyazıt merkez cczaneai aahi
bi lsmail Bey, hususi otomobili ile 
Yıldız caddesinden inerken elek
trik direğine çarpmıştır. 

Araba hasara uğramıştı. F akal 
içindekilere bir §ey olmamıttır. 

Yeni neşriyat 

Kadro 
Gençlerin ve münevverlerin mec

muaıı olan Kadro'nun 7 İnci ıayııı 
da çıktı. Memleketimizin yegane fi. 
kir mecmuası tanınan Kadro. cihan 
Iktioadiyab, milli iktioat, .ve daha 
birçok ilmi sahalarda en kuvvetli ya 
zdan neıreder. Bir aylık dünya ıüu 
nunu, memleket hayatını canlı bir 
aurette tahlil eder. Edebi sayıfalarr 

ayni derecede münevverleri tatmia 
eder. Ehemmiyetle tavıiye ederiz. 

Resimli şark 
Menıleketimizin en nezih •• 

en kıymetli bir içtimai, ilmi edebi 
aylık mecmuası olan (Resimll 
Şark) m Ağustos nüshaaı çıkmıt
br. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalddarı 

mütehassısı 
Cumadan maada herırün öğleden 

ıonra aaat (2,30 dan 5e) kadar la
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı huauıi daireainde dahili haata
lıldarı muayene ve tedavi eder. T ... 
Iefon: latanbul 22398. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 53 oldu ki... Dilaver - Münireye kur e- bı:.kıyor ••• Yaklaştım •• Lafa ba§ laıtırılan saatte gece oraya git-
Diliver - Anlatacağım di- diyorum ... Mesele bundan iba- ladık .. tik sözlerde kadın tıka- tim. Münire ayazda beni bekle • 

rek kaçıvermek niyetinde idim. 
Orhan - Ey sonra ne oldu? 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

yorum.. •. ret .. Komşunun esrarına hulul nır gibi helecanlar geçirdi.. yordu. Elimden tuttu. Yürü-
Orhan - Bizden gizli ne it için başka çare bulamadım... . sonra açıldı .... Hım it kötü.... yorduk. Nereye gidiyorduk? •• 

ler gördün? Şimdiye kadar olan Orhan - Yaptığın kur Orhan - Demek sana fena Bir kaç gece evvel tokat y~i-
ları niçin sakladın? beklediğin neticeyi vermeye halde tutulmuf.... ğim yerden geçerken biihtiyar 

(F•l•efi lanta.stique roman) Dilaver - Macerayı tamam başladı mı?. Dilaver - Ökseye basan yüreğim titredi. Fakat timdi 
ladıktan sonra anlatacaktım.. Dilaver - Şimdi görecekai sersem ispinoz gibi ... tik söz- ben ruhlardan ziyade Münire-

Turhan - Daha tamamlaya niz .. Dinleyiniz .• Münirenin su leri tunlar oldu •.• "-Artık den endiıeye dütmüttüm. Eli. 
Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

Orhan - O tenekenin içİn· 
i:le ne var? 

Dilaver - Bilmiyorum •• 
Turhan - Bilmediğin şeyi 

boynwıa ne takıyorsun? .. 
Dili.ver - Biz insanlar yap 

tığımız şeyleri hep bilerek mi 
yapıyoruz •••• Bir <;<ık insiyaki 
hareketlerimizde hayvanlarla 
müıterek değil miyiz? 

Orhan - Kim verdi o tene 
~eyi sana? 

Dilaver acayip bir surat ça· 
b§ile: 

- Söylenir mi hiç .•• 
Orhan - Açalım bakalım 

n var içersinde ..• 
Dilaver birkaç adım geri 

se <ilerek: 
- Olur mu hiç öyle şey ••• 

S 'lr tılsım bozulur ••• 
İki kardeı bu tuhaf çocu

ğun üzerine hücum ederek: 
- Simdi seni yere yatırır.-

zorla boynundan alıp bakarız.... madın mı? ratında insana kur iıtahası ve- top oynamıyorsunuz? Uçurtma mi içine aldığı avucu tiddetli 
Dilaver bacaklarının bütün Dilaver - Hayır.... recek bir cazibe olmadığından havalandırmıyorsunuz .• ,. Bu su bir sıtma ile hem yanıyor hem 

kuvvetile kaçarak: Orhan - Olan kısmını an- ! ben yarı latife tarzında baıla. allerin ne demek olduğunu an- titreyordu. Onun bu heyecanı· 
- Olmaz ..... Olmaz ... Sonra lat..... ... mıt olduğum bu iti hemen he- lıyorsunuz ya? Münire onların nı ben hiç te hayra yormuyor-

hepimiz çarpılırız... Dilaver - Anlatacağım di men aklımdan çıkarmıştım. Fa bahçesine geçmek için artık ne dum... "' 
Kardeşler firarinin tiddet- yorum .. Ellerimi,. ayaklarımı kat bu kadına ilanı aşk yoll.u den bir vesile icat emediğime Orhan gülerek: 

le takibine atılarak: serbest bırakınız... savurmuş olduğum kuru sıkı serzenişte bulunuyor .• tik ateı - Atk sıtması olacak sevin-
- Seni §İmdi yakalayalım Turhan - Kaçarsan yıne birkaç söz meğerse onun yüre- !erinin heyecanlarile kızararak sene ... 

da bak olur mu olmaz mı?.. yakalarız.... • ğine iyiden iyi işlemiş ... O za- itiraftan çekinen acemi sevda Dilaver - Bilakis ben tid-
Diliver onlara bahçeyi Dilaver - Kacmam ....• An. mandan beri Münire benim İ· zedeler gibi şwıdan bundan ko detle yeriniyordum ..• Çünkü ai 

dört döndürdükten sonra niha- !atacağım.. Siz . sormasanız çin gizli sevda çekermiş... nuıtuk. .. Ayrılırken Münire zından bir kaç söz almak için 
yet Yakayı ele verir ... Yere ya- da yine anlatacağım .• Çünkü İki kardeş el çırparak: kulağıma eğildi •• Şunları fısıl- ben onu midemin tahammiiliin· 
tırıp üzerine çullanırlar .. Göğ. kendim için değil sizin hesabı- - Tebrik ederiz.... dadı: den fazla okfayamazdım .. 
süne saldı.arak tenekeyi kap- nıza çalıııyorum.... Dilaver - Bu tebrike ben- "- Sana çok söyliyecek- Turhan güle güle iki bük. 
maya uğraştıkları sırada hırçın Büyük çınarın gölgesinde den teşekkür beklemeyiniz... lerim var ... Bu gece herkes u- lüm olup yine doğrularak: 
oğlan bağırır.. ki kanapeye sıralanırlar.. Üçü · Orhan - Kadın sana nasıl yuduktan sonra ikide iki buçuk - Öyle bir kadına karşı mi-

- Bırakınız ... bırakınız ıa· de kollarını kardeşçe biribiri- açıldı? ta buraya gelir misin?., denin azami tahammülü ne ka· 
ka yaptım .• Hepsini söylıyece- nin boyunlarına attıktan son· Dilaver - Atnse konan is- "- Gelirim amma o vakit dardır.? 
ğim .••• Ben olan lan anlatayım ra Orhan: tiridye gibi .•.. Bir ~kşam bah- buralarda gez inilebilir mi? Çar - Hani ya dumanı içine çek 
da i t rSE i:r. tenekeyi de açıp - Haydi söyle bakalım.. c.ede geziniyorum Kulağıma ı pılmaz mıyız? meden sigara içen kimseler var 
İçme h•kanz..... Dil;ver · - Sizden sakladı- hafiften hır ses geldi: - Di- " - Bir şeycik olmayız... dır. Ben de işte öyle dudakla-

Turhan - Ha şöyle imana ğım büyük bir sır yok... • lô.ver Bey... Dilaver Bey .... O ı Ben onların huyhrmı öğren- rımı kuru kuruya Münirenin 
gel .•..• · j Turhan - Büyük küçük biz tarafa doğru yürüdüm. Baktım dim... yanağına bir dokundurup ko-

Orhan - Olanlar nedir, Ne den gizlediğin bir şeyler var .• 1 o .... Ağaçların arasından bana 1 Kadına söz verdim. Karar- kusunu almadan hemen çeke-

Niyeti bozdun mu? 
Dilaver - Evet ramazan. 

da kazaya uğrayan oruç gibi •• 
Aklıma geldikçe yüreğim bula
nıyor .. Fakat size anlatmak is
tediğim maceranın bu ciheti 
değildir .. Dinleyiniz •.. Beni ko
lumdan çel\e çeke kötkün bod
rum katına kadar sürükledi. 
Eski püskü eıya ile döıetımit 
bir hizmetçi odaaı .. Dar, hurda 
bir karyola .. Kopuk, kırık dö
küntü takımlarla düzeltilmiı 
bir tuvalet masası .• Ortada to· 
pal bir devrimin üzerinde iki 
tabak yemiı •. 

Orhan - Sana ikram için 
hazırlanmıt olacak.. 

- Ne zannettiniz ya? Fakat 
ben yemitten evvel dayaktan 
korkuyorum .• 

Orhan - Kimden, Ruhlar
dan mı? 

Dilaver - Ruhlardan, in
sanlardan •• Bu sahte Atık rolii· 
nü oynayarak o odaya kadar 
girdim amma bir duyulursak 
kim olduğumu pek te anlama
dan pataklanacağımdan füphe 
etmiyorum.. T anmmasam da 

Devamı var 

, 
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Fransızlar Davis kupası maçında 

( Cochet - Brugnon) 
(Van Ryn - Allison) 932 Dünya Olimpiyatları yapılıyor 

duble'ı kaybetme-
lerine rağmen galip geldiler 

maçı 

Oyun baılangıçta yeknesak 
gidiyor. Toplar gidip geliyor. iki 

\ 

ekipten hiç biri bari:ı: bir tefev· 
vuk gösteremiyor. Fakat puvan• 
lar Fransızlar aleyhine, Amerika
lılar 0-3 ve 0--4 e gidiyorlar. 
Alliaon bir kaç güzel atıı yapı· 
yor. Fransızlar canlanıyorlar. 2-4 
e çıkıyorlar. Ahenk seri ... Allison 
güzel bir partı hazırlıyor. Çevik· 
lik ve soğuk kanlılık göze çarpı· 
yor. Bir an Allison seri bir topla 
nagihani karşılaşarak, o kadar fe 
na bir vaziyette geri alıyor ki, ra
ket havalesi top yere düteceği sı
rada yetİ§İyor ve inandmaz bir 
çeviklikle durabiliyor, fakat ken· 
disi de yuvarlanıyor. 

Brugnon Üzerine doğru siate
matik bir tarzda gönderilen lubu 
hücumuna mukabeleye mecbur 
kalıyor. Fakat set 3--6 Amerika· 
lılarda kalıyor. 

Maç. fiziyonomiaini muhafaza 
etmektedir. Her iki taraf bir .. On· 
dan sonra raketle"'- mekanik 
bir sıhhatle çok oeri voleler akı· 
yor. Brugnon bugÜa hatta Cochet 
den daha iyi görünüyor. Maama• 
fih Cochet de üstadane hücumla
rİle beraber, kendisini cöstermit 
vaziyette değildir. 

Oyun tekrar müvazeneıini bu
luyor. Uzun aerilerden tayanı dik 
kat bir şey olma.yor. 

O sırada hava bozulmak üze
re.. Hatta biraz da sepeliyor. 
Cochet • Brugnon hafiften hlkim 
görünüyorlar, maamafib oyunu 
bekledikleri gibi çıkaramıyorlar. 

Van Rgn bir drayvl kaçırıyor 7/ A, 8 / A, 9 / A, 10/ A, 11/A. 
Van Ryn · Alliaon krake edi

yorlar. Franoızlar için 1 t-13 .• 
Her iki tarafta bir set, de"lşiklik 
yok .. Parti müsavi 3 / A, 4 / A. 

d l>ü..,.an.ın çok yakıadan aJlb. 
~~dula, Davia kupaaı finali, p 
lı. ·-rda kaldı. Vbnbledon ..._,,_ -n Amerilra.Jı fao. 
~ ba tefer de eaecelfni -
ıı,~banln edenler bu set.o ,... 
4,"""" _,,.tar. Çünkil o.ıw-
t~ •aldpl.rini hattl bi.saat Co
"'et')-1 yenen Vinea Davia kupu&• 
/çı büyük bir muvaffakıyet 
oaı ı~di. 

ııtl Franaııı:lar böyle ltib6k 
keu'e - umulmaddı: "-
) · yortu ve büta. dOn-
ı '-"' ··- •te .ıtalmauru mQ&ip o 
:10.ı..,. , • bu DaYi• lr:upa• 
~ et. • . ol.muttur. 

~Plaal maçt.nndaa bir kaı; p 
lııa •I ıowtlımr Lacoate'un baatalan 
k._ ille Fransa takımı ciddi bir bal 
~ ..... ....- kaldı ve aralanna n.. 
L~"! Boratro'yu almak ıı:arured 
~ oldu, itin aaıl f&YaDI hay· 
t '! tarafı o ihtiyar denilen Borat
ta nun; dünyanıa en çevik ve 
ı;""fk leaçiıi olan Vinea'i yenıne-

eyflyetidir. 
ti Pran ... tar finalde fU neticeı.. 

lltnqlardır: 

~het-Alliaon 5/7,7/S,7/6,6/I 
-•atro-Vinea 6/4,6/5,3/8,8/Z. 
Cochet-Alliaon maçında dGnya 

)'nıpiyonu unvanını h&ll muba· 
t '~" eden Cochet rakibine -· 
~11 fena oynayordu. Alliaon atak· 
k -r•ııı intizamlı ve devamlı bir .. 
ı ' de yapıyor ve daha :ııiyade vo
b• 0Ynamağı tercih ediyordu. Hal· 
ilki Cochet oyununda; "- Ye 

Solda Boratro galibiyetten sonra sağda Fransızların 
mağlup olan dubll 

dı, lu:ı:umundan fazla ainirli oyna• fırsattan gayet iyi iatifade ederek 
yor. Birinci geym Cochet'de ikin· oyunu yine kendi hi.kimiyetine al
ci de onda ... Bu geym'lerden son· mağa muvaffak oluyor ve seti 6/ 4 
ra Alllson canlan.ıyor ve bir oyun yenilor. Bu suretle Vimbledon'nun 
alıyor. Dördüncü oyunu rakibi be kaaırgaaı ihtiyar denen Boratro'· 
fİlıci oyunu Allison ve bundan '1un önünde boyun eimeğe mec
aonraki geym'leri Cochet alıyor bur oluyor .. 
ve oyunu 8/2 bitiriyor. * • * 

Sahifemiz hazırlandıktan 

Oyun hep ayni. Brugnon' üate 
büyük loıılarile Cochet'nin seri 
hücumları Van Ryn ve Alliıon'un 
kat 'i voleleri. 

Van Ryn belki pek o kadar par 
lamıyor, fakat eti lehine bir çok 
uvertürler hazırlıyor. Servör umu· 
miyetle oyunu kazanıyor. Nihayet 
Amerikalılar bire kartı iki geym 
yapıyorlar. On dakika iotirahat. 

Dördüncü geym: Franaızlar ' 
için 0-3. 

Fakat devam etmiyor. Birden 
Van Ryn ve Alli•on yükseliyor ve 
4 / A ya geliniyor. Brutnon daha 
faik, şayanı dikkat bir son aet ve· 
riyor 4--6. 

Her iki tarafta iki set . 
Tekrar başlanıyor. 1 A, 2/ A, 

3 / A. 
lki ekip bir hiçten ayrılıyor· 

lar. Bu hiç Cochet için kuvvet bir 
aervis, Brugnon için bir Smatch 
ve daha öldürücü voleler. 

Belki de talih burada rolünü a· 
lacak. Fakat ne yazık ki Brugnon, 
heyeti umuıniyeıinde Cochet'den 
iyi olduğu halde Smatch'ı yok. Ö· 
tekiler 3-5.30 f A. 

Fransızlar iki topla mağlüp 
16--40, Lov 40, 4-5 oyun biti
yor . 

Kupanm ismini tafıyac.ağı Da
via orada .. Fakat heyeti tertibi ye 
adresini bilmedikleri için, kendi
sine riya.et locasında yeri olduğu 
nu bildirememiş. Daviı eski bir 
sampiyon mükemmel bir ıport-

•Jtu maçın baılangıcından iti-
1 

~en ve ayni zamanda da memle-
en claııique olmayacağı gözü- kette kendisini ıevdirmit bir dev-

Boratro - Vınes maçı 

ordu. Nitekim, Boratro Schot' !et adamıdır. Oyunu takip için 
veya birden bire fileye çık· geldiği zaman, oyun~ulara tahıis 

_.., karş111nda rakibi Vinea oyu· edilen yerde ve kendı vatandaşla-
nunu ıatınyor ve yalnııı bir hare- rınm arasında oturuyor, bir müd-
ketle puvan veriyordu. det dışarıya çıkıyor ve tekrar dö

nüp yerine oturacağı ıırada Fran 
Vineı aerviıini kaybediyor ve . . k" tuzların birincı ıerı ea ı oyuncula-

hata Yapmakta devam ediyor. d b" k d b" ti k rın an ır a ın asa ıye e en-
Halbuki Boratro en iyi oyunların· disine çıkıtıyor. Bu, o kadar tid-

Musabakaların hemen 
Amerikalılar· 

hemen hepsinde 
başta gidiyorlar 

-

• 

1928 de dünya rekora yapılırken 

Kadınlar 100 metresi biterken 

• 

dan birini oynayor ve 1-3 e çıkı detli bir sahne oluyor ki kupanın 
yor. vazn ıırar etmiyerek tribünü hıra 

Amerikalı hiç iyi oynamıyor. kıyor ve evine dönüyor. 

1932 Loa Ancelea olimpiyat 
alrı dört günden beri devam e
diyor. Bu müsabakaların tel
graf havadisi olarak neticeleri
ni hergünkü nüshamızda veri
yoruz. Burada bu müsabakala
rın umumi görü9ünü yapaca- 1 
ğız. Loa Anceleste yapılan mü 
sabakalar geçen ıenelerdekine 
nazaran daha ,ayanı memnuni 
yettir. Bugüne kadar üç dünya 
rekoru 11 tane Olimpiyat reko 
ru ve üç tane de dünya rekoru 
egale edilmi9tir. Bu kırılan 
dünya rekorlarından biri kadın 
lar yüz metre, ötekisi 800 met· 
re düz koşu ve kadınlar disk at 
ma rekorudur. Bunların yüz 
metre kadınlar aür'at kotusu 11 
9 ı 10 yapılmıttır ki bu kadınlar 
için çok İyi bir neticedir. Diak 
atma rekoru 40,50 metredir. 
Kadınların bu kadar mesafeye 
diski fırlatabileceklerini düıün
me-:.. insanın havsalasını durdu 
rabilecek bir keyfiyettic. Bun
lardan hakta erkeklerin yüz 
metresinde T olan bu mesafeyi 
10,3-10 da k09arak yeni Olim
piyat rekoru yapmıflır. Bu me 
safe üzerinde daha çok iyi neti 
ce beklenmekte idi. Çünkü 0-
limpiyatlar •n evvel muhtelif 

milletlerde 10 2-5 te kotan 10 
kadar kotucu vardı. Bundan do 
!ayıdır ki bu mesafenin rekoru
nun daha dü§ük olması dtı9ünü 
terek 800 metrede yapılan tah
minler doğru çıktı ve müsabaka 
çok iyi bir zaman ile k09uldu. 
Dört yüz manialı ko9uda yeni 

bir Olimpiyat rekoru tesis edil
di. Bundan sonra yapılacak o
lan yüksek atlama, için bir 9ey 
söylemek lazım geline bu sene 
Amerikalılar ve belki de Belçi· 
kahlar bu rekoru geçen ıenekin 
den daha yüksek bir vaziyete 
çıkaracaktır. Yarı mukavemet 
yarıtlarda Normi ve Lavo
menmin girmemeleri bu mesa-

Yüz metrede lıaybeden K6ernlng (X) antrenmand• 

Bazı toplarda aür'atinden iatifade Reis Pierre Gallon refakatinde 
ebnek iateyor ve çok çevik hare· Jean Borotra olduğu halde akşam 
ketler yapıyor ancak Boratro o evine geliyorlar ve istifayı kuıur-
zaman oyunu yavatlatıyor •• da bulunuyorlar. Maamafih hi.di 
etanj yaptırıyor. Böylelikle Fran· ae bununla kapanmıyor. Ameri-
ıız 3-5 oluyor. Bundan sonraki kan gazeteleri hi.diıeyi mevzuu 
oyunu Vinea alıyor va:ı:iyet 5--4 bahsederek, tiddetli hücumlarda 
oluyor. Amerikalı ne kadar ileri bulunuyorlar ve Fransızların met 
çıkmak ve file oyunu oynamak iı- !.' ...... ~,,.,.,;.-':_ bur i.lem nezaketlerinin bu mu o-
te1 .Jraa Franaız o kadar geri ve 1 lacağı ortaya ıürüJüyor. M. Da .. 
~un oyun oynayor ve yine geymi Meıhur Vines via'in yanına resmi bir memur ve-

alıyor. Vaziyet 4--6 Franaız bi· 1 A rilmeyifi şiddetle tenkit ediliyor. 

!erde 7 ,93 atlayan atletler var· 
dı. Halbuki bu sene Olimpiyat 
rekoru diye tesbit edilebilen me 
safe ancak 7,62 metredir. Bu 
dünya rekoru için çok azdır. 
Maamafih belki bundan sonra 
yapılan müsabakalarda daha i
yi neticeler ahnabilit". 

Yelken yanılan rind sette galip. sonra ge en v~pa gazeteleri- Heyeti tertibiyenin kuıurları ta-
lkinci sette Vinea sanki antre- ne nazaran Davıa kupası ma- dat ediliyor. Bu had~~ bittabi bir 

nöründen den alan çalıtkan bir çının son oyunları da oynan- çok kimselerin keyfını kaçrrıyor. Denizcilik federaoyona yelk-
Alllaon ve Van Ryn talabe gibi Baratro'nun tatbik et- mıt ve Fransa 3 galibiyete mu komite•i tarafından tertip edlte. 

tiii oyunu of:""yor ve garet tabii- kabil 2 mağlubiyetle b mevaimin ilk yelken yanp 11 a• 
maçtan evvel dir ki bu aetı de kaybedıyor. . u sene Mıntaka kongresi ğusto• cuma günü saat 14,5 ta ya. 

:•kı tarzı yapmak iatiyor yalnız Oçüncü sette: Yine• açılıyor de J?avıs _kupasını muhafaza tehı"r edildi pılacaktır. 
O.kibi pek buna yana§IDIYordu. ve çok iyi 0ynamağa batlıror. ~a: etmı,Ierdır. Bu müaabaka ikiye aynlnuftır. 
t' Birinci setin nihayetinde Co- çın üç sette ça~uca~ bıteceg"!1 Son oyunlar ,unlardır: Bo- Dün İstanbul mıntakası ri·ya Biri büyük yarı, tekneleri diğeri 
~et bu oyunu 5/7 kaybetti. zanneden ahalıde bır memnum- Ali setinden §U tebliği aldık: de küçük yarı, teknelerinin yan• 

ı· ikinci oette vaziyet değitti Al- yetaizlik beliriyor. _Ha!buki unu.~- rotro • iıon ve Cochet - Vi- "5 ağuatos 1932 tarihinde t
1

• ~lon rakibinin oyununu kabul et- mamak lazımdır kı Vınea en ko- nea. 1 hl"" ol Büyüklerin müaabaka aabaaıı 
··.••k zaruretinde kalıyor ve ekse tü gününde bile yine oyun ka· toplanacağı evve ce te ıg U· Modadan batlayarak, Kalamıt. 
~•}'a puvan kaybediyordu. Cochet zanmağa muktedir bir oyuncudur. Bu maçlarda, bu sene çok nan 1. C. 1. İstanbul mıntaka11 Fener, Kınalı ada, Suadiye, Fe-
r"""'• her dakika taktik deği,ti- Nitekim bu böyle oyulor ve gayet ıyı oynayan Alliıon Boratro senelik kongresi bazı husuaatın ner Kalamı§, Modadır. 

200 metre ~eçaıeslnde 
olimpiyat rekoru yapıldı 

b"""k rakibini şaşırtmak uaulünü güzel oynayarak 3 / 2, 4 12, 4/3 1/ 6, 3 / 6, 6(4, 6 / 2, 7/5 yen- ikmali için tehir edilml9tir. Ta- 100 metre rekortmeni Küçükler müu.baka aahaaıı 
-:!ıntıı ve muvaffakıyetle tatbik geymleri alıyor. miştir. Fakat suitali ve biraz yin edilecek gün ve mahalli 1"olan Moda, Kalanııf, Fener, Kmalıada Ilı, eğe baılamıttı. Nitekim bu- Bunda naonra büd>ütün açılı· da Vinea'in iyi oyunu dolayı- akit bilahare teblit edilecektir" ya gibneden kona nbir ıamandıra kırmızı bayrak, ikincilere bir .. ._il faideai görülmlif ve Cochet yor ve üç geym arka arkaya ka- sile Cochet Vines'e 

4 6 
O 

16 
l k bi k f l • d • d yı dönerek Suadiye, Fener Kala• fil ve mavi bayrak verilecektir. 

, ti 1 /5 almııtır. ikinci aette de zanarak aeti 6/3 bitiriyor. ' , • Bu suret e ongre r aç e er üzenn e yem Ünya re- mı' ve Modaya avdettlr. 1 ,tnı vaziyette oynayan Cochet Dördüncü sette: Ahalide bir 7 15, 8 / 6, 6 6 yenilmiştir. gün için tehir edilmi, oluyor. korlan yapılamayacağı kanaati Birinci yanı handllııapsızdrr. ıtirak edecek teknelerin ad• İt~! akorle kazandı. On dakika korku acaba Boratro bu kazandı- Bu seneki ile beraber, Fran- Bu tehirin sebebi de büyük ku- ni veriyorsa da belki yeni yeti- Yalnız ittirak edecek olan tekne· di altıyı geçerse 
0 

zaman üçi!ncü
b tırahatten sonra, dördüncli set ğı partiyi geri mi verecek, fakat sızlı:r Daviı kupasını 6 inci lüpler rüeaasile Cevdet Kerim ten elemanlar bunlardan daha ter aınıflanna göre tefrik edilmiı Y.e de bir mavi bayrak verilecelr.-

~''1adı. Bu oyunda Allison artık vaizyet öyle olmayor. Mütemadi defa olarak kazanını.. oldular Be-"n temas ederek mıntakaya iyı· ko'U yaparak bı"r .. eyler elde tirler. tır. 
;j'O.lilGbiyeti kabul emit bir tekil- antrenemanlardan artık oüran.re· 7 '· • • Bu yanşm gayesi sınıflarda en 1 Bu yan!& ittirak ebn k iıt .. ı" oyunuyor.. Vurutlarında ve ne vaziyete gelmiş olan Yine• yor ki bu çok mühim bir mesele- gösterilecek namzetlerin tayini edebileceklerdir. Uzun atlama ..,ri tekneyi meydana çıkarmak- yenler C.H.F. merke:ı:inde yelkea 
•ay1rlarında eıki aıhhat kalma• gun oynayor. Haamı Boratro bu dir, dir bu sene iyi değildir. Geçen sene tır. Birincilere birer knpa ve bir komitesine mürac at etmelidirler. 

~~~~~~----~~~~~-------------~-------
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1 1OLİMPİYAT1 
Olimpiyat 
Kupası 

lsviçre jimnastik fe
derasyonuna verildi 

Bütün dünyanın spor projektör 
)eri bu ande Loı Angelea'in üze. 
rine çevrilmi§ bulunuyor. Orada 
milletler ne pahaama oluraa olsun 
feref direğine kendi bayraklannı 
çektirmek için mütemadiyen çalı· 
~ıyorlar. Batladığı günden itiba· 
ren muntazaman telgra neticeleri 
ni yazdıimuz bu olimpiyatta Ame 
rikalılar ön safta gidiyorlar. Bu 
seneki olimpiyadin kendi toprak
larında yapılmuı Amerikalılann 
bu müaabakalara 400 atlet aokma 
lannı mucip olmuftur ki bu; bu
gün için bir rekordur. Hiç bir o· 
limpiyada Amerikalarılar bu aene 
ki kadar fazla müaabıkla iıtirak 
etmemqlerdir. Dün akşam aldıfı· 
mız tel,rafları aynen aşağıya der
cediyoruz: 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Piatte ve aahalarda muhtelif millet
leı- tarafından kazanılan sayılar (Er
kekler): 

Amerika, 81, lrlanda, 20; Canada, 
19; .Fenlandiya, ı6; lngiltere, 13; 
Lehıstan, ıo; Almanya , 10; lspan· 
ya. 8; Japonya, 7; Filipin. 4; Çekoı 
lovakya, ve Yeni Zelanda 3 er, Ce
nubi, 2; lıalya, 2; Arjantin, 1. 

Kadınlar: 
Amerika, 15 1/ 2; Almanya , ıs 

ı 2; Lehistan, ıO; Japonya, 3. 

Güreı 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

Bantam sikletler araırnda gti:ret. 
Üçüncü ravunt. 
Joska,fi ile Ze-viııia hafif sikletler 

den PihJajamaki ile Kerren'i klasik 
bir gÜrl!Jten sonra mağlup ebni!
lerdir. 

Clodtfelter ile Kappati teknik ıu 
rette tuıla ma*lup edllmiılercllr. 

Orta aiklotler, H ... Luuldıo'yu; 
Tunyog~ Katani'yi mailılp etmiı· 
tir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Seı-beat sflreı FinaH: 

Johnson (laveç), HeH (Am ... ika) 
yı tuşlaild dakika ı O aaniyede mai 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
lüp etmlıtir. 
Tüy alkletler sllreıl. 
Amerlkalı Mir, 8 dakika 49 saniye 

de Taylor (lngiltet"e)yi maflup et-
mittir. ' 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Gür<!Jte Plhlayjamak~ Femıaki

dea'i taaftyeye ufratmıttır. 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

Orta sikletler güreıi. 
Luuko, Tinyogi'yi tuıla matlup 

etmittir. 
Luuko, ikinci taJDpiyon olmuıtur. 

Johnson, Üç bata yapmıftR'. 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

Orta sikletler ırilrtıt ffnalinde gllre-

te başlanıldıktan aonra laviçre'll H· 

ibi olan ru,..,..ika'lıyı mai14p etmlt 
ve onu yere yıktıktan IOlll'll ıarı~ 

makta devam etmlıtir . 
Amerikalı kalkmai• uğratırken 

omuzları yere gelmiıtir. 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

200 metre dömi finalinde Simp•on, 
Metcalfe ve Luti rakiplerine 21,5,110 
aaniyede galip gelmiıl.,..dir. 

Her üçü ele seçilmiıtir. 

200 Metre 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

200 metre dömi Finalinde Parıon, 
dördüncü , Joubert beşinci, Borch· 
meyer albncı. 

Mu.,.bıklar arasındaki mesafeler: 
o. ıs, 0,60, 0,30, 0,90, 0,30 metre
dir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
200 metre Dömi Finali .. (ikinci ae
ri). 
Beşine~ Jonath, ikinci, Waltera; 

üçüncü, Tolan.. 
Zaman: 21,5/ıO saniye. 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

200 metrelik yarı! Dömi Finali. (l. 
irinci <erİ mabad) Dörd'Üncü Wright 
beşinci Elliot, altmcı Jenta. 

Müsabıklar araamdaki mesafeler: 
0,80, 0,15, 0,30, 0,90 metre. 

Tolan bidayette betaat göstermiş 
Ye hatta Wriıht tarafından ıeçil
mesine remak kalmıı idi. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
80 metrelik manialı kotu (Kadın
lar). 

Birinci : Didrikaon, 11,8 (Cihan 
rekorü). 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
80 metrelı"k manial1 koşu (Kadın
lar): 

Dördüncü, Sballer (Amerika), he 
ıinci Clark (Cenubi Afrika). 

Yarış, 0,30 la kazamlmııbr. Her 
iic muaabakacı aeçilmiştir. 

·Ayni yanı: ikinci seçme müsaba 
kası: Birinci, Hali (Amerika), ikin
ci, Wabb (lngiltere), üçüncü Wil
aon (Canada). 

Zaman: 12 saniye: Kazanan 30 
aantimetre farkla gelmiştir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
110 metre manialı yarışın Finali. 

Kazanan: Saliııg. 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

110 metre maniab yarış1n Fina 
fi. Tasnif: Birinci, Saling; ikinci 
Beard, üçüncü Keller. Zaman ı4,6. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
110 metre manialı yarııın Fina 
li (Mabad) Finlay, dördüncü; Durg 
ley. Beşinci: Welcher, altıncL 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
110 metre manialı yarı'm Fina 
liade koaucular arasındaki me..f~ 

ler şunlardır: ı,ıo, 0,15, 0,30, 0,60, 
0 ,9(). 
Başta gelmekte olan Board, hede

fe vaııl olacağı aırada ayaiı aüre
rek düımüştür. Hakemlerin kararı 
ile ikinci addedilmiıtir. Welcher, 
dört mania devirdiğinden dolayi diı 
kalifiye edilmiıtir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
50 kilometre yürüyüı (Walk). 
tıcak bir güneş alımda icra edilen 
bu müsabakada en fazla muvaff'aki
yet ümitleri ltalyan Pretti ile Ame
rika'lr Chi•holm'da idi. Yürüyüıe İJ 
tirak edenlerin mikcları ı5 dir. 

Ollnıplyat kupası 
LOS ANGELES, 3. J\. A. -

Beynehnilel Olempiyat Komlteai,0-
lempiyat kupaııoı sporu te§vik ve 
Olemplyadın muvaffakiyetini temin 
makaadiyle sarfetmiı olduğu fevka
lide mesaiden dolayi loviçre jimnas 
tik Federasyonuna vemiştir. Bu te
veccüht mezkUr Federasyonun teeı
ıüıünün yÜzüncü yıl dönümünün 
tes'idi zamanına tesadüf etmektedir. 

Yürilgllş 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

50 kilometrelik yürüyüı. 
Katolunacak mesafenin dörtte bi 

rinde muaabıklarm vaziyeti: 
Birinci Pretti, onu takiben sıra

aiyle Frigario (ltalya), Cieman (Ca 
nada) ve Green ( 1 nıiltere). 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Tolan, Finalde 200 metre koşuyu 
kazanınıttır. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Tashih) Kadınlar arasında yapılan 
80 metrelik manialı yarışta Scha
ler, ikinci ve Clark üçüncü olmu'
tur. 

LOS ANGELES, 3. A. A.-
Disk atma Finali. 

Birinci Anderaon ( Aemerikan) 
49 ınetre, 42 santimetre; ikinci 
Laborde (Amerika), 4 7 metre 58 
santimetre. 

Her ikiai de Olimpiyat rekonı
nu kınnıtlardır. 

LOS ANGELES, 3 . A. A. -
200 metre Final galibi Tolan'ın 
zamanı 21, 2 / 10 saniyedir. 

Olimpiyat rekorunu teıkil eden 
bu zaman münhani bir pist Üzerin 
de en çabuk müddettir. 

Diak atmada Winter (Franaa) 
47 metre 3 santimetre ile üçüncü 
olmuştur. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
200 metre yant Finali taanifi. Bi
rinci Tolan, ikinci Simpaon, üçün 
cü Metcalfe, dördüncü Jonath, he 
ıinci Luti, altıncı Waltera. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
Diak atmada Meel (Franaa) 46 
metre 74 santimetre ile dördüncü 
olmuttur. 

Yüksek atlama 
LOS ANGELES, 3. A. A. -

Sırıkla yüksek atlama. Final. 
iBrinci Miller (Amerika) 4 

metre 3 ı santimetre (dünya reko 
ru); ikinci, Nichida (Japonya) 4 
metre 26 aantimetre; üçüncü, Jef 
feroon (Amerikan) 4 metre ı9; 
dördüncü Graber 4 metre ı4 san 
timetre; beıinci Mochizuki (Ja· 
ponya), 4 metre; altıncı Delasthe 
(Brezilya) 3 metre, 90 .antimetre 

200 metre yanı Finalinde ko
tucular arasındaki mesafeler: O, 
80, O, ıs, O, 30, O, ı9, O, ı9 metre. 

Tolan müthi şbir gayret göste 
rerek mütemadiyen k~ucularm 
batında gelmittir. 

Buna mukabil Metcalfe'in ha· 
rekatında daha ziyade betaat gö
rülmüştür. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
50 kilometrelik yürüyüş .. Bu me· 
safenin yaİ-ıaında musabrkların va 
ziyeti şudur: 

Green, Greneris (ltalya), (Da· 
linch (Lituvanya), Pretti (ltalya) 
Riveolta (ltalya), Cieman (Cana 
da). 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
ı 500 metre kotu. Birinci seçme. 
(Birinci aeri) ikinci semye kalan 
lar. 

Cunningham (Amerika), Cer· 
neo ( lnıriltere), Luomaven (Fen
landiya), Makersen (Danimarka) 
Zaman: 3, 55 8 / 10 dakika: Birin 
ci 27 4/10 saniye farkla gelmiş· 
tir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
ı 500 metrelik koıu. (Seçme) 

ikinci seri 
Lovelock (Yeni zelanda); Hol

lowell (Amerika); King (Cana· 
da); Larva (Fenlandiya) 

Zaman: 3 dakika 58 oaniye bi 
rinci 0,15 metre farkla gelmiıtir. 

Evvelce yanlıf bildirilen Disk 
atma Finalinde müsabıkların elde 
ettikleri dereceler şu ıuretle tas· 
hih olunur. Anderaon, 49 ,48; La 
borde, 48, 45, Wingter 47, 85 No
el, 47, 7ı; 

Dongan (Macariatan) 47,05; 
Madaraez (Macaristan) 46, 51. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
1500 metre seçme üçüncü seri. 

Horuje ( F enlandiya), Ny (İs
veç) Growley (Amerika). 

Zaman: 3-59-6-10. 0.30 metre 
fark kazanılıruşhr. Son dönemeç· 
te Peltzer pistin haricine çıkmıt 
Thamaa (lngiltere) ise yarışı ter
ketmi,tir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
60 kilometre yürüytişü Green ka
zanınıttır. nu takiben Dalinch ve 
Trigerio gelmi,tir. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
50 kilometre yürüyüı tasnifi maba
di: Hacbnel (Almanya), dördüncü, 
Riviolta (halya), beşinci. 

LOS ANGELES, 3. A. A. -
50 kilometre yürüyüş şöyle bitmiş
tir: Green, Dalinch ile Friıerio'yu 
hedef yakınında gelmiştir. Riviolta 
hedefe vasıl olduğu zaman yılnlmıt· 

Muhabir mektubu 

Babaeski'de gözden 
kaçmıyan 

bir çalışma var •• 
Bilhassa belediye çok çalışmak 
ta, her iş )iOlunda gitmektedir 

Babaesklde şimdi Slllf'Ae flt1.l111ı !Julunan sabık 
kaymakam Tevfik Beyin yaptırdığı mektep 

BABAESKi: - Babaeski ka· 
•Hı Kırklarelinin en feyyaz ve 
en verimli bir diyarıdır. Burada 
43 köy, 2 nahiye ve 23,000 nüfua 
mevcuttur. Merkezi kazada 819 
hane, 3373 nüfua, ıso açık dük
kin, 4 meyhane, 1 gazino, 3 ca· 
mi 20 kahvehane vardır. Ve maa 
leaef insan için en çok lüzumu 
olan hamamla otel yoktur! Ha
vası ratip iae de auyu iyidir. Sa
bık kaymakam ve timdi Silifke 
valisi Tevfik Bey bu kaaayı cid
den imar ve ihya eylemiftir. Her 
ne varsa hep onun eseridir. 

Halk kendisinden çok memnu 
niyetle bahsetmektedirler. Kendi 
nam.ile yadolunan Tevfikiye ma
hallesini vücude getinnit güzel 
bir mektep, belediye dairesi ve 
dispanser yapbrmııtır. 

Babaeıkinin manzarası pek 
hoıtur. Bilhana çar§ıaı pek se· 
vimlidir. Ve pek temizdir. Bu 
çartı belediye daire&inden batla
yan ve Cedit Ali Pata camiinde 
nihayet bula.n u~unca bir sokak
tır. Bu sokakta güzel binalar 
yapılmıt ve hala da intaata de
vam edilmekte bulunmuttur. Bil· 
haaaa diapanser binası, mektep, 
kaymakam konağı, jandarma dai 
reai, hükumet dairesi halk fır
kaıı ve yeniden yapılmakta olan 
binalar nazarı dikkati celbetmek 
tedirler. Çartmın her iki taralı 
aiaçlarla süalenmit ve cadde çok 
ıüzel muhafaza olunmu9tur. 

ASAYiŞ, AHLAK VE PO
MAKLAR 

Asayit ve inzibat mükemmel
dir. Kaza dahilinde haıarılık 
ve bozukluk yalnız Pomak köy
lerine münhaaırdır. Bunlann pa
raları olursa İşret ederler ve vu .. 
kuat çıkarırlar. Bunlar 93 Rua 
muharebe.inde hicret eyledikleri 
halde bala ana dillenle konut· 
maktadırlar. 

Çok uyanık, münevver fikir· 
li ve kanuna mutidirler. Fakat 
meşru haklarını aramak için ser
ket bir ruh ta9ırlar. Bunlar 3 bü· 
yük köyde sakindirler ve randı
manı fazla müstahıildirler. Köy· 
!erinde mektepleri de vardır. 

KôYLÜLERIN VAZiYETi 

Köylerde iktısadi vaziyet çok 
mükemmeldir ve halk bir varlık 
içinde yatamaktadır. Kaza üç vi· 
!ayetin ortasına tesadüf eylemiş 
olduğundan buraaı bir güzergah 
halindedir. Köylülerden vergi· 
ler santimine kadar tahsil oluna
bilmektedir. Yalnız halkta yeni 
ve asri prensipler henüz tebellür 
edememittir. Bu mühim cephede 
ç.ıı.lıtacak ve halkı irta t edecek 
daimi ve kuvvetli teşkilat yapıl
masrna ihtiyaç ~ardır. Koyu bir 
taassup ve devanılı bir tesettür 
buralarda ıörülmektedir. 

BELEDİYESi VE REiSi 

Şehrin bat tarafında kanarya 
kafesi kadar tirin hir belediye 
daireai ve onun içinde şuurlu 
çalışan ve bugünkü güzel man
zarayı idame eyliyen bir beledi
ye reisi vardır. Çok temiz kalpli 
ve çok vicdanlı olan belediye 
reiıi Kuleiili Zade Melunet 
Bey yüksek seciyesi ve medeni 
terbiyesile vazife.inde muvaffak 
olmu§ bir gençtir. Akrabasından 
Halk Fırkası idare reiıi Şükrü 
Beyle el ele vererek kazanın in
tizaın ve terakkisine çalıJDlakta
dırlar. Şükrü Bey nazik ve ki
bar tabiatile halkın emniyet ve 
itimadını kazannıı' çok aevin'lli 
bir zathr. Umum memurlar ara
sında imtizaç ve ahenk pek yo· 
!undadır. 

Belediyenin (13,500) lira ka· 
dar tahmin olunan bir varidatı 
vardır. Evler topraktan yapıl
dığı için burada yangın olma
maktadır. Hükumet tabibi bele· 
diyenin de itlerini ııörmektedir. 

Bet yataklı güzel bir diapanaer 
de halkın tedavisine bakılmakta 
dır. Belediyenin fenni bir mea
bahası ve ebeai vardır. Ve yeril 
kabileler hakkında ciddi takibat 
yapılmaktadır. Kasabada maat• 
teessüf elektrik yoktur. Ve beı 
ıenelik meaai progra.mırun hari
cinde bırakılmıttır çünkü para 
yoktur. Burada eczahane de a
çılamamıttır. 

KOYLÜ BANKASI 

Sabık vali Arif Bey zama-
nında Köylü Bankaoı tqkiline 
teıebbüs olunmu§tur. Bunun i
çin emece auretile pancar ve 
kut yemi ve sair hububat ektiril· 
mi, ve bu mahsullerin bedelle
ri köylü bankasına sermaye ol
mak Üzere Ziraat Bankasına ya
tınlmııtır. Geçen sene ba:ı:ı köy
lere tatbik edilmit olan bu tet
kilat bu sene her köye tetmil 
olunacaktır. Bu sene en ufak 
köy 20 lira verecek ve on sene 
aonra (100,000) lira sermaye top 
lanmıt olacaktır. Bu suretle öyle 
bir vaziyet baıııl olacaktır ki köy 
lüler bükUmete olan borçlarım 
bu bankadaki paraların faizleri· 
le ödemeğe muvaffak olacaklar· 
dır. 

Yeni vali Faik Beyin bu uıulll 
selefinin bıraktığı yerden takip 
ederek ve bu sletemini diier ka· 
zalara da tetmil eyliyerek vila· 
yet dahilinde daha :ı:iyade ikti· 
aadi bir inkİ§afın temlnine çalı
facaklarına tüphe yoktur. 

CEMAATE AiT BiNALAR 

Burada cemaata ait bir-
çok binalar §unun bunun tara
fından fuaulen iıgal olunduğu 
halde ı.unlara biç bir kimae ta· 
hip çıkamamaktadır! Bu binala· 
ra ne belediye, ne Evkaf ve ne 
de maliye müdahale edememek· 
tedir. Aaıl tuhafı ıudur ki bu gü 
zel binaların icarlannr da. iati
yen yoktur. Eier bunlar letirdat 
edilerek belediyeye verilmit ol
sa Babaeski kasabaaı keabi fun. 
ran eylemi§ olur. Bu mühim yağ 
ma Üzerine vali Faik Beyin na
zarı dikkatlerini celbeylerim. 

BAKKALLAR KAHVELERi 
SAKLIYORLAR 

Burada bazı tüccar, kah•ecile
rin ve halkın müracaatlannda 
''kahve yok,, diyorlar; ve sonra 
gizlice okka&ını iki yüz kurup 
sa tıyorlarmıf ! 

UMUMIMALÜMAT 

Buradaki zabıta 'Yak'alan 
darp, tahkir ve kız kaçırmak gibi 
hadisattan ibarettir ki bunlar da 
Pomak köylerinde olmaktadrt. 
Geçen aene Pomak köylerinde üç 
katil ve bu aene de bir Türk kö
yünde bir cinai vak'a olmuıtur. 
Bir baba metreaine tecavüzden 
dolayı oğlunu vurmut, iki azılı 
terir de biribirlerini öldürmek au 
retile temizlenmiılerdir. Bu se
neki cinayet te idi bir kümes ye 
ri için iki kardet bir olup zavallı 
bir adamı vunnutlardır ! 

Burada bazı teyler pek ucuz
dur. Mesela ekmek 8,5, ali yağ
lı beyaz peynirin tenekesi 5 lira, 
sade yağ 90, koyun aütü 12,5 ku 
ruıadır. Kömür 6 ya, )'Umurla 
altmış paraya, yoğurt 20 kuruta 
satılmaktadır ki çok pahalıdır. 
Koza pek düımüttür 45 kuruta 
alınmaktadır. 

HASTALIK 

Dispansere müracaat edenle
rin '7o 20 si sıtmalıdır. Buna da 
aehep Ergene nehrinin kolların
da hasıl olan bataklıklardır. Diı 
panserin pan•anan mahalli pek 
pistir ve yataklar da adidir. 
Di•panser hekim.i Mazhar Bey 
ayni zamanda bilmecburiye ecza· 
haneyi de idare eylemektedir. 
Diıpaqsere biraz bakmak lizım .. 

jKomıu memleketlerde! 

Hicazdaki 
Kıyam 

lbnissuudun asileri 
tedip 

ettiği bildiriliyor 
Şamdan yazılıyor: - Kudüs· 

ten ıelen haberlere ıöre, 16 bin 
kitiden mürekkep Hicaz ordusu 
Hi lbni Refadeyi mağlup ettikten 
aonra Erden • Hicaz hududu üze
rinde toplanmıttır. 

lbniıauundun orduaunun i.ayan 
Hnaaında Hicazdaki asilere Za bi
re ve mühimmat vererek muave .. 
nette bulunan ve hali baz1rda Er
den hükUnıeti arazisinde ikamet 
eden bazı kabileleri tedip edeceği 
ve hududu geçeceii söyleniyor. 

Bu ihtimal kartıaında İngiliz 
tayyareleri ve tanklan ile Erden 
hükllnıetinin emrindeki kuvvetler 
sür'atle hududa hareket etmiıler
dir. 

İbniaauudun Erden bükUınetine 
çok ağır şartlar teklif ettiği ve bu 
prtların kabulü imkansız olduğu 
ili.ve edilmektedir . 

Beruttan Adana gazetelerine 
yazılıyor: Suriye Ali komiaeri 
Ponıonun Pariai ziyareti münaıe
betiyle bazı ecnebi gazeteler ta
rafından «(iya Fransanm Suriye. 
deki Mandaterlikten vazgeçeceği 
hakkındaki neşriyatı, hariciye ne• 
zareti tarafından reami surette 
tekzip edilmiıtir. 

"Uberte" gazeteıinin yazdığı
na s8re Suriye ile Fransa araam
da akdine intizar olunan muahe
denin hutudu eaaaiyeai tunlardırı 

1 - Suriyedeki ekalliyetlerin 
himay .. i. 

2 - Fransa tarafından ıimdiye 
kadar aktolunan bütün muahed ... 
lerin tanınmaıı. 

3 - Suriyedelri fenni ve iktı· 
aadf letebbüslerin Pransaya ter· 
ki. 

4 - Manda masrafının Franta 
tarafından tediye.i. 

Temizlenen 
Mozayikler 

Müze müdür vekili 
de ihtilAf 

olmadığını söyleyor 
Ayaaofyadaki mozayiklların 

temizlenıneıinin ıeri kaldılı, iki 
mütehaHıa araoında ihtilaf zuhur 
ettiği hakkındaki rivayetler llzeri 
J>e hakiki vaziyeti öfrenmek ll11e
re müracaat ettiiimiz mG:ııeler 
mlldür nklli Tahain Bey bize ıu 
izahatı verdi: 

- Bir kere ameliyat tatil eclll
mit dajlldlr. Faaliyet devam et· 
mektedir. 

- Mesaiyi tetkik için Mııarlf 

vekaletinin emrile gazetenizde 
yazdığımız malfun zevattan mü
rekkep heyet tetekkül etti. He
yet iki içtima akdetti. Raponınu 
müze müdürlüğü vaaıtaıile veka
lete verilecektir. Maarif veki.letl 
nin kendiaile mukavele akdettiii 
aat yalnız Pr. M. Withermoor:'
dur. Her hangi bir ihtilaf mevzuu 
bahia deiildir. Bu profesör her 
bangi bir zat ile ilmi letriki mesa 
ide değildir. İstediklerini çalıttıra 
bilir. Maarif vekaleti, diğer ta· 
raftan, mozayıklarm temizlenme
ai için Türk itçilerinin yetiıtirilme 
ıi arzusunu da izhar etıniıtir." 

Gülhane 
sünnet 

parkında 
düğünü 

Aksaray Himayeietfal cemi 
yeti tarafından fakir çocuktan 
giydirmek ve okutmak maksa
dile 11 Ağu•tos per,embe gü
nü ve geceıi Saraybumu 
alafranga kısmında bir sünnet 
düğünü tertip eclilmitıir. Düğü 
nün mükemmel olmaıı için bir 
heyeti mütetebbiae tarafından 
hazırı.k]ar yapılmaktadır. Dü
ğün mabtaph bir geceye tesa
düf etmektedir. Muhtelif ·havai 
eğlenceler, cazbant, inceıaz, 
hokkabaz, memleket eğlencele.
ri vardır. 

dır. 
MALiYESi 

Kazanın varidatı (800,000) 
lira gibi mühim bir yekil.n tut• 
maktadır. Tahıilat yüzde yüz
dür. Merkeze inala! yedi yüz 
bin lira kadardır. Malmüdürü 
Hayati Bey kıymetli bir nıaliye
cidir. Ve icmalleri ayın üçünde 
Ankaraya gönderebilmektedir ki 
bu baptaki intizam ve faaliyeti 
fayanı takdirdir. Kazanç vergial 
azdır sebebi de Alpullu müstah
dimlerinin 1 O sene müddetle ka
zançtan muaf tutulmalandır. Ka
zanın gerek maliyesi ve &'erek 
huauai muhaıebesi hiç bir kaza .. 
ya naoip olmayan büyük bir var 
Irk ve servet içindedir. 

Raflıo KEMAL 

Kraliçe ilk talibi ile evlen 
(Ba~r 1 inci sahifede) ı - Gitmez olur muyu 

nırum. Radyoda birden bire Keri deniz tarikile gelseler 
manın dünya kraliçesi olduğunu ! nüyoruz. Şimdi, öyle ta 
iş:idince aevincimden yanımda du- rim ki Keriman Pariste 
ran Kerimanın halaaına: sanırım, bir haftaya va 

- Aman, dedim, durma yenge diaine kavuşacağız. Tre 
ne ~urada bir yerden telefon et! cek olursa, kendisini lst 
Keriman dünya kraliçesi olmuş... !ayeti hudutlarının il 
Kerimanın halası, dışarı çıkmağa karşılamak ta hatırımız 
hazırlanırken F erhundeden telaı- miyor değil. Bakalım, 
lı bir haber geldi: cak r . . 

- Annem durmadan ıelain... GüzelHk Kraliçesi 
Gazeteciler etrafımı aarclılar .. Şa Halia Bey, latanbulda do 
§ırıp kaldan! Meğer, o benden Hızır yangın söndürm 
evvel duymuş. Tabii hep sevindik, mucidi olarak tanınmışı 
Evin içi, düğün evi gibi !enlendi. aa, eski aerkarinlerden H 
ilk tebrik telgrafı pazar günü sa· yin oğlu Ihsan Beydir. 
at on buçukta Şi§Jide oturan yiğe Hanımın baba annesi, ~ 
nim Feluni Beyden geldi. Ondan Kara Halil Türkmen boy\ 
aonra, gelen telgrafın, gelen mek bir aileye mensuptur. Ha 
tubun, gelen ziyaretçinin aa}'lsıru bet çocuiu vardır. En b ·• 
ne siz aon.1n, ne de ben &Öyleye.. yaf~nda Kenan Bey, 18 
yim ! Keriman Hanım, ı 4 yaş 

Bu güne biriken mektuplar, ait, ı ı yaşında Turgan B 
koca bir odayı kapladı. Hi.la da ya,ında Fatoş Hanım." 
dört taraftan mektup yağıyor. 
Acaba, ıiz mümkün olsa da bun
ların cevabını kısaca gazetenizde 
verseniz ..• Hepsine yetiımek ka .. 
bil olmuyor ki ... 

Tebrik mektup ve telgrafları
nı bir hatıra diye saklayacağız. 
Yalnız ıaliba bunlar için huousi 
bir sandık yaptırmak lazım gele
cek! 

Söz bu aralık Keriman Hanı· 
mm lıtanbula avdeti gününe inti
kal etmişti. Suada Hanımefendi; 
diyor ki: 

- Keriman, buradan gitme
den evvel, Pariae uğrayıp bir kaç 
gün de orada kalmağı zaten düşü 
nüyordu. Bu aramızda takarrür 
etmif gibiydi. Fakat Keriman, ai· 
le ocağına çok dütkündür. Paris
te öyle bir ay falan kalacağım 
tahmin ebnem ... Keriman, en bü
yük zevki evinde bulur. En ne,eli 
saatleri evde geçirdiği zamanlar
dır. 

Bir tan~ bile resim 
halmadı 

- Hanımefendi, Keriman Ha 
rumın bir t'e•mini de bize lôtfehe 
nia: ... 

Suada Hımım gilldü: 
- Bir tanE' bile kalmadı reımıl •• 

Adeta, kapıt kapıf ıitti. Y afma· 
ya uğradı. 

Keriman insan def11l, 
melektir •. 

Suada Hanımın, torunu hak· 
kında çok kuvvetli kanaatleri 
var~ 

- Kıaıma. dünya ıll.zelidir, 
dünyanın en ııüzel kı:udır diy.,. 
mem .. Fakat iddia ederim ki K.,. 
riman, dünyanın en iyi huylu kı:ııı 
dır. Bence, dünya kraliçeliği bir 
tanatır. Ve bu ıa.na, itikadıma gö
re aırf, onun faziletinin, temizlitl 
nin mükafabdır. Kerimanın tefa
kati için bir ölçü bulamıyorum. 
O, inlllll değil, adeta bir melektir. 
Küçüklere tefekat, büyüklere hür 
met, fakirlere merhamet ... Ya, mi 
aafirperverliiinin denoce•İnİ naul 
anlatayım .. Bir miaafir ıeldi mi, 
Keriman sevincinden çılıına dö
nerdi. Alımdan yataimı çıkanp 
seve seve misafirlerine serdiği za 
manian bilirim. 

Anneai, bazı zamanlar, bana 
tik.ayet eder: 

- Bu kız, adeta çılgın •.. Mer
hametin de bir derecesi var 1. Şefa 
ketin de.. Diyecek olurdu. 

Ben ise onun yaptığı her şeyi 
bot gördüğiiın için; 

- Bırak kızım... Y apsm ... Al
lah ona, öyle ölçüsüz bir saadet 
verecek ki... Sen de göreceksin! 
Cevabını verirdim. İtte dediiim 
çıktı, hiç bir Türk kızına timdiye 
kadar naıip olmayan aaadet ona 
müyeıaer oldu. 

- Aileden en çok aevdiği sizııi 
.. iz galiba ... 

Bu aual, baba annelik gunıru
nu ok§811lıttı: 

- Sever yavrucuğum, beni çok 
ocvr.r ... E ... Kolay mı ya •. Altı ya 
tına kadar ona ben baktım! 

Sonra; ıu sözleri de ilaveye 111-
zum gördü: 

- Yok .. Yok .. Kerimanım, bizi 
blribirimizden ayırt etmez. Hepi
miz İçin kalbinde yer ayırmı§tır. 
Anne anneaini, annesini, hele ba
basını öyle sever ki. .• 

Keriman Hanım evlenecek 

Muharririmiz bir aralık Keri
man Hanımın İyi bir izdivaç yap
ma&ı temenniaini izhar edince Su .. 
ada Hanım dem.ııtlr ki: 

- Bizim de arzumuz o ..• Keri
manı vicdanlı, iyi kalpli, temiz 
bir gençle evlendlnneği dütünü
yoruz. 

Zeqinde ıözilmliz yok. MÜ•· 
takbel damadnnızı tabii çok itina 
ile intihap edeceğiz. 

Kerimanı, öteden beri iıteyen· 
ler vardı. 20 Yatma ıelıin de öy
le ••. " diyorduk. Şimdi dünya krall 
çeliği ortaya çıkınca İf değitti. 

Keriman, Avnıpaya ııidecefi 
gün anneaine; m.ahremane demiı 
loi: 

- Ben, eskiden çok kapalı bir 
kızdan. Şimdi, bu müsabakada ka 
zanınca, dünya beni tanıdı. A
man anneciğim .•• Adım çıkmadan, 
beni ilk arayana verin ... 

Kerimanm mücessem bir iffet, 
masum bir melek olduğuna bu 
sözlerden daha iyi §ahit mi lsterai 
niz? Yavrumun, ba,baıa kaldığı, 
hatta teklifsiz olduğu bir erkek 
gösterilemez. 

Keriman Parlsfe 
- Torununuzun istikbaline ıi 

decek ınlliniz Hanımefendi? 

Ga:ıi H:z. nin lif 
Gazi Hazretlerinin Tü 

hakkındaki iltifatkar c 
Keriman Hanım ailesi 
pek derin bir surette mü 
etmiftir. 

Dünya güzelinin aileai 
dan bir zat Gazi Haz 
şükran ve tazim hislerjni 
la arzetıniıtir. 

Dünya güzelinin bugü 
ten ilk telgrafı beklenme 

Kıymetli hediye 
BRÜKSEL, 3 (Hususi) 

ya güzeli Keriman Halis 
dün aktam Türk sefaret 
giderek sefirimiz Kamil 
dei ziyaret ebnittir. Keri 
nım, dünya kraliçeliğine 
münaaebetile yüksek mak 
vaki olan tebriklere bilm 
tükran hislerinin arzını K 
den rica etmiıtir.Keriman 
burada dünden beri, bir 
metli hediyeler takdim ed 
dir. Bu meyanda, bazı k 
pırlanta gibi zinet eşyası 
dır. Bundan maada, yüz! 
toarafçı ve ainemacıJ güz 
muhtelif pozlarda fotoğra 
mit ve titmlerini almıılar 

Zirai 
Kooperatif 
Teşkilatı 

(Başı 1 iaci sahifede 

Kumar, Emlrl~ Kartd 
yhli, Kurtköy, Yakacık, So 
Pendik, Dolııyolıe. Yaylalar. 

Bakır kiJyde 
MaJunutbey, Çamlar, A 

AvH köyleri 

Beghoz ka:ıasınd 

MahmutteTketpaıa, M 
Buzhane, Güllü, Cumhuriye 
il, Ömerli, Muratlı, Derese 
lıçlı köyleri. 

Üskiidar ve Sarıge, 
kauuında 

Kilyoa, Rumellfeneri, U 
ru, Zekeriya, Kemerburgaz 
iıthane, Alibey, Bahçeköy, 
müıdere, Kmrkaya köyleri. 

Bursa'da atleti 
• 

pmpıyonası 

BURSA, (Huauai rnubab 
den) - Bursa mmtakaaı 19 
letizm falllpiyonuı 29 932 
pılmıt ve mütebaki kıamı 
iu~tosta yapılacaktır. 

Bu cuma yapılan müaab 
ve neticeleri: 

100 metre 1 - Faiz ı 
(....,'atkir), 2 - Huluıi ( 
karlar), 3 - Ali (idman yu 

400 metre 1 - Şeref 
lir) 60 4/5, 2 - Semih ( 
kar). 

5000 metre 1 - Adil ( 
kh) 18,32, 2 - lamail (lnk 

1500 metre ı - Mustafa 
atkar) 4 59 2/5. 

4X 100 bayrak 1 - San' 
takımı (Hulu•~ Hakkı, Refi 
iz) 59 2/5, 2 - ldman yurd 
lmnı. 

4X ıoo metre bayrak 1 
atkar takımı (Şeref, Hüseyi 
dil, Muatafa) 10, ı2, İdman 
du 10, 18. 

Gülle; 1 - Hüseyin 9 m 
2 - Ata, 3 - Semih (müı 
ların bepıi aan' atkarlardan) 

Disk; 1 - Ata 24,30 m 
2 - Şaban (İdman yurdu). 

Yüksek atlama; 1 - R 
zan (idman yurdu) 1,54 m 
2- Ata (San'atklr) 1,49,5 
re. 

Oç adım, sınk miiaabak 
itmam edilemedliinden cu 
tehir edilmiştir. 

Manlsa'da resm 
küşat 

Maniaanın kuvvetli klüpl 
den olan idman yurdunun K 
köy şubesinin resmi kütadı y 
mqtır. Merasim çok parlak olı 
ve erkanı hükumetle bir çok 
cular hazır bulunmuştur. ldn 
yurdunun bu yeni tubeaine mu 
fakı et temenni ederiz. 
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ı 'Mahkemelerde Memlekelle 

r. l• • •• 70 salkımlı 
E ırıuhtelıs mutemet dun Kütük 
i· mahkôm edildi 

ri 

" Zimmetinde kalan paraları 
r iadeye mecbur tutuldu 
~ . Beledi)'e mutemedi iken Bele- ği ıahaiyetlerin nazarı dikkata a

lıı dıyeye ait 5831 lira 51 kurutla lmnıau icap ettiğini, bu kanunda 
~ ".'••hun mühendiı Vefik bey aile- mes'uliyet teveccüh eden ıahıılar 
~ " llanuna Emni)'et aandığma )'a· meyanında müdüri mes'ul bulun· 
2 1•rılacalı: olan 2500 lirayı zimmeti madığim ve kendi..oine artık mea'u 
• be geçirip kaçmaktan suçlu Nail liyet teveccüh edemiyeceğini sÖy· 

eyle bir defterde tahrifat yap· ledi. 
5 111.o.ktan auçlu Refet be,.lerin mu· Mahkeme bu müdafaanın ev-

~•keıneai dün ağll'Ceza mahkeme velemirde birinci safhasının kara 
11llde intaç edilm.İ.ftir. ra raptı için müzakere icrasına ve 
.. Nail bey 5831 lira 51 kurutu muhakemenin batka bir güne ta· 

İ ~derneğe, bu zimmetinden dolayı likma karar verdi. 
i "" bir sene 2 ay hapıe, 6 ay me- f 
~ llıuriyetten mahrumiyete mahkUm spirto kaçakçıları 

l>ftnuıtur. 
Ağırceza gene Nail bey mü· 

• ~endlı Vefik bey aileıi namma 
• hıuiyet aandığına yatırılmak üze 
• ..., 2500 lirayı kendisine tevdi e

den Veznedar Feyzi beyin emni-
. Yetini ıuüatimal ettiği için iki ay 

hapse SO lira ağır para cezaaı te
~iYeıine mahkUın olrnu§ ve kendi 
••nden 2SOO lira alınarak Vezne
dar Feyzi beye verilmeaine karar 
~erilmiftir •• 

: Refet beyin defterde tahrifat 
, Yaptığı sabit olmamı§, beraetine 
, hükmedilmiıtir. 

Adapazardan gelen 
bir dava 

Dün dokozuncu ihtiıas mehke 
lllesinde tayanı dikkat bir kaçak· 
~ılık davaıının rüyetine baılan· 
lllıttır. 

Sekizinci ihtisas mahkemesi ya 
kında büyiik bir İspirto kaçakçılı
ğı dava11na ba,hyacaktır. Kaçak 
çıhğı yapan Ali Rıza isminde biri
nin riyasetinde 7 • 8 kişilik bir ka
filedir. Bunlar Bulgariatandan lı
tanbula motörle İspirto kaçırmak
la maznundurlar, Kaçakçılardan 
üçü tevkif edilmi.ttir. Reisleri bu
lunan Ali Rıza ise esaaen baıka 

bir meseleden mevkuf bulunmak· 
ta ve muhakemesi deva m etmek
tedir. Bu kaçakçıların getirdikleri 
sabit olan 60 teneke benzin müsa
dere olunmuıtur. 

Mevaddı iptidaiye 
kaçakçılığı davası 

Mevadı İptidaiye kaçakçılığı 

davası dün de ihtisas mahkemesin 
de devam etmiştir. 

Manisa bağlarında 
bu sene 

mahsul çok iyidir 
MANiSA. 4. (Milliyet). - Bu 

seneki ilk çekirdek.iz kuru üzüm 
mahsulu bir kaç gün evvel elde e
dilmit ve üzüm çuvallan, her seneki 
ııibi davul ve zuma ile Jehİr dahi
linde dolaıtrrrlmııtır. 
Bağçdar bu seneki mahsulden çok 

ümit vardılar .. Son zamanlarda ku
raklık fazlaca devanı etmesine rağ· 
men, ilkbaharda oldukça yağmur 
yağdığı için bağlar çok kuvetlenınit 
tİı'. Motörler vasıtasiyla iska edilen 
bağlarda, Üzerlerinde yetmiş salkım 
taşıyan kütükler gözükmektedir. 

Havalar müsait gittiği taktirde iz 
mir ve havalisinin (Manisa ve Salih 
li dahildir.) mahsul yekiinunun, bir 
milyon iki yüz bin kantar yani be
heri yiizeı· okkadan altı yüz bin çu
val, ve. yalnız Maniıanın mabsulll
nun iki yüz kırk bin kantar yani 
yüz yirmi bin çuval tahmin edil 
mektedir. 

Fiyatlar geçen seneye nazaren dü 
şüktür. Çekifdeksiz üzümün okkası , 
25 ila 35 kuruş arasında tahavvül 
etmektedir. Mahsul piyasaya sürül 
dükçe, bu fiyatlarda tenezzül vaki 
olacağı şüphesizdir. 

Bu seneki üzüm ihracatının da di 
ğer senelere nisbeten fazla olacağı, 
daha şimdiden bir çok tüccarların 
Avrupa. firmaları ile bağlanarak mal 
larrru alivre satmalarından anlaşıl· 
maktadır. 

Bağcılık mütehassısı 

MANiSA, 3. (Milliyet). - Ma· 
nisa muhasebeyi husugiyesi hesabı · 
na Fransada Monpelliet" şehrinde 
bağcılık ve şarapcılık tahsiline gön 
derilen Cevheri Zade Hilmi Bey, ih 
tisas mektebini muvaffakiyeıle ik-

Sihhat·ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
500 kilo üstübü ile 280 kilo kaül ve 78 adet Milli sancak ve 

30 kilo sancak İpi-.leni münakasa suretile mübayaa edileceğin
den münakasa 25 Ağustos 932 perşembe günü saat on dörtte Ga 
!atada Karamustafa pa§a sokağında İstanbul limanı sahil sıh. 
biye merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliple
rin tartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve latanbul'da 
mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatlan. (3863) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 4500 küsur liradan ibaret olan Anadolu T abli

si ye mmtakasının Fer.erden Şileye kadar imtidat eden sahada 
mevcut muhtelif mebaninin müteferrik tamiri aleni surette mü
nakasaya konulmuştur. 25 Ağustos 932 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından talip olanla
rın bu baptaki şartı. \meyi görmek üzere Tahlisiye Umum Mü-

dürlüğüne müracaatları. (3842) 

,- Devlet Demiryoliarı idaresi ilanları 
=-------------------------------------------·---Bursa - Mudanya hattrnda yazın deniz banyoları mevsi

minde tatbik edilen ve münhasıran Mudanyaya dönecek yolcu

lara mahsus olan tenezzüh tarifesinin, aynen Mudanya - Bur
sa azimet ve av C:et seyahatlerine de teşmil edildiği ilan olunur. 
(3739) 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacıı,k olan 44 kalem klema· 
çao kabı, şeytan arabası, çay kaşığı, yatak çarşafı: manometre.ı 
Çelik kablo; alev borusu, musluk, hırdavat, makas fırçası: Boya 
ve üstübeç vesaiı·e gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı . 8 

8 932tarihine müsadif pazartesi günü mağazada icra kılınacağın 
dan taliplerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 1 le kadar isbati vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap e
denler için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi nü
munesiz vuku bulacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olU1111r. 

(3852) 
Bu davanın maznunlan Ada.· 

l>aıı:arı Oktoruva memurlan Oa· 
llıan v• Mahmut beylerle Anbar 
lllernuru Ali, komisyoncu Celal ve 
Arabacı Vanlı Ali bey ve efendi-
lerdir. _ 

Hepsi me .. kuf olan bu maznun 
lar mü9tereken kaçakçılık yap· 
hıaktan me.znundurlar .• 

Pazartesi günü, kiraya ver ilen 
filos makinalarındaki randmanı 

tesbit için bir keşif yapılacaktır. 

mal etmiş ve Ziraat Mühendisi un-
vanını alarak bir kaç gün evveı Depo aranıyor 
memleketimize avdet etmiştir. 1 • 4 

"Haber,, gazetesi· 
beraet etti 

Kazma İle cinayet 1 Sirkeci civarmda veya Cibali i
la Fener araıındaki sahil boyun-

Haklarında tanzim edilen tah 
itikat evrakı 40 büyük aahife tut 
ltıaktadır .. Tahkikata nazaran A· 
danadan Ayte hanmı i..ominde bir 
kadın komisyoncu Celi.! Beye Üç 
!'arça etYa göndermiıtir. Bu etY• 
•çeriıinde kaçak ıigara kağıdı ol
duğu ali.kadarlar• ihbar edilmiJ, 
bunun üzerine tertibat almmıı ve 
e,ya komisyoncu Celal Beyin ya. 
~ıhane.ine getirildiği zaman, çür
ıııü methat yapılmııbr. Bu efya 
Yazıhaneye aevkedilirken, aevke 
yüzünde kalın bir peçe bulunan 
bir kadın nezaret etmlttir. Fakat 
da ortadan kaybolmuf, bir daha 
bu kadın cürmü meıhut eınasın
da ele geçirilememittir . 
. Etya muayene edildifi zaman, 
kçeriıinde 9000 adet Halep mar
kalr sigara kaiıdı zuhur etmiıtir. 

Heybeli adanın yangın tehlike
si geçirdiğine dair müheyyiç ha· 
ber ne~rettiğinden dolayı Haber 
gazetesi aleyhine ikame edilen 
dava dün üçüncü ceza mahkeme
sinde intaç edilmiştir. 

Mahkeme Haber gazeteai neş· 
riyal müdürü Ha~n Rasim Beyin 
beraetine karar vermiştir. 

On beş sene cezada 
ısrar edildi 

Geç- sene Çartı kapıda Ah
met çavuf isminde birini öldür~ 
mekten suçlu Hüseyin Hümünün 
muhakeme•İne dün nakzen ağırce 
za mahkemesinde devam edilmiş
tir. 

Dünkü muhakeme neticesinde , 
mahkeme eaki kararında ııt'ar et ... 
miş, Hüaeyin Hüsnünün 15 aene 
bir ay 22 gün hapsine karar ver. 
mittir. 

ESKiŞEHiR, 3 - Şehrimizde 
çok feci ve vahşice bir cinayet ol
du. Berlin sefareti sabık tercüman I 
!arından İbrahim Ef. vaktile Ber
linde iken buradaki damadı şimen 1 

difer fabrjkasında kazancı ustası 
Cuma Ef. ye 3000 lira kadar bir 
para göndermiş. lbrahim Ef. bu· 
raya geldikten sonra bu parayı 
damadından birkaç defa istemiş, 
fakat alamamıştır. 

Cuma u3ta ise kayınpederi lb. 
rahim efendi ile kendi ailesine ve 
çocukİanna birkaç defa sarhoş
luk teairile dayak attığı söyleni
yor. lbrahim, herkes uykuda iken 
eline bir kazma almış ve damadı 
Cuma ustanın kafasına ve diğer 
yerlerine indirmi,tir. Cuma uıta 
aldığı yaraların tesirile hemen öl
miiftür. 69 yaıında bir ihtiyar o
lan katil kayınpeder yakalanmış· 
tır. 

Manisanın suyu 

Celal Bey sigara kağıtlann
da.n haberi olınadriını oktruva ve 
lllnbar memurları bu itle zerrece 
o.lakalan bulunmadığmı, arabacı 
da kendiainin nakledilecek eıyayı 
nakletmek için ücretle tutulduğu• 
l'lu, e§yanm ne olduğunu bilmedi
ğini aöylemi,tir. Muhakeme baz.• 
hu•uaabn tahkiki için baıka brr 
!!'Üne bırakılmıtbr• 

Neşriyat davaları 

MANlSA, 4 (Milliyet) -
Vilayetimiz belediye işleri ctra 
fında malumat almak üzere dün 
belediyeye giderek- reis Ali Rı

A vuka t Nuri B. in za Beyi ziyaret ettim. Çalışkan 
tecziyesi istendi reisimiz ethir işleri hakkında 

Akşam 8'azetesinde Kızılperde bana şu malfunatı verdi: 
lıimJi tefrikasıyla bir adada ga- ikinci noterin mührünü eline 
rip adetler iainıli hikayesinden do· geçirerek Kaaaplar cemiyeti fir- - Manisamız çok ucuzdur• 
lo.yı Vala Nurettin, ve bir hikaye· masmı ihtiva eden ki.iıtlara bat- Sezbe boldur. Yüzüne bakan 
•inden dolayı da Seli.mi izzet maktan suçlu avukat Nuri Beyin bile yok, 20 patlıcan bq kuru-
8eylerle mes'ul müdürler isken- muhakemeaine dün ağır ceza mah şa satılıyor. Diğer aebzeleri de 
der Fahrettin ve Hikmet Feridun kemesinde deYam edilmi§tir. Dün buna kıyas edebilirsiniz. Her 
8eyl 1/ 8/931 t "hind bı·ruıcı· · ku" celsede müddei umumi muavi- be er an e · pereşm günü ~ehir içinde ha. ceza mahkemesi tarafından mah· ni Cemil Bey mütaleaımı serdet- T 

kum edilmitti. mit ve Nuri Beyin cezalandırılma lin Önündeki meydanlıkta pazar 
Ahiren temyiz mahkemesi bu sını iıtemiıtir. kuruluyor ve bu pazara bütün 

hükmün lskender Fahrettin S..,. Muhakeme müdafaa için bat· köylüler ittirak ediyorlar. Dahi 
hakkındaki kıamıru nakzetmittir. ka güne talik edilmittir · !iye vekaletinin hayat ucuzluğu 

Bu davanın nakzan rüyetine f d • hakkındaki emri üzerine ayni 
dün ağır ceza mahkemeıinde bq cra dairesin e yenı d d K 
landmııtır. gün e e araköyde de bir pa-

Suçlulann dördü de mahkeme tertibat zar açtık. Pazar günleri mıalkı-
de hazır bulunmuşlardır. Vekille- mız ve memurlarımız bu pazar 
ri nalızın hükmün tamamına t•· Eyliilden itibaren tatbikma !ardan ucuz ve nefis olarak ihti 

· ld .. J · ldd. ba-'anacak olan yeni icra ve iflas nul o utunu ooy emıt, ra ma- •• yaçlarıru temin ediyorlar. Yal-ltamını iıgal eden Nuırat Bey iae kanunıınun icap ettirdiği tertibat h 
nakzın lıkender F ahrettin Bey ve teaiaatın ihzarına ba§lanrlmı§· nız er iki pazarın ayni güıı4e 
hakkındaki hükme münhasır kal- tır. Beyoilundan Sultanahmetteki olması bir çok noktadan muva-
dığı mütaleasmda bulıınmuıtu.r. icra daireleri meyanına nakledile fık görülmediği için biri eski ye 

· - k cek daireler ve yeni ihdaa edile- • d d Mahkeme keyfiyetı muza ere rın e, ig-eri de gene Karako"'y. 
S 1• • ( cek odalar için muktazi ahıap ef· 

etrni• Vala Nurettin, e amı "" d c de olmak u··~ere gu··~terı"nı" değı"• " hak ya adliye aireainde imal ettiril· · ~ o T 
2 et, Hikmet Feridun Beyler • mektedir. tirerek pazar kurulacaktır. Ev-
lundaki kararda ısrar, lskender 
F ahrettin Bey hakkında da nakza Adliyenin alt kabndaki bir la· velce memleket halkı pazarı 
lttiba kararı vermiftir. lon imalathane haline ifrag edil- ho, görmezlerdi. Fakat ıimdi 

Bunun üzerine Nuarat Bey (,.. mit ve İcap eden kereste müba- herkes pazardıı.n meımınun. Çün 
k d h • h ._ ,__ dairi yaa edilerek buraya getlrilmiıtir. 

en er Fa rettm Bey a"""'n k kü ucuz ve nefis olarak haviyı". 
kararın üıul ııokaanlarmm itma· Burada mab Uın sanatkarlar • • 1 

vml"ye ı"le çah§tınlmakta bir cı zerunye eri temin edı'lı"y-. 
rnı ile tayini cezasını istemittlr. ye ' ~· 

Müdafaa vekili mahkUm.iyet jandanna da mahk(lmlara neza- - Şehrin yolları etrafında 
k b ı ret etmektedir. b" I ararı verile i meai için yazınm ıraz ma umat verirmiş iniz? 
ırıüstehçen ve ha:rasızca olrna11 i- !!11••••••••••••-:ı ı, - Şimdiki hale göre yoldan 
cap ettiğini, yalnız müatebçen Göz Hekimi 1 1 
kelimelerden dolayı biç bir mu- ESAT evve yapı acak daha mühim İ§ 
harririn müahaze edilemiyeceği- Profesör Dr. !erimiz ())duğu için bu sene yol 
ni, bl~.çok ilmi ve ~bbi . kit~plar (B•bıali) Ankarm caddesi No. 60 işlerile me9gul olamayacağuı. 
da muıtehçen kelunelerın baza- = Memleketin en mühim bir ihtl-
rur kullanıldığını. fakat bunlann yacını gidemreğe azmettik. 
hayasızca olmadığını, hayas12ca 1 D O K T O R Yaptığımız kei•fname üzerine 
olmadıkça da takibat yapılamıya- O Ü ~ 
cağını söyledi ve bu yazrlarm ha- F ı\t İ N Ş K R fdıre isale edilecek su İti bizim 
raaızca olup olmad .. ğmı. ehli .vu· ı::alıili haıtalıklar müteha11111 yegane metguliyetimizi tetkil 
kuf tarafmdan tetkık edilme11 ta- Her gün öğleden aonra lıtanbul ediyor. Ketifname 400 bin lira 
lehinde bulundu. T"rbe Babıili Caddeai No 10 hktır amma bu ketifname dört 

Vekil bu talep kabul edilmedi u Telef 2,2622 ' sene evvel yapılmı•tır. Bu ge-
ii takdirde yeni Matbuat kanu• on T 

· .. ·· ... ·• ,..,n ı.... sene zarfında tabii mal 

da 1500 ili 2500 metro miirabbaı 
hacminde üstü kapalı vaıi ve maz 
but bir depo anmıyor. Depo sa· l ı 
hiplerinin (Depo) rumuzile 
lstanbul 178 numerolu ~-
ta kutusu adreArıe yazmalan. 

Çocukların talim ve terbiyesile itina 
buaaıunda sonderece tecriibedide 

VlY ANALI bir MADAM 
eyi bir aile nezdinde hizmet arayor. 
(M. B.) rumuzile 2032 poda kııtu· 

su adresine yudmuı. 

ZA YI - 931 seneıinde 5 ay de
vam ettiğim Üsküdar Muhtelit 
Orta mektebinden aldığım tasdik 
nameyi zayi ettim. Y eniaini çıkar 
tacağımdan hükmü olmadığını i
lin ederim. 

49 Muammer 

zeme fiyatları çok dütmüştür. 
lıte bunun için bu su İşini daha 
daha dun bir fiyatla başaracağı 
mızı Ü'mi.t ediyorum. 

Muzaffer 

Bir okka et 6 kuruş 
BOR, 29. - Bu sene burada gö

riilmemit bir ucuzluk var. Bu ucuz
luktan bilhasaa. Adana ve civarında 
yayla yapmak üzere gelmit olanlar 
çok memnundur. Bu ucuzluia bir 
misal olarak etten bahaedelim. 

Pazar günleri kasabaya getiril
mekte olan koyunlar hükfunet bay
tarı laufından ınuayene edildikten 
sonra iki liraya kadar satdmaktaclır. 
Oç dört aile birleıerek bir koyun •· 
bp keaiyorlar ve aralarında taksim 
ettikleri vakit bir okka et 6 kuruta 
kadar mal oluyor. Hava müaalt ol
duğu için etler bir hafta kadar da 
bozulmamakta ve yeni keıilmit gibi 
kalmaktadır. 

Antalyada krom 
madeni bulundu 

ANTALYA, 1. - Anıalyanm ıar 
lr:r ıimaliıinde An~yaya 25 ve Ak
ıu iskelesine 15 kilometro meaafe
de zell8'İn bir (Krom) madeni keı
folunnıuı ve Muatafa h8F ,namında 
bir zata rubaatnanıe "erilmitdr. 

Maden mahallinin iıkeleye kadar 
olan yolları kısınen §OM ve kıunen 
düz anzaaız bulunduiu elhetle ara
ba ve kamyonlarla ve pek ıu: maı• 
rafla nakliyat icra11 mümkündür. 
Etraftaki köyler ~ her ~evalm
de işçilik edecek vazıyettedir. 

Maden mahallinde melmılen or
man ve ıu vardır. Bu itibarla hafri
yat ve imalat her türlü teahilltb ı• 
raiti haizdir. 

iptidai hafriyatla madenin mii· 
teaddit yatakları meydana çrkanl
mııtır. Ruhıııtname aalıibi Türk ma 
den ıirketleri ve bazı müesaeıat ile 
anla§mak ve filiyata geçıM!c: t...,&
biiıünde bulunmuıtur. Ancak iktlaa 
eli buhran dolay11İy)e bu cihet mils 
pet bir neticeye ik•;•an edememiı
tir 

. 
KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 8 Ağuıtoı 

Pazartesi 
günii akfUtll Sirkeciden hareket
le Zoncırldak, lııel>olu, 
Samsun, Ordu, Gireaon, Trabzon, 
Sürmene ve Rize"ye gidecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Yel
kenci hanındaki ae8ltalıirna mü
raeaat. Tel: 21515 

Limanımıza muvasalatt bekle 
nen: 

AVENTtr:o vapuru 7 ağustos pa 

zar (Tıına) dan. 
ITALYA vapuru 7 ağustos pazar 

(ltalya ve Yunanistan) dan. 

Limenınuzdan hareket edecek 
vapurlar 

AVENTINO vapuru 8 ağustos 
pazartesi (Pire, Napoli, Marailya ve 
Cenova) ya. 

FEN1CIA vapuru 9 ağuıtos sah 
(Burgu, Varna, Köstence ve Ode
aa) ya. 

VEST A vapuru 
(Alekaandropo!U, 

9 ağustos salı 
Kavala, Selinik, 

Voloı, Pire, P atru, Bren dizi, Vene
dik, Trieate, Fiume ve Trieate) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi A· 
merlka ile Avuıturalya, yeni Zey 
land ve Akaayı ıark için doğru 

bilet verir. "ITALIA" vapur kum 
panyaunın ltiks vapurlarile müt
tehit serviı. 

Her nevi tafıilat için Galatada 
Merkez Rıhtım Han (Uoyd Triea 
tino) ser acentesine Tel. B. 771 
ve 4878 veya Galata .... aymdaki 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 2490 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, latildl\I cadded Bü

yük Parmak kapu, Afrika bam. 
na bititik Apartrman No. 21.
Tel: Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 

Göz Hekimi 
00 Süleyman ŞOkrO 

Bhincl .. nrf mQleh_,. 
( Balııafl J Anlıare Ceddeel No.GO 

. -

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde • Bedeli ketfi 23362 lira ve 92 kuruttan iba~ 
ret olan Beypazarı· Nallıhan arasındaki 12 adet menfez ve köp

rü İnfaatı ihale tarihinden itiabren 130 gün zarfında ikmal edil
mek üzere kapalı zarf uıulile 1/ 8 / 932 tarihinden 29.8.932 tari
hine kadar 29 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

İkinci madde • Münakasaya iktidarı fenni ve itiban malileri
ni isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak iatiyenlerin.: 

A • Bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan 1752 lira 22 kuruşu 
Vilayet İdarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine da
ir makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat mek. 

. . 
tubunu yahut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden alı· 
nacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B • Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malile
rine ait vesika göstermeleri icabeder. 

C • Y etlPrindeki ehliyeti fenniye veıikalarını Vilayet Baş mü 
hendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair 
ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları veyahut ellerindeki ve. 
sikanm zirine terh verdirrnçleri iktiza eder. 

Bu üç aşrtı tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirak
leri şayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları açılmıyarak ken 
dilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Münakasa evrakı keıfiye ve şeraiti mahıu
sasına tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde· Talipler 661 numaralı münakaaa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihraz edecekleıri kapalı 
zarfı 29 8 1932 pazartesi günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi En 
cümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Beşinci madde • Münakasa 29/ 8 / 932 pazartesi günü Ankara 
Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde. Evrakı ke9fiye ve projeyi görmek veya daha 
ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na. 

fia Başmühendisliğine veya Encüıneni Daimi kalemine müracaat 
lan ilin olunur. ( 3843) 

lstanbul Küçük Sıhhat Memurları 
Mektebi Müdürlüğünde&: 

Pazar ve salı günleri saat 9,30 dan 13 e kadar kız ve erkek 
talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti her senenin Ağustos ayı 
nihayetine kadardır. Bu tarihten sonra talebe kabul edilemez. 
Tahsil müddeti iki senedir. Nihan ve meccanidir. Mektepten me 
zun sıhhat memurlarının ilk senelerde haremde derecesi (l"l) 
dir. Sonralerr kidemine ııöre diğer devlet memurları gibi maaıla
rı arttırılmaktadır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat Sıh
hat Vekaletine veyahut mahalli ııhhat müdürlüklerine kendi el 
yazılarile yazılmış bir iıtidaya &§ağıda yazılı evrak ve vesaikin 
asıl veya muaaddak suretlerini bağlıyarak göndermek ile olur. 

Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep ida 

resine müracaat edebilirler. Arzu edenlere ve taıraya matbu ve 

mufaHal duhul ıartları kağıtlarmdao ııönderilir. 
Şartlar: 1 • Türkiye Cumhuriyeti tebaaıından olduğuna dair 

hüviyet cüzdanı. 2 - Tahail etmit oldukları müesseselerden alın. 
mıt hal ve hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulun 
dıığunu :ıaüt'lr hüanü hal varakaaı. 3 - 4,5 X 6 ebadında sekiz ta· 
ne fotograf. 4 • A,ı kağıdı. 5 • Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyanbe 
kir nümune hastanelerile İstanbul Çocuk baatanesi, İzmir, Bur. 

aa, Konya; Adana; Samsun hastanelerinin birinden alınacak ra
por (Bu rapor bir zarf içerisioe konacak ve zarfın kapadıldı!lı bir 
mühür nıumiyle ve hastane bathekimlerinin mühürile mühürlen 
mit elduğu halde iıtidalarına leffedecektir. 6 - Y aı itibarile 324, 
325, 326, 327; 328; 329; 330 doğumlulardan askerlikle alakası 
olmıyanlar (yani hizmeti askeriyesini ifa etmiş veya henüz mu
ayenei intihaiyesi İcra edilmemiş bulunanlar) alınabileceklerdir, 

Lise mezunları bu kayda tabi değildir. Tahsil, itibarile: Orta tah 
sili ikmal edenler ile bu derece tahsil gördüğünü imtihanla i•pat 
edenler kabul olunurlar. (3839) 

Barut inhisarından: 
1933 senesi Mayıs gayesine kadar muteber olmak üzere ıev. 

rotin ve dirhemlik kUTtunlarda dahil olduğu halde av saçması sa

tıı fiatları Haliçte Silihtarağadaki fabrikamızda teslim edi.lmek 
ve &ınbalij ve nakliye mauafları müıteriye ait olmak ve fabrika
dan en aşağı 100 kilo mübayaa edilmek !artile berveçhi ati mik

tarlara tenzil edilmittir: 
I - Üç kiloluk bir torba fiatı 208 kurut 
2 - Bir kiloluk bir torba fiatı 70 kurut 
Memleketin her mahallerinde av saçması bayileri azami ola 

rak bu fiatlar üzerine yüzde bet temettü ve vaki ambalaj ve nak. 
Hye masraflarını zam ile hasıl olacak bedel üzerinden satıı yapa
bileceklerdir. Fazla fiat talep edildiği takdirde müıteriler bu su
retle tesbit edilen fiat üzerinden ve doğruca İnhisar idaresi depo 
!arından mübayaa edebilirler. 

Siparit için "Galatada Şehsüvar sokağında 27 numarada av 

saçması satıı umumi acenteliğine"müracaat olunmalıdır. (3767) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

-Mektebimizin ihtiyacı olan 120()0 kilo ekmek 7/8/ 932 tari. 

bine müaadif pa&ar günü saat on dörtte pazarlıkla ihale edilecek 
tir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Ortaköy caddesinde ka

in mektebe ve pazarhta iıtirak edeceklerin Fındıklıda Yüksek 
mektepler muhaaebecllijtlne tevdi edecekleri teminatı muvakka
te makbuzunu hlmilen yevm ve saati mezkôrda mektepte müte

ıekkil komisyonu mahauauna müracaatları. (3833) 

fstanbul lthalAt Giimrüğü müdirliğinden 
Sarayburnu antrepolarına mevzu tesisatı elektrikiyenin mev

cut keıifname ve to-rtnameai mucibince münakasa ve ihale kanu 
nuna tevfikan tamlriıı.i 11 Ajtustos 932 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 te lıtanbul ithalat gümrüğünde müteşekkil ko
m.tayan tarafından pazarlık ihalesi icra kılınacaktır. Talip olan. 
ların ehliyetnameyi haiz olmaları meşruttur. (3862) 
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larını nakleden 

MURDAR HAŞA!iATI 
ÖLDÜRÜNÜZI 

lltıelcler gıduızıı Ozerlncla t~o. kulı ba· 
111' " ,.,... milıroplarını bırakır. Sivrisinek 
ise ktlkiı hor1ııılllfe size, öldUrOOll sıtma· 
lar a,ııar. Pin vebanın sirayet ~uıtaltdır. 

Sımuıı l~ı ıa .. ın ou datmanlan olan 
bilcümle hafBraltan sakınınız, Otlları he
men illdilrUnOz. 

Sinek , ıivriıinelc ve blloOnıle lıqaratı 

&llr'atla n kal'I aurette öldUrnıelı ıçin en 
emin Y111ıta , lıllllin dünyaca tanınllllf olan 
FLIT"lir. San Nllı n siyah çizgili teneke 
lizerindelıi ıllıer NSmlne dikksl edllliz. 

••vet mOhOrlO teneke üzerinde bu resim 

mevcut deQll•e aldıQınıa maı FLiT deQlldlr. 

U11u•I llapeeu: J. BIRT " $0REKASI lmnbul ·Balata Vo~oda halı 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Baılıyor 

1. ci Keşide: 

l 1 Ağustos 1932 dedir. 

B~~t ikraıniJe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Perevantoryom müessesesile Mülkiye ve Yüksek Muallim 
mektepleri ve Gü:ı:el San'atlar akademisinin 932 mali senesi krip· 
le maden kömürü, :ı:eytin yağı sabun :ı:eytin kaşar beya:ı: peynir 
barbunya fasulya kırmı:ı:ı mercimek, siyah mercimek, kuru beze! 
ye nohut tu:ı: makarna, nitasta, pirinç unu irmik, şehriye, ihtiyaç
ları aleni suretile münakasaya 1 !>nulmuştur. Talip olanların §e
raiti anlamak ü:ı:ere mektep müdürlüklerine ve münakasaya işti
rak için ihale günü olan 16/8/ 932 tarihinde Fındıklıda Güzel 
San'atlar akademi.sinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonu 
na müracaatları ve muvakkat teminatlarını ihale tarihinden ev
vel muhasebe veznesine yatırmaları lüzumu ilin olunur. Münaka 
sa saat ikiden beşe kadar devam edecektir. (3568) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Nümunesi gibi 2SOOO takım kısa kol ve bacak çamatar kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve §artnameyi görmek 
için b. gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklif mektup 
larile beraber 20 ağustos 932 cumartesi günü saat onda komi.eyo 
na ıııüracaatları. (3622) 

linir ata onağm a 
Orta - Lise - Kız - Erkek 

ara e atında 

Leyli nehari - Ana - ilk 

Liseleri Hayriye 
Maarif VekAleti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numerolu emrile blltnn mekteplere tamim edildiii llzre resmi 

muadeleti tasdik edilmı, olan mektebimizde talebe kaydına batlanmııbr. Ecnebi lisanların~ ilk sınıflardan itibaren baş
lanır. Nehari talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt mu· 

ameleııi yapılmaktadır. Talep TUkuunda poıta ile tarifname gönderilir. Telefon 20530 

At Koşuları 
5 Ağustos saat on beşte ~ ·eli Efendide 

Hususi trenler, otobüsler tertip edilmişt:r. Bahs; 
müşterek, çifte bahis büfe vardır. 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtiklaJ cadde

ıi 390, 1 ıveç sefareti kartısrnda. 

• 
inhisarlar Umumi 

1 l.tanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Akliye ve Asabiye hastanesi için -1624- çift muhtelif te
kil yerli basta ayakkabı 23 ağustos 932 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Nümune ve tartna
meyi görmek ve fa:ı:la izahat almak i11teyenlerin komisyonu
muza müracaattan ilin olunur. (372S) 

Galatada Abdullah Efendi lokantasından: 
dunca scnelerdenberi muhterem müşterilerimden gördüğüm rağbete binaen 

Bugünden itibaren (TENEZZÜHE) gidecek halkımıza 
Mahza bir kolaylık olmak emelile, atide yazılı 

Soğuk Yemeklerin Lokantamızda 
Her daim hazır bulundurulacağı arz ve ilin olunur. 

Semiz tavuk bütün Kunıı 100 ı Zeytin yağlı patlıcan dolması Kt.20 
" piliç ., ., 50 Tereyağlı nefis börekler ,, 15 

Sıhhat ve İç'timai Muavenet Vekaletinden 
Müdürlüğünden: Vekalet için 90 ton kok kömürü alıncaktır. haya talip olan 

Cibali Fabrikası Sandıkhanesi için nümune ve şartnamesi mu- lann şartnameyi görmek üzere Ankara Sıhhat ve İçtimai Mu 
cibince alemi münakasa ile (30) ton yerli malı çivi satın alına- avenet Vekaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve ls
caktır. Taliplerin (o/0 7,5) teminatlarile beraber (8-8-932) pa· tanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat 
zarteei günü saat (14 1/ 2) da Galatada Mübaya Komisyonuna eyelemeleri. (3741) 
müracaattan. (3668) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Altı Açıkdenia: motörlerine yaptırılacak tente, bezi idareden 
verilmek tartile yalnız imaliyeııi pazarlığa vazedilmiştir. 

Y evmü ihale 7 Ağustos 932 pa:ı:ar günü saat 14 te icra edi
leceğinden iste.. ilerin yüzde 7 ,5 teminatlarile müdiriyette bu
lunmaları. (3788) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 13 No. lı Yıldırım motörüne pazarlıkla elektrik makine 
si vazedilecektw. 

2- Yevmi ihale 6 Ağustos cumartesi günü saat 14 te icra 
edileceğinden fenni keşifnameııine göre isteklilerin mezkUr gün
de yüzde 7,5 teminatlarile müdiriyette hazır bulunmaları. (3789) 

Beyoğlu birinci ıulb hukuk hi.- ı Oıküdar 2 İDci sulh hukuk mahke 
kimliğinden: Ali Haydar bey ve mesinden: S,..leo-beyinde Çambca 
Todori ve diğer Todori efendiler ve caddesinde 34 No lu hanede sakin 

l sairenin tayian müteoarnf oldulda- .iken vefat eden ve terekesine mah-
1 n Tarabyada ·oe caddesinde 172 eı- kememizce vaziyet edilmiı bulunan 

1 

ki 166 yeni numaralı bir bap kir- müteveffa Hacı Muıtafa efendinin 
gir aahilhanenln 25-7-932 tarihinde ıayri menkul metrukiibndan olup 
icra kılınan birinci artırmada IAlOO bittalep açık arttırma ile paraya çev 

f lirada talibi uhdeıinde kalıp kıyme- rilmeııine karar verilmit Beylerbe
ti muhammeneıini bulmadığından İ- yinde çamlıca caddesinde (Tomruk 
kinci artırma ıuretile aablığa çıka- ıuyu civarında) yinni üç parça tar
rılDUJbr. 1. - Kıymeti evTeli 6500 la •e bağ mahallinin bir araya sel-' 
ve bili.hara 6859 lira takdir edllmlt- meııinden mütebaull ve tahminen 
tir. Karırir olan ltbu ..ıillhane il9 40 dönüm miktarında ve deruniınde 
kattan ibarettir. Birinci kat mermer kırk kadar qcari milmılre bulunan 
tathkh bir methal salonu üç oda bir ve ıekiz bi11ede yedi biıoeıi tereke 
mutfak ve kömürlük Ye odunluk ve ye ait olan ve 280 lira kıymeti mu· 
tahta merdivenden çd:-lr:rken iki idi hammeneli itbu arazinin ınabkeme 

çük oda ikinci kat: bilyük bir ıofa kaleminde tarihi iliııdan itibaren 
mütekabil dört oda Wr apteshane il- yirmi ırün müddetle açık buluedu
çilncil kat: büyük bir ıola müetka- rulan f8rlnanıe9İnde muharrer ıe
bil dört oda caddeye nazır balkon rait daireıinde 8 Eylul 932 tarihine 
ve yan ookaia nazır c!iier bir bal- müsadif Pertembe giinü saat 14 ten 
kon ve ikinci katlann tavanlan bal 16 ya kadar birinci açık arttırma su 
cladi ve elektrik tesisatı mevcuttur. retile ve P"9in para ile Üıküdar !
Üçüncü kat tavanlan baiclada •• kinci sulh hukuk mahkemesinde sa
muhtacı tamir ve elelıtrlk teılsab blacaimdan talip olanların yüzde 
yoktur. Sahil hanenin arka11ncla bil- yedi buçuk teminat ita etmeleri la
yücek bir bahçe ve mutfağın yanın- mıı ıeldiii gibi icra kanununun 
da bir kuyu ile elyevm loale olun· 119 uncu maddesi mucibince iıbu 
mayan yarnn masura suyu muhte- arazi llzerinde bir hak iddia edenle
vidir. Bahç.,.inde müımlr ıekiz afaç rin tarihi ilindan itibaren yirmi gün 
vardır. Ve hamamı tamamen nriin- zarfında evrikı müıbitelerile mahke 
hedimdir. 3 - Sahilhane elyevm meye müracaatları ve aksi halde sa
mahcuzdur. 4 - Artırmaya ittlralr hf bedelinin paylqmaımdan hariç 
için yüzde 7,5 teminat verilmelidir. kalacaldan beyan ve fazla mallimat 
S - Vakıf icaresi ve müterakim almak iıteyenlerin dahi mahkeme
verıri mütteriye aittir. 6 - Tapuca nln 932/70 tereke No. lu doayaıma 
müseccel ve gayri müseccel hak ıa münacat eylemeleri lüzumu ilin o
hiplerinin haklarını evrakı müıpitle- lunur. 
rile bildirmeleri lazım ve aksi tak-
dirde sabf bedelini paylaımadan ha 
riç kalırlar. 7 - 21-8-932 pazar gü 
nü saat 14 den 16 ya kadar açık 

artırma ile satılarak kıymeti muham 
meneıinden en fazla bedel veren 
müfterinin uhdesinde bırakılır, 8 -
Bedeli müzayede bq giin zarfında 
mahkeme veznesine teılim edilmesi 
akıi takdirde bilcümle zarar tazmin 
ettirilir. Fazla malumat almak iste
yenler 930-624 numaralı dosyesi 
Beyoğlu Birinci sulh hukuk mahke 
meıine müracaatlan ilin olunur. 

Sultanahmet 3 üncü ıulh hukuk 
mahkemeıinden: lotanbulda Ama 
vutköyünde Yeni mahalle sokağın· 
da 87 No. hanede mükim iken el
yevm ikametgahı meçhul Yanko ,.. 
fendi kerimesi Katine hanıma: Hüs
niye hanım tarafından aleyhinizde a 
çılan 250 lira alacak davasından do· 
layi nammıza gönderilen arzuhal ve 
davetiye ikametgahmızın meçhul ol
duğu terbi ile bila tebliğ iade Ye 15 
gÜn müddetle ili.nen tebliğat lcra11-

K IRALJ K EVLER na karar verilmİf olduğundan mu-
Fatihte Kumrulu Mttdt Hafız hakeme ııünü olan 28-9-932 tarihine 

müsadif Ç&rlamba giinü saat 10 da 
Pıqa caddesinde biri 6 ve ~:ğeri 7 mahkemede hazır bulunmanız lü-
odalı, elektriği ve suyu havi 97 ve zumu hukuk usulü muhakemeleri ka 
99 numerolu evler acele kiralıktır. nunun 141 inci madd""i hükmüne 
Derununclakilere müracaaL tevfikan ilanen teblijt olunur. 

Gedikpaşada jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Muhtelif boyda dört bin adet tahta sandık kapalı zarfla alı
nacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün ve münaka 
saya İ§tİrak için de 10 Ağustos 932 çartamba günü saat on beş
te komisyona müracaatları. (3474) 

A 

MEHMET KAZIM-
KoLoNYAsıNoA % 20 TENZiLAT 

Muhterem müıterilerimin müesıeseme kartı aösterdij'i teveccüh ve 
alakaya bir mukııbelei ıükran olmak üzre toptan ve perakende sabflaı
da yüzde yirmi tenzilat yapılmııtır. Yerli Mallar Seraiıinclelri pavyon ve 

Çemberlitaıtalri 11 numaralı mağazamızı teşrlfiniz beyan olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın Ağustosun betinci cuma gününden itibaren 

Sarayburnuna uğramayacakları ilin olunur. 

1 3 üncü kolordu ilanlan 1 
1 inci fırka ambannclaki ı misyonuna müracaatları. 

3500 adet un çuvalı pazarlıkla (617) (3714) 
satılacaktır. Çuvallan görmek * * * 
isteyenlerin fırka ambarına ve K. O. ve birinci fırka kıt'a. 
pa:ı:arlığa ittirak edeceklerin de larile müeaaesatı için 16100 ki 
ihale günü olan 8-8-932 pazar lo zeytin tanesi alent münaka
tesi günü saat 14,30 da komis- sa ile alınacaktır. İhalesi 20-8-
yonumuza müracaatları. 932 cumartesi günü saat 14 te 

(635) (3828) yapılacaktır. Şartnamesini al-
• • * mak isteyenierin her giln ve pa 

Çatalca Mat Mv mutbak ve zarlığa ittirak edeceklerin de 
çamatır odunlan pazarlıkla alı vakti muayyeninde komisyonu 
nacaktır. ihalesi 8/8/932 Pa. muza müracaatlan. (612) 
zartesi gilnü saat lS,30 da ya. (3675) 
pılacakbr. Şartnamesini almak • • • 
isteyenlerin her gün ve pazarlı Manisadald kıt'alar için ka. 
ğa iıtirak edeceklerin de vakti f,alı zarfla münakasaya ktınu
muayyeninde komisyonumuza an 29649 kilo gaz yafma biç 
müracaatlan. (632) (3795) bir talip zuhur etmediğinden 

• • • tekrar münakaaaya konmuıtur 

K. O. ve 1 inclı fıM kıt'alan 
dört aylık ya§ sebzesi pazarlık 
la alınacaktır. İhalesi 6/8/932 
cumartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Şartnameaini al
mak iıteyenlerin her ııün pazar 
lığa ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaattan. (630) (3793) 

• • • 
Kataat ve hastahaneler için 

defatir ve evrakı matbua komis 
yonumuzda mevcut nümuı:ıeai
ne tevfikan pazarlık1a alınacak 
tır. Pazarlığı 10-8-932 çar§am
ba günü ıaat IS te komisyonu
muzda yapılacağından taliple
rin §artnamesini almak ve nü
muneleri görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (625) 

(3760) 
• • • 

F ırkının Çorlu kıtaatı için 
on bir bin Tekirdağ kıtaatı i
çin on iki bin kilo gaz yağı ayn 
ayn ıartnamelerle alent müna
kasaya konmu§tur.lhaleıi 18-8-
932 perşembe günü saat 14 te 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak istiyenlerin her gün ve 
münakasaya İ§tİrak edecdde
rin de vakti muayyeninde Çor
luda 61 nci fırka alım satım ko-

ihalesi 7-9-932 çarqmba sfuıU 
saat 15,30 tur. Taliplerin Mani 
aada 16 farka alım ıabm komis 
yonuna müracaatlan. (639) 

(3846) 
• 

Manisada dört mahalledeki 
kıt'alar için alınacak sığır eti 
mikdar ve ihale günleri aıağıya 
yazılınıtıır. Kapalı zarfla müna 
kasaya konulduğundan taliple
rin 16 ıncı fırka at.o satım ko
miıyonuna müracaatlan. 

Kilosu 
84960 
58060 
58060 
29350 

(640) (3847) 
İhale günU 

3-9-932 Cumartesi 
4-9-932 Pa:ı:ar 
S-9-932 Pa:ı:arteai 
6-9-932 Salı 

• • • 
Selimiyedekl kavak ambarı 

866 lira 25 kuruş bedeli ketifli 
tamiratı münakasaya konmuı
tur. !balesi 10-8-932 çar§amba 
günü saat lS te pa:ı:arlıkla yapı 
lacaktır. Ketifnamesini almak 
İsteyenlerin her gön ve pazarlı 
ğa iıtirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları (626) (3845) 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli haıtalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak sokak No.41 

~---~ : ··-· " . ' ati 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

Ecnebi memleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka kommer~iJ 
ITALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekler 
satar 

Liret, frank, J ngiliz lirası v 
dolan frank olarak satılan bu 
ler sayesinde nereye gitseniz 
ranızı kemali emniyetle taşır 
her zaman iıterıeniz dünya 
her tarafında, ıehirde, oteller 
vapurlarda trenlerde bu çeki 
en küçük tediyat için nakit 
kamında kolaylıkla istimal 
bilirıiniz.. Travellerı çekleri 
kiki sahibinden batka kimıe 
kullanamayacağı bir tekilde t 
tip ve ihlas edilmiıtir. 

BONO 
Mübadil ve gayri mübadll 
hszlne bonoları ve sair senedı 

ıesmiye üzerine her surttte m 
ımelı yapar Bıl&pazar, Maksudly 
ban Jlio 35 Ugurlu zade M.DERVl 

Dr. A. KUTiE 
Cilt ve ziilırevi hastalıklar tedavi 
nesi Karaköy Börekçl fınm ı 
ela 34. 

İat. Mr. Kumandanlı" 

Satmalma kom. ilanla 

Merkez kumandanlığına IJI 
but müeaıesat ihtiyacı iç 
11107 çeki odun pazarlıkla t 

tın alınacaktır. Pazarlığı 7 
932 pazar günü saat 14 ten 
ye kadar Tophanede Merk 
kumandanlığı satın alma koIJI 
yonunda icra kılınacaktır. T 
)iplerin tartnamesini görm 
için komisyona müracaatla 
ve İftİrak için de muayyen va 
tinde komisyonda hazır bul 
maları. (139) (383 

.. * * 
Çengelköy askeri cıria m 

tebinde mevcut 26 kalem k"" 
ne etYa müzayede ıuretile ıat 
lacaktar. Müzayedesi 7-8-93 
pazar ııünü saat 14 ten 17 Y 
kadar Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komi• 
yonunda icra kılmacakbr. Ta 
!iplerin mezkar köhne e,yaY 
ııörmek için Çengelköy ask 
orta mektebine müracaatları v 
müzayedeye iştirak için de nı 
ayyen vaktinde komisyonda h 
zır bulunmalan. (3855) 

Satılık dükkan 
hissesi 

Eminönü Malmüdürlüğüıı 
den: Ketencilerde Çelebioğl 
Allettin mahallesinde Tahmis 
önü caddesinde, üstünde il<! 
katta birer odası bulunan yeııı 
110 No. lı kagir clükkinın 37 /. 
120 hiaaeııi bedeli 8 sMe ve ıe
kiz müsavi taksitte ödenmelı 
tartile 3650 lira bedeli mubaııı• 
men üzerinden 25 Ağustoa 93l! 
peretmbe günü saat 14 le açılı 
arttırma usulile satılacaktır· 
Taliplerin satı§ komisyonun• 
müracaatları. (3834) 

lıtanbul bqinci icra memurlıı• 

ğunclan: Mahcuz ve sablmaaına k•' 
rar verilen büfe, gardrop, vesair eı 
ya 9-8-932 ıah giinü saat ( 12) de~ 
itibaren Beyoilunda Taksim s..
Servilerde Hayat aparbmanı önii~· 

de açık arttırma ile satılacağında~ 
taliplerin mahallinde hazır buluna· 
calr. memuruna müracaatları. 

MlLLlYET MATBAASI 


