
3 HAZİRAN 1932 
7 inci -;;;"Na. 2266 

NUSHASI S KURUŞTUR 

•• • 
reıımı ------

" Akdenizde sulbü idame için I 
Türkiye ile 

.f l . . '' müşterek vazı e erımız var •• 
"Faşist ltalya-bıtilalin üç safhası-harp ve 
tamirat borçlan - tahdidi teslihat - hudut 
barikatlan-kuvvetli hükumet lüzumu~.,,. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

yeni bir inkılap memleketin 
den dönüyoruz. Muvaffak ol
muı bir inkılap memleketi • • • 
Beniti Muuolini bu memleke
tin, bu inkılabın muvaffak ol
muş kahramanıdır. 

Her milletin ruhuna uyan ay 
n ayrı idare sistemleri var.dır. 
Komünizm Rusya için, Faşızm 
de İtalya için biçilmit birer kaf 
tan oldu. 

Miıtik safha, aiy.aai aalha, ·~ar· 
safha• •. En mühim olanı muti~ 

fh dır. (Heyecan ııe ce:ır.belı 
d..ur'i) Si:ır. Türkler, ha!.a ~u aal~a 
da bulunuyoraunull. Tarkıye, dun 

e n büyu"" k inkıUibmı, muııal 
yanın • · 
fakıyetle yapmıftır. Yaptıgmıll ı-

. büyüklüğünü kolay kolay an
kyamauını:ır... Fakat dikkat e1i
nill ihtilalini:ır.in miıtik cephenn
de:, ayn/mayınıll. Orada aıkı nkı 
duranull. Bu, politika ııe id~r". 
cephesinde de çalıtmanıza monı 
değildir. Bakınız; ben de 1'Dman 
zaman ba~ı tlo•yaları karıflırır ıJe 

Başvekil Pş. Hz. bugün! :ü:~=! 1

1 İtalya' dan aldığımız 
Ankara'ya gidecekler Tü:- Yunan iktisa- kredı·yı· ne-

İtalya; aşk, hayal, his, i~ea! 
ve tarih memleketidir· lçtımaı 
cennet hülyaları on ~en.e. evvel 
b hassas ruhlarda ıhtılal ko-

u · · d mem-
parmıftı. Bu hava ıçın e ··f "t 

. "d ·• mu rı leketın ı areaı~ 
sosyalistlerin elıne h geç-

. 1• Umumi arpten 
mıı ı. d .d 
~alıp çıkan ltalya a; ı are 
d .. zeni bozuldu. Memleket, uçu 
r:rnun kenarında idi. 

Her hareketin kıymeti, net}-

1 .1 0 .. lçu .. lür· ltalyayı fela-
ce erı e · . ld 
ketten kurtaran Fatızm o ku, 

F · i· demo • İlk günlerde aşız':° • . bet 
. . timai bürrıyete nıı 

rl as.ıy:, ı~ bir hareket sayanlar 
e ır caı Muasolini ve 

bulundu. F ~kat . . Bir milleti 
fa~iıtler dedıler kı. . h k t 

~ h · bır are e kurtaran her angı k 
h. . . !ur mu? Usuller, a· 

1 ırtıca o · · 
nı~lar yalnız milletin selameti 
. . d. Milletler kanun ve usul 
ıçın ır. hk• edilemez
yüzünden ma unı 

ler! ,,,,,, 
Muısol" ni'yi kitaplard~ de

• :ı kendı hayatında, ken~ı es~
g. • 1 d Dun·· ya ı•lerı-r de okuma ı ır. . .7 b. 

' t n Avrupa ıçın ır 
n <arış ıra • 1 ' . 1 k . ..stereo yanız 
harp teh i esı go ıla~ kitap
bis ve heyecana ka~ dı" ı 
1 ve gazetelerın yaz g 
arınh bir Muuolini ile, bu 
'D~V Fum . t İtalyayı şaşılaca~ 
gun aşı• · · d ı 
bir dikkat ve intizam ıçın e . -
lerleten Muuolini arasınd~.:ç 
b" münasebet yoktur ... Hu -
ır · · Muuolini polıtıkasın-met reıaı . 

da hisse, hAyale ehemm~~et ve-
b" devlet adamı degıl; onu 

ren ır ·· bet haditıelere i•
~eaaba ti~::ub~r politika adamı
tınat et 1. . . ba•ka devlet 
d Muuo ınıyı 7 • 

Y~mlarından ayıran hassa~ ~ız 
a . "k a ınaınasıdır, fıkir
li pohtı a Y Pi . · açık açık 
1 . · kanaat erırıı 1. erını, . . Dünya po 1• 
,öylemesıdır. lelerine 

b .. ··k rnese • 
tikasının uyu h d bakma-

d d g"il cep e en . 
yan an e • l 1 d her birı
aıdır. Bu mese e er en ek 
ni radikal tedbirlerle h~Iİ~i, 
yolunu aramasıdır. . ~ . ir 
bir devlet adamının aıyan fık . • 

. . b kadar açık aöylemesın 
Jerını u , . 
d n eski politikacılık an aneaı-

e ba • Jı olanlar hoşlanmıyor· 
ne O~a türlü türlü iınatlarda 
Jar. 
b lunuyorlar. u ,,,,,, 

lini beynelmilel mese-
M~ııo l ınütalea ediyor. Ken 

!elen ııa5 ı uzadıya görüşmek 
diaile uıun bulduk. Onwı bazı 
imkanlarını akJ<ında ne düşün
meseleler ~ sözle hulasa e
düklerini bırka!zıer F aıist ltal
diyorum- Bu.~ .. !erini ve dola-

. · · gorut h 
Ya reıaının 

11 
bazı cep e-

1.t·kasını yısile po 1 ~ • h der. 
lerini en iyı ıza .ek". 

· · dech 1
• Muuolını fhall rıar : 

··f ıa 
« ••• /htilôlin u 

olıurum • · • 
Dünya, büyük bir buh~an ııefİ-

. Harp borçları, tamırat borç 
rıyor. l .. .. 
ları me•elelerİ var. Bun arın u.stun 
den mutlaka sünger geçirmelidir. 
Ba~ka türlü iıin içinden çıkılmaJı. 

Umumi harbin doğurduğu hak
sı:ır. muahedeler uardır. Bu muahe 
delerde behemehal tadilat ister. 
Sİll Türkler, bu halrn:ır.lığı en ra
dikal bir ıekilde hallettinill. 

Tahdidi tealihat meselaainde be 
he.mahal muuollak olmalı lô~m. 
Alı.si halde milletlerin maneuiya
tı, ceaareti kırılır. Maneuiyahn bo 
Jıalmcaı daha büyük lenalılrlara 
yol otar. Bahri tahdidi tealihat, 
Hoooer tek/ili, milletleri ne kadar 
tealrin etmİftİ/ Sukutu hayal de o 
niabette acı oldu. Herhalde muh
temel bir harbi, müstakbel bir 
harbin masraflarını taaarrul et
mek all bir ıey olmaz;. 

Pş. Hz. nin mühim beyanatı 

İsmet Pş. çok hararetli ve can. 
dan tezahuratla karşılandı 

Paşa diyor kiı "İtalya ile emniyete müs
tenit ciddi bir dostluk siyasetinden 
memleketimiz müstefit olmuştur .. ,, 
Baıvekil İsmet Pata Hz. ve • 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Bey Roma seyahatinden refa. 
katlerindeki zevat ile birlikte 
dün Pilsna vapurile ıehrimize 
avdet etmiılerdir. 

di münasebatı 

Mütterek çahtacak bir rf d v • ? 
komisyon toplamyor reye sa e ecegız •• 
Haber aldığıoııza göre 

Türkiye ile Yunanistan Hu··kuAmet 3 seneıı·k bı·r me. 
arasındaki ticart ve lkli-

s adi müna.~ebetlerlmlzi saı· programı hazırlayacak 
lanzlm etoıeh, idhalBt ve 
ihracat işlerlui nıeoıle
ketlerimizln men af ilne 
en muvafık bir surette 
Yürütmek ifin müşterek 
bir hoınisgon teşkili 
karar/aşmıştır. 
-~~~-~~~~-

M. Venizelos 
Yalovada .. 

Haber aldığımıza göre, 

Bu programla memleketin en ziyade 
muhtaç olduğu bazı sanayi kurulacaktı 

Hükumetimizle İtalya hükumeti araıında yapılacak mali 
muamelenin hakikati tudur: 

Buhranın belli baılı ıebeplerin
den biri de Liberal .sistemdir. Bu 
aiıtemde faJıla İırar etmek doğru 
değil .• /ngiltere liberal •İstemi ter 
ketti. F alrat geç kaldığı için müı
külôttan kurtulamıyor. Orada İf· 
sizlerin sayuı daha elJVeline nis
betle a:ır.almıf değil, çoğalmıfhr. 

Dünyanın iıtihsal milrd'!ril~ İs· 
tihlalr milrdarı arasır;ıdalr.' nıabet 
te boJıulmuıtur. Bu nıabetı mutla
ka iade etmelidir: lnaanı'! iki ay~ 
ğı var. Dört ayaııı _yok lrı, meıela 
fabrikaların yaptı!' fHla ayalrlra 
bıları iatihlalr etaın. 

Paşa Hz. ni Marmara açıkla
rında karıılamak üzere bir pro 
gram hazırlanmıttı. Bu prog. 
ram mucibince Sakarya mot"ö
rü öğleden aonra saat 14 de 
Seyrisefain rıhtımından davet
lileri alarak Pilana vapuruna 
mülaki olacaktı. 

İstikbalde bulunacak zevat, 
batta Kolordu Kumandanı Şük 
rü Nail Pata olduğu halde talil 
vaktinde rıhtıma gelmitlerdi. 
Ancak vapurun geçikeceği an
latıldığından motörün saat 16 
da hareketi kararlaımıttı". Da
vetliler saat 16 da rıhtımda top 
lanmıtlardı. Ancak bu sefer de 
Valiyi beklemek mecburiy~ti 
hasıl olmuştu. Nihayet davetli-

M. V enizelos bu yaz, gali
ba Temmuz nihayetinde 
veyahut Ağustos ayında te 

~ davi ve istirahat için Y alo
vaya gelecektir. M. V enize 
loıı, Y alovade. İsmet Pa§a· 
nm misafiri olacaktır. 

halya hükumeti; Türkiyeye üç yüz milyon liretlik bir 
kredi açıyor. Bizim para ile takriben 32 milyon lira eder. 
Bu kredinin ıeraiti henüz belli değildir. Yalnız umumi ola
rak mutabık kalman cihet; bu ıeraitin normalden de aıağı 
olması merkezindedir. Üç yüz milyonluk kredinin hepsi hü
kiimetimize nakden verilecek değildir. Bunun üçte birisi 
nakden alınacaktır. Üçte biri de makine ve saire gibi mem. 
lekette yapmak tasavvurunda bulunduğumuz itleri kurma. 
ğa tahsis edilecektir. Diğer üçte biri de İtalya müeneseleri
ne olan borçlarımızın tediyesine ayrılacaktır. Bu borçları 
karşılayacak yeni bir kredi bulunduğuna göre bütçede o ka
lemlerin tasarruf edilmesi mümkün olacaktır. Bu suretle 
Rusya ve ltalyadan muhtelif tekillerde alınan kredinin ye. 
kiinu elli milyon Türk lirasına yakın bir şey oluyor. Haber 
aldığımıza göre hükiimet bu kredilerin temin edeceği hudut 
ve imkan dahilinde meseli üç senelik bir mesai programı ya. 
pacak, memleketin en ziyade mühtaç olduğu bazı sanayii 
kuracaktır. Herhalde bu paranın bütçe açığını kapamağa 
tahsis edilmesine ihtimal yoktur. Kredilerin nasıl kulianıla
cağı, programın hangi esaslar dahilinde yapılacağı Heyeti 
Vekilede görüşülüp teabit edildikten sonra anlatılacaktır. 

Milletler, bugün tarihin cereya 
nrna karşı yürüyorlar: H_udut rıe 

.. ru-k barikatlarını yenıden kur 
gum •"d"d 1 · k suretile ıptr aı evre ere rıc 
~a diyorlar. Halbuki medeniyet 

da "eL milletlerin biribirine yalr-

lerin sabırsızlığı arasında ve ya 
rım saatlik teehhurle Vali gel. 
mit ve motör hareket etmiıtir. 

Devamı altıncı sahifede) 

em H, I d lr . 
lafmaları, anlaı'!1a darı . emeh tır. 
ş·mendifer nehır, enı:z; 11e alla 

V:.ııtalan bunun içindir. B?, i~h· 
t rıe politika ;;ı;aruret/erı dıye 

~':mun alraine gidiyoruz;. O halde 
dağları rıe lafları delmek için bu 
kadar yorulmaia ne lüJıum rıar-

dı? • . b" 

Paraya çevrilmesi 
icap eden arazi 

Buhrana muka11emet ıçın en ı 
rinci ıart; lrurırıetli olmalı, lrurı· 
rıetli bir hükiimet yapmaktır. Karı 
rıetli hülriimetin tedbirleri başlan
gıçta belki halka ağır g~lir. Bun
dan birkaç sene erırıel bı:ır.de Fa· 
şiıtler vardı, F aıist aleyhtarla~ı 
vardı bir de bu iki.ti arasında bır 
nerıİ bitaraf/ar (yani afaşistler) 
vardı. ldaremi:ır.in muvaffak ted
birleri sayesinde afafistler ıimdi 
tamamen bizim. taraftadırl.ar. A_'.' 
ti FQfistlerden ıse bahse bıle lu
:ır.unt yok •.• 

Meclise 30 meb'usun imzasını 
havi bir layiha verildi •• 

Akdeni:ır.de aulhü idame için 

T .. kiye ile müıterelr uaz;ifeleri
ur ·fı··· t . vardır. Bu va.zı e erımı.zı mu 

'!:ı.'ta yapacağıll. Tü;lri:ı;enin poli~i 
kaıına benim emnt)•etı_m 11ar. Sı-

. de F afist /ta/yaya ınanmanızı 
.zın . 

8
. 

istiyorum. Ban?, ~~a.?ınız. . e~.'~ 
".züm F aıist so.zudar. F aııst so.zu 

d:mek, candan, dürüat, realist 
söz demektir.» 

Hususi temaslarımızda M. Adliye velıili Yusuf Kemal B 
Muasolininin umumi politika ANKARA, 1 (Telefonla)_ 
hakkında bir çok fikir ve hü- ( 
kümlerini dinledik. Başka yazı Bu gün Millet Meclis!ııe 30) 

meb'usun imzasını ihtiva eden 
larımızda bu mevzulara da gi- b" k t kl"f· t d" d·ı · 

ır anun e ı ı ev ı e ı mış 
receğiz. ki b.ld" · 

S .. t M b' 
1 
tir Bu te ifi aynen ı ırıyo-

ıır e usu · 
MAHMUT rum. 

"Paraya çevrilmesi İcap e
den bağ, bahçe, arazi ve bunla
sa mütereffi emlakin icra kanu 
nunun 0::.1ddei mahausası mu
cibince yapılan ikinci müzaye. 
de bedeli belediyelerde Ziraat 
ve Ticaret odalarından münte
hap birer azadan mürekkep ko 
miayonca tayin edilecek kıyme 
tin yüzde yetmitine baliğ olma 
dığı takdirde aatıt geri bırakı. 
lır . 

Ancak haciz baki kalmakla 
beraber bu arazi bağ bahçe ve 
teferrüatının hakim tarafından 
takdir olunacak safi hasılatı a
lacaklıya ait olur. 

Bu kanun üç sene müddetle 
caridir. Bu teklif adliye encü
menine havale olunmuştur. En 
cümen bu hafta içinde toplana 
rak teklifi müzakere edecektir. 

Gazeteciler 
Ve Vali!. 

Dün Başvekilin istikbalin
de gazeteciler ummadık
lan bir muamele gördüler! 

Dün Baıvekil Pı. Hz. nin iıtik 
hali meraaiminde bulunan gazete 
ciler, hiç beklemedikleri ve layık 
olmadıklan bir muameleye ma
ruz kalımtlardır. Açıkça itiraf et-

Derıamı altıncı sahifede) 

---·--·-··-···········--·-·······-

Haziran pazar günkü 

•illiyctı 
te bir yenilik bulacaksınız 

Bu yenilik nedir? 

HÜSEYİN R AHMI 
Beyin ÖLENLER YAŞI
YORLAR MI? isimli ro
manı pek yakında Milli
yet'te çıkacaktır. 

"'~ 
Herkes soruyor: 

_Hanımlardan kim en 
büyük cesaret ve me. 
bareti gösterebilecek 

Halkın yarışları iyice seyredebilme. 
leri içia hususi tertibat alınıyor .. 

Yarışa girebilmek için son kayıt 
günü 9 hazirandır •• 

Turing ve otomobil klöbü ile bera l nu akşamı bitiyor. O gu .. nde 
her . ·w· . t b"I kal n •orı terbp ettigımı:z: o omo ı yanıı ya acak müracaatlar maatt 
artık sayılı günlerinde... Kayıt kabul edilmeyecektir yan eı:: 

_ __Jlııuameleıi 9 Haz.İran ~tembe ııü- D.ııamı alhn~ı aa1ıJ:'d. 
• 



Ecnebiler hangi san'at1 HARüCl -IHIA~IERLIER 
lan yapamıyacaklar? Fransız meclisi içtima 

Layiha önümüzdeki hafta mec 
liste müzakere edilecek 

larına başladı 

M. Herriot kabinesinin salıya 

Gerginlik 
Var mı? 

Japon başvekiline 
· göre Ruslar 

tahşidat yapıyorlwr A~KARA, 1 ~Telefonla) - ı diyel~rce ~lara merbut tesi-
T ürkiyede ecnebı tebeuı tara- sat hızmetlen. kadar TOKYO, 2. A. A. _ Başvekil 
fmdan yapılması mepınu olan Madde 3--Bu kanunda Türk • M . Saito Reuter Ajanar muhabirine 
san'atlar hakkındaki li.yiha vatandaılarma tahsia edilme- ı• k w b•ıa• •Ji sureti mahauand.a yaptıiı beyanatta 
dün iklısat encümeninde yeni- mit olan san'at ve hizmetlerin meC ISe ÇI acagı 1 iri yor Japonya ile Rusya arasındaki müna 
den müzakere ve tadil edilmit- ecnebi tarafından icruı icabın- aebetlerde ehemmiyetli bir gergin-
tir. Önümüzdeki hafta M--'is da Heyeti vekile kararile meno PARIS, 2. A. A.- Mebuaan ve salı günü mecliıler huzuruna çıka- lik mevcut olduğuna dair f&Yi olan 

""" ayan meclialeri, dün mutat mera- bilecektir. haberleri kuvvetle tekzip etmit. Sov 
heyeti umumiyeainde müzake. lunabilir. simle ilk celselerini aktetmitlerdir. yeller birliği hükumetinin Aksayı 
re edilecek olan bu layihanın al Madde 4 - Aıağıdaki hiz- Trilıinler, pek okadar kalabalık Vazifeler ağır ve zaman Şarkta askeri kıtaat ıahıidatma fa-
dığı son tekli bildiriyorum. metlerde istihdam olunan ecne deiiJdi, saat 15 te 500 mebusun hu ı11üşkü/8tla dolu ada vermek suretiyle Japonya hak-

~ Madde 1 - Türkiye cümhu· ı biler bu kanun hükmünden zurile mebu•an mecliıi celseıi açd- kında daha büyük bir itimat eseri 
riyeti dahilinde aşağıda göste· müstenadır: dığı zaman sesli ıinerna makinesi PARIS, 2 . A. A.- Ayan ve mc- göstermeği imkan dairesinde görece 

h i4lemekte idi. i buaan meclislerinin içtimalanna mü ğini pek ziyade ümit ettiiini beyan 
rilen aan'at ve hizmetler mün- Ecnebi devletleri sefaret a-. Birçok müıtafi nazırlar. mebus- batereti, sükün iç.inde cereyan et- eylemi, ve Akoayı Şarkta Rusların 

; .haaıran Türk vatandqlan tara J ne ve konıoloshanelerinin kapı lara mahsus oıraları iıgal etmitler . miıtir. Dün yeni hadisesi, komünist yaptığı tahtidatın hiç bir aad ve e
fından yapılır. Bu san'at ve hiz cıları , ellerindeki ankliye vasıta idi. Radikal ıoayalistler, M. Her- mebualann bir iki defa bağrrmala aasa müstenit olmıyan şayiaların ilk 
metle · Türk tabiiyetinde ol- ı larını sevk ve idare eden kendi riot'u uzun uzadiye alkıılamqlar- nndan ibarettir. &ebebi mahiyetinde görüldüğünü 
mayanlar tarafından yaprlma11 veya diğer bir ecnebi devlet ta. dır. Meclisin muhtelif ımıurları ile ya sözlerine i.live etmiştir. 
memnudur. biiyetinde i!Çiler. Müteveffa reisicümhur Doumer'in pılaıı bu ilk temastan basıl olan bq M. Saito Rusya ile Japonya ara-

Ayak satıcılığı çalgıcılık, fo Madde 5 _ Bu kanunun ne! hattraar tebcil olunduktan sonra cel Iıca intiba, içinde vazife ifaoına da- unda bir ademi tecaüz ınisaki akdi-

1 "h" d T k d J ae, matem alimeti olmak Üzere ... t vet edilmit olduldan gettk harici ve nin Kellov.ır; misakını zafa uğrata-
tog" rafçdık, mürettiplik, simsar ri tarı m en ür vatan ata- 15 ıs ·ı d"I · · • 'Çek def _.. d"I 

..,._. -

1 D-Aki"-AI 
Bir memuru tahkir eden muse

vi doktor tevkif edildi 
İZMIR, 2. (Milliyet) - Doktor İsak Benrahi Ef. isminde bü 

muıevi bugün 25 kuruş bekçi ücretini on bet kuruta tenzil· 
etmediği için polis kısmı idari reisi Ihsan B. yi vazifesi basında 
tahkir etmit ve demiftir ki: -

- Adaletaizlik yapıyosunuz, cebren ~ra alıyorsunuz, Arbl 
vermiyeceğim. Bu meseleyi Avrupa matbuatına yazarak te§biı 
edeceğim. 

Bu hadise üzerine mu sevi doktor tevkif edil mittir. 

icra ve iflas kanunu 
ANKARA, 2. A. A.- B. M. Meclisi bugün reis vekili Refet 

Beyin riyasetinde toplanarak icra ve iflis kanununun 273 uncu 
maddesine kadar müzakere etmiştir. 

Meclis cumartesi günü toplanacaktır. 

Manifaturacılar toplandı 
(ZMlR, 2. (Milliyet) - Şehrimiz manifaturacıları bugün va-. 

li Pf. nm riyasetinde fırka reisinin iştirakile bir içtima aktetmiş
lerdir. İçtimada lstanbul tacirlerinin buradaki temas ve teşeb
büsleri etrafında müzakerat cereyan etmiştir. 

lzmir halıcı/arının istedikleri , te tatı e ı mııtır. gerek dahili ah.,alden mebuılann 

1 

cagı ".e · . . a ~u....,_e~e e ı en 
lık, elbise; kasket ve kundura rına tahais edilen san'at ve hiz Cebe tekrar açıldıiı ~.aman mec- oldukça müteessir görünmekte ol - h~•uaı ~mıyetl~'"'. ~esıome mua
İmalciliği, borsalarda mübayaa l metleri yapmakta olan ecnebi- li · tih batalarr t ikile e- / duklan merkez.indedir. dil olacagı kanadını ızhar ederek 
cılık devlet inhisarına tibi mad 

1 
ler kanunun nC1ri tarihinden i- d:;,; oı:: ::::Zanlarını ~~ı:ı ebnİf- I Hatta en ileri fikirlere sahip 0 • S~vyetler birliği?in Ş~rki Çin de- 1 İZMIR, 2. (Milliyet). - Halıcılar bugün ticaret odasında top 

delerin satıcılığı, aeyyahlara tibaren 6 ay içinde i,lerini ter- tir. Bu divanlar, bugtin toplanacak- !anlan da yeni mecli•in ağır bir va- ~r~olların~a baız~ugu.d ı;:ı.enfaa- ı lanmışlardır. Bu içtimada kontenjan harici tiftik ve halılarımı. 
tercümanlık ve rehberlik, inta- ı ketmeg-e mecburdurlar. !ardır. Cebe, saat 16,10 da tatil e- _,, tahanun""l ,_;. ld • faatın ,a~onya nın . ldçu~ • 1 mt~n · zın takasa tabi tutulmaları kararı etrafında müzakeratta bulun-

d ·ı · tir ı z.ue u e""'._....,. o ugunu an- t enne mugayır o ugu sure ın- • • , . . • . . 
at, demir ve ahtap sanayi iıçi- Madde 6 - Türk vat,ndatla 1 ınıt · lamı, ııörünmektedirler. BilU\ena- de tehir ve telakki ed_ilmediğini te- muşlar_ ~ıatlrı tes~ıt etmıılerdır. Bundan maa~a tıftık ıhr~~ 
likleri, umumi nakliye vesaiti · nna tahsis edilen aan'at ve hiz Yeni Fran.çız kabinesi leylı evvelki mecliılerin bidayetle- min etmit ve Man<unde açık kapı ! mukabılınde manifatura Cfyası celbetmek suretıle takas usulu. 
ile su Ye tenvir ve teshin ve metleri beşinci maddede tayin , ı rinde görülmüt olan giirültülü nü- ~iyaaetinin mil~~y.~t c!ütüncelerind~n nun tatbikine geçilmesine karar vermitlerdir. Cumartesi günü 
muhabere islerinde daimi ve 1 olunan müddetin hitamından PARIS, 2. A. A.- Meb usan mec yi ı ··maail nümayişler olma azade olarak bulun menfaatlere rı~- oda meclisi toplanacak ve bu hususta kat'i karuını verecektir. 
muvakkat işÇilik, karada tah- ı sonra icra eden ecnebiler ma- li•i riyaset divanı heyetinin kat'i in rna 'ere mu yet gösterilmesine lüzum basd ettı-

. hı . 1 . f ıük h 11· b .. .. k · · ıki tih~ına tevessül etmek için cuma m•,tır. ğİoi beyan. ey.(emiştir.. . • j razlz Bey lzmı·r Jen gelı"yor 
mıl ve h: ~y~ ıt e'?• fO ör ·· a ın en Uf'? .mu Y~ me- cuma giinü saat 14,30 da toplanacak lntihabatta ga~p .gelmit. ol~n fır- M. Saıto diğer mıllctlerın Şarkı f' j Uı 
ve muavınhğı, alelumum ame- murunun emrıle fılen san at ve tır. J kah.r tarafından ıttiha.z edılmıt olan h' ld kl 

1 h 1 d 1 ki k . fi ı d Çin demiryolunda sa "' o u arı 1 lZMlR (M'lt· ) B" . . f . l"k b lelik, her türlü müesseselerle izmet erin e? me!'o unma a Ayni .gün öğ!ede':' ~o~ra. da İlY•.n [ mu arreı-~hn ne·~ a ve~· e .. ~.e- menfaatlerden her hangi birine Ja- .. . . , 2. ı ı~et .- ı~ıncı umumi mü ettış ı .. a~· 
ticarethane apartıman han o- beraber tanzım edılecek zabıt ve meb usan reıalerının ıntıhap edıl - raret t~vlıt etmemıt oldugu gorul- ponyıınm malil, olmam•"' arzu edile muşavırı Fazlı Bey Ege vapuru ıle lstanbula h:ıreket etmıştır. 

' ' ' 1 1 · ih · ı· d mektedır tel ve şirketlerde bekçilik, ku. , varakası ile sulh mahkemeaine me erı tıma ı '."~ .. " · .. · . cek bir ,ey olmadığını kaydetmiı-
·ı· ı· d 500 ı· Bu suretle reuıcümhur, cuma gu- Hülasa radikal aosyalıstler, ıoı- t" lkı• memU fevk:~ dı•l' Jı• 

yuculuk; odabaıılık; otel, ~an, ven ır ve OD ıra an ıra- nü alqaoundan itibaren müşavere-! yalistlerl; tetriki me•ai edilmesinin ır. r ,, e Uı 
hamam, kahvehane, gazıno; ya kadar para cezasına mah- terine batlıyabilecek ve hükümetin ademi muvaffakiyete uğramasından M. Saito Japonya ile Mançuri a-
danzing ve barlarda kadın ve küm olur. t~kili vazifesini M. Herriot'ya tevdi hiç kimsenin muatep olamryacağıru raaında her hangi bir ır;ümrük birli- MUGLA, 2 (A.A.) - Milas sandık emini hazineye ait pul-
erkek hizmetçilik (garson ve Madde 7 _Türk vatandaş· eyliyebilecektir. çünkü hu halin münhaairen vuku•- ği yahut iktisadi bir Federaoyon vü lardan iki bin altı yüz, Bodrum sandık emini 12 bin küsur lira 

) b 1 h kk d "d • k • c · ·· .. kkül d bi f · ld • kab 1 t cuda getirilmesi meselesinin derpif ihtilaslarından dolayı tevkif edilmi~lerdir. Haklarında takibat servant ar oyuncu ve şarkıcı arı a ın a ı arı ve anunı umartesı .. g~nu . teşe e e - ' ~n ne ıcesı o. ugunu u ve es- edilmediğini ve M.nçurinin yeni la- d ed" Y 

lığı, baytarlık, ve kimyagerlik. kayıtlar koyan ecnebi devletle lecek olan hukiimet . en geç olarak lim etmektedırler. tiklal rejiminin bu yeoi hükumetin evam ıyor. 
Madde 2 - lcra vekilleri he rin bizde bulunan tebeası Türki keneli vesaiti ile yaşay~ilmek kud- '/18 h ,.{. " •• b • "kl f •ı • 

yeti kararile ruhsatı mahsusa yede yapabilecekleri san'at ve Reı·chstagın feshedı·ı retine bağlı bulunduğunu ve Ja- ırıU a, ızgucu ısı e çı erı 
ita kılınmadıkça aşağıda sayı- hizmetlerin icrasından Heyeti - ~~Y=ı.';~ ~::r:i;:::;~:~:: 

1 

SlYRlHlSAR, 2 (A.A.) _ Muhafızgücü bisikletçileri bu 
lan san'atlar ecnebiler tarafın- Vekile kararile menolunabilir. ni bir surette murakabe etmeği hiç gün saat 13 te Sivrihisara visıl olmuşlardır. Yarın Bolvadina ha 
dan icra edilmez. Madde 8 - Vilayet ve kaza mesı• pek yakındır bir veçhile razı eylemediğini söyle- reket edeceklerdir. 

A- Tayyare makinistliği ve merkezi olmayan mahallerde mittir. 
pilotluğu. ecnebilerin diıkkin açması _ _ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

c - Devlete veya Yiliyetle- memnudur. Bu kanun neşri ta- Malagada arbedeler 'Eski bir kasaba Kayseri belediye 
re merbut müesesat veya bele- rihinden muteber olacaktır. •ı • k d bulundu yeni başvekJ mesai ar a aş_ PARIS, 2. A. A.- Malagadan bütçesi iade edildi 
Hindistanda lfspanyada kargaşa- • •h •ı Jd•• bildirildiğine göre, bu tefırin liman DENiZLi, 2. A. A.- Halk~vi ta- KAYSERi, 2 (Milliyet) -931 

)arını tntı ap 1 e meşgu ur tarafında ıendikaliıtler tarafındaıı rih fubeai azaoından 5 kiıilik bır gu- senesinde ancak seksen bin lira 
Kargaşalıklar tıklar devam ediyor çıı.arıım., 0111n arbedeler eına••nııa rup çok eski bir yer aıı. kaaaba .. ı.e, kadar bir varidat temin edebilen 

BOMBA Y, 2. A. A.- Cumartesi limanda bulunan bir vapurun Al- fetm.İ.flerdir. Bu mahal Denizlinin fİ ve bunun da yüzde ellisinden faz-
gunü zuhur eden kargaşald<lar es- JACA, 2 . A. A.- Geçen gece cİ- BERLIN, 2 . A. A. - M. Von Pa , muhakkaktır. Merkez ve ahali fır- man tayfaıından birisi bir Franıız mali tarkiıinde ve eski Hiyerezaliı !asını maafAta veren Kayseri be-
naoınıla 13 ki

4
i ölmüt ve 170 kiti ya naıh· maJ:uatia

1
. ~ but..

1
n bir irıfi5ıla~ pen, aşağıdaki zevatın nezaretlere ka11 tarafından yeni von Papen hü- tayfaoını tiddetli surette döğmüf- harabesine bir aaat mesafededir. Bu lediyeainin 932 senesi için kırk üç 

e emmıyet ı .,... au yo unu ve avı- tayinine dair olan kararnameleri kümetine kar'ı gösterilen haamane tur·· . mahallin ağzında bir çok yollar var- bin lira fazlasile tanzim etiği yüz 
ralanmıftrr. . . da L' . h ı . h" ha--'- k bi ·ı narugo cıvann '"" evı arap C' - reisicümhurun imz11.!ôına arzetmıt ıııiyat ve n:tlet a ne ı e mec- dır. Yollardan bir tanesinin içine gi yirmi üç bin liralık yeni bütç.eai 

Munafih her tarafta vaziyet aa- mittir tı' r·. lia araomda bir i•tiraki mesai imka- Bir zabit tabanca ile müdahale et- ril · "k· b k d 1 1 k ·ı · kik - ~il k ı · b bulmu•tur Valii Umami, .,azi. · ' . Alnı f . 1 t mıt ve ı ı uçu saat o atı mıt - ma amı vı ayetçe tet eu ere 
"' ' 8 şüpheli tahıs tevkif edilmi,tir. Dahiliye nazın Baron Von Gayl. nmı aelbeylemektcdir. mtf ve an tay ayı yara amı~ ır. trr. Havaoızlıktan dolayı daha fazla mütevazin olmadığı ııörülmüt ve 
yeti tetkik etmek için acilen Bom- Elcezirede, ziraat amelesi müsteı- B .ti.bari R · h •·~ eli · · Şehirde inzibat ve aükiınun temi- kalmak kabı' I olaınamıttrr. hayalı" tela· kkı· edı"lerek bel--'ı"ye-ba • d tmi . M.. · ı h.bu Milli müdafaa nazın Jeneral Von u ı a eıc s.._ me sının 105 k "" Ya av et e ttır. umaı ey na olmak iızre dig" er itçilerin hepıi 1 k -- 1 •• •• 1 h""k"-• ni için kıtaaoına menıup as er lçeı·de meydanlık, merdiven, ha- ye ı"ade edı"lrnittir. kar ılc1Arm arkasında fena mak- .L al • ba 1 1 d Schleicher, ge ece ""'' gunu ya nız u ~ lın · tir 1....-ar Ç ışmaga f amıı ar ır. beyannamesini dinlemek için içti- ge ış · vuz gibi teoisat görülınüttür. Bu Seksen bin lira varidatt olan 
aatlar besleyen bir takun teşkilat Amerikada, milli mesai konfede- iktisat nazırı M.Warmbold, maa davet edilmesi muhtemeldir. Vali dün, Arehidon kasabasında yolda ayakta yürünmüıtür. Bazı yı- belediyenin kırk beı bin lirasını 
mevcut olduguna ve bu teşkilitla- raıyonuna '."er~~t bu~u~n gruplar Ziraat nazm ve şark eyaletleri ali Fakat hiçbir müzakere yapıl mı ya- tiddetli hadiseler çıkmıt olduğunu kılan yerlerinden eğilmek suretiyle maafata vermesi kanunen doğru 
n n ihtisas unsurlanna para ~ et 48 saatlık bır muddet ıçın greve bat ' komiseri Baron Von Braun cakt.ır. beyan eylemiştir. ııeçilebilmiştir. olmadığından maaşlardan tenki-
ınrkte bulunduğuna kail olduğunu lamışlardır. Grevin sebebi son Sevil 1 . . , Hükumet beyanatı, reisicümhu- Sivil muhafızlar, içlerinden ikisi 1 hat yapılacağı ve yeni yapılacak 
aoylemiıtir. hadiseleri esnaoında tatbik edilen Munalı:afat ve P. T. T, nazırı M. run meclisin feshini mübeyyin ka- öl.,., birçok ıırevcileri yaı-alamıılar- Balkan posta bütçenin de 80·90 bin lira radde-

Mecuailer, hükümetten umumi bir ıiddetli tazyik hareketlerini protea- . V?_n Rubenah, .. . . rannın tebliöi ile bitam bulacaktır. dır. Tevkifat miktan 21'e çıkmıt- sinde olacağı söylenmektedir. 
aıyasi beyanname istemekte devam to etmektir. 

1 
Dkıg?r nazırlar, bugun tayın edı- • tır. ittihadı 

ve israr etn~ktedlrl~ ece t1r. 
BOll.IBA Y. -ı. A. A.- Duo gece Ceuta"da gre>"İn vahamet keshet- Münhal nazırlıldar ara•ında bari- ATINA, 2. - Balkan konferan-

. .. . ali . d hal lı d B Esrarengı"z gemı
0

ler y . t d da Balkan memleketleri arasında bir bir tahıs, otmnobiline binmek üze- me•.• uzenne v • meaaıye "': ve ciye nazır ğı var ır. u nezaret. unanıs an a 
re olan Sir Thokurdao'a taarruz et yenıde~ ~~laıııl~ad~i•. takdır~~ a- henüz Londradan avdet etmemit o- İrlanda 'ya posta ittihadı temini hakkında ve-
mittiı . melelerı ııaızler ile ıstihlaf, şoforle- lan M. Von Neurath'a tevcih edil- grevler rilen karann hemen timdiden, posta 

Sir Thalrurdas, Bombay aanayier ~ elinden t~s.i m~•a~delerini. ia- mittir .Maliye nazırlığına henüz kim silah çıkarıyor ve telgraf ücretlerinin tenzili su-
bahmdan mühim bir tahsiyettir.Mii tirdat, hu•~sı otomob!llerle taksıle- se getirilmcmittir. Mamafih bu ne- ATINA, 2. A. A.- Patraa itçi - retile, Türkiye ile Yunanistan ara-

t b 1 et kar V S h · K.r 1 · ·· tle tez ı"dedil ıında tatbiki ve iki memleket ara-maileyb, Yuvarlak Masa konferan- re ve o o uı ere vazıy ve ga- zaretin kont on c verın "' ot- LONDRA, 2 A.A. - Daily Ex. en, ucre r Y mezse gre-. 
al k te ebbii. 1 · · "dd tli b' • · k ti h ·ı· d eki · tehd'd· ele bul ımdcı ticari mübadele meselelerinin ıına murahh .. olarak ittirak etmiı- f 1 ' 1 ennı fi e il" su- sick'a tevcih edilmeıı uvve e mu preıı gazeteıi1 lrlanda kıyamcıla- 1 an e ec en .1 ın unmuf 

tir. Sir Tbakurda•, şarki Hindistan rette tedip eyliyeceğini ili.n etmi•- temeldir rı tarafından isticar edllen ba.zr (ardır. teıbiti iç.in muhtelit bir komiıyon 
pamuk aanayü cemiyetine ve Hin- tir. BERLtN. 2. A. A.- M. von Nea gemilerin birkaç haftadan beri lr Bütün memleket dahilindeki iıçi- tetkili tekurür etmiıtir. 
distan İmperatorfuk banbaına riya- Bilbao?• zabıta, birkaç zaman ev rath. bu a.abah Berlin'e vasi( olrnut landa'nın cenup sahillerine ıilih ler, içtimai aiıorta talep etmek üzre 
set etmektedir. vel gelmıt olan ve propaganda yap- ve derlıal yeni baıvekil M. von Pa- ihracına teıebbüa etmekte olduk- mitingler tertip eylemek kararını 

·-- tıklanndan ıüphe edilen Norveçli, pee'ia nezcline azimet eylemittir. larını yaziyor. vennitlerdir. 
M. Paderevski 

Paris'te Zelzele Rua, Felemenkli ve Estonyalı 4 ec- PATRAS, 2. A. A.- Un fabrika-
nebiyi tevkif etmiş~ir. • Reichslag feshediliyor ltbu faaliyetin mevcudiyeti !arı ile furun ve dok ıu:neleleri grev PARIS, 2. A. A.- Nevyork'tan 

gelen M. Pırderevski, Paris'e .... ,ı 
olınuttur. Mümaileyh, birkaç ııün 
sonra V artovaya gidecektir. 

ATINA, 2. A A.
adasınm ,imalinde iki 
:relzele olmuştur. 

Gece Etce 
defa tiddetli 

Granatada. me.oaı boraaaının pen- hasebile birkaç lngiliz harp gemi- ilin etmişlerdir. Grevin tevessüün-
çerelerinin alımda bir bomba infilak BERLIN, 2. A. A. - Reichstag si bazı ecnebi limanlanna gönde- den korkuluyor. Aıkeri müfrezeler 
etmiıtir. Hasarat yalnız maddidir. meclisinin pek yakında feshedilınesi rilmittir . ıevkedilmittir. 

( Siyasi 
• 
icmal Haftalık J 

1 kiye kadar beynelmilel vaziyeti 
kuvvetli devlet Avrupada da
hi yoktur. ......................................................... ..., ~ ~ ~ 

Harbi umumiden evvel bir 1 rifetile idare ederlerdi. Şahsi 
Hariciye nazırı yahut da bir temasların artması siyasetin 
Başvekil yabancı bir memleke- bizzat tedviri demektir. Sefir
ti ziyaret etti mi, derhal iki dev !erin ehemmiyeti azaldığı nis
lct arasında tedafüi, tecavüzi bette devlet adamlarının ehem 
bir ittifak muahedeaine çığır miyeti de artmıştır. Ve bunun 
açıldığı herkes tarafından tak- içindir ki Türkiyemiz, ismet 
dir edilirdi. İttifakı müselles Paşa gibi, her meziyetine bir 
ve itilafı müsellea mukavelele- de etrafına emsalsiz sempati 
ri böyle mütekabil ziyaretler. telkin eden bir devlet adamına 
den sonra aktedilmitti. sahip olmakta bahtiyardır. Fil-

Harpsonrası siyaset alemi. hakika bu şahsi temaalarda her 
nin bir hususiyeti, devlet ricali teYin fevkinde sempatik ol
arasmdaki ıahsi temasların art mak meziyeti lazımdır. Atina 
masıdır. Hariciye nazırları me aeyahatinde, Budapeşte seya. 
kik gibi Avrupa payıtahtlan a- hatinde Rusya seyahatinde ve 
raunda gidip geliyorlar. Ye bu Roma seyahatinde muvaffak 
t masların sulh ve müsalemet , olmasmm sırrı, Başvekilin sem 
namına faydalı olduğu a!ikar- ı patik olmaaıdır. 
dır. Şahsi temasların çoğalma- Bu ziyaretler Türkiye hari
sı, devlet adamlarınm ehemmi ciyeıinin tarihinde mühim mer 
yetlerim tebarıiz ettirmittir. halelerdir. Ve cümhuriyetimi
Bir zamanlar Harici e nazırla- zin be nelmilel vazi 

Geçen hafta faaliyetini ta
til eden Cemiyeti Akvam mec
lisinin bu defaki müzakeratı 
pek sakin oldu. Çünkü birinci 
derecede ehemmiyeti haiz bey
nelmilel meselelerin hiç biri 
Cenevrede görüşülmedi. Tah
didi teılihat meseleai başka bir 
konferanıtadır. Tamirat ıçm 
ayrı bir konferans toplanacak. 
Aksayı Şark meselesini Cemi
yeti Akvam kıvıramadığın
dan bunun tekrar mecliste mü. 
zakeresini kimse iatemiyordu. 

Bizim noktai nazanın1zdan 
en ehemmiyetli mesele, Ira. 
kın Cemiyeti akvama girme
ai hakkında verilen karardır. 
MalUındur ki Cemiyeti akva
mın manda komiayonu bir 
müddetten beri bu meseleyi 
tetkik ediyordu ve bu huıuata 

!arla gelecek eylüldeki hey'eti sısımn ilgası da mevzuu ba- Almanya'yı kasıp kavurdukça, 
umumiye içtimaında Cemiyeti histir. Binaenaleyh bütün Su- zayıfladı. llk hezimet 1930 
akvama aza olması kabul edil. riye ve Lübnan'da büyük bir Reichıtag intihaplarında geldi 
mittir. Şartlar, lrakm akalli. heyecan hüküm sürüyor. Fran- çattı: Hitlerist'ler 107 meb'us 
yellerin hukukuna riayet ede- aızlar "Ayır ve hüküm sür" 1 ile meclise geldiler. Bundan 
ceği ecnebilerin haklarını ta- 1 sözü iktizası Suriye'yi bir ta- sonra işler tedricen karıflı. Hü 
myacağı, mali taahhüdata I kım hükümetlere taksim ede- kümet Reiaicümhur Hinden
karşı sadık kalacağı, dini ser- rek idare etmek isterken, bili- burg'un, fevkalade zamanlara 
beıtiyi temin eyleyeceği gibi kia tedricen bir Suriye vahdeti mahıua salahiyetlerinden isti-
bazı şeraite göre, büyük mana karşısında kalmaktadırlar. fade ederek memleketi idare et 
ifade eden ve bazı ıeraite gö- * * * meğe baıladı. Bütçe kanunları 
re de mana ifade etmeyen ıart. Alman kabineainin iıtifaaı bile bu fevkalade salahiyetlerin 
lardan ibarettir. anuzın Avrupanın siyaai man. iatimalile geçiriliyordu. Fakat 

frakın Cemiyeti akvama a- zarasını değittirdi. Brüning'in hükümetin zaafı, disipline alıt· 
za olmaıile Manda refedilmit İstifasına sebep, Reisicümhur kın olan Alman milletinin bu 
oluyor. Bu, cidden ehemmiyet· Hindenburg'un sağ cenah fır· diktatörce hareketi hazmetme
li bir hadisedir. Ve İngilizlerin kalar ve asker tarafını iltizam mesinden ziyade beynelmilel 
sözlerine sadakatlerini göster- etmeaidir. Brüning, Streze- sahada Almanya'nın derdini 
meıi itibarile memnuniyetle mann'ın siyasetine varis olmut tehvin edecek bir muvaffakıyet 
kaydedilmeğe değer. tu. Yani Almanya'yı Yeraailles elde edememesile tebarüz edi-

İngilizlerin Irak meseleaini muahedesinin zincirlerinden yordu. Geçen aene Avusturya 
muyafık bir tekilde halletmele- beynelmilel ihtilaflar ile kur- ile bir gümrük itilifı yapmak 
rine mukabil, Fransızlar Suri- tarmak yolunu takip ediyordu. istendi, Fransızların tazyikile 
ye' de bocalıyorlar. Suriye ida. Sosyalistlere ve vasat fırkata- bundan vaz geçildi. Tahdidi 
reai karmakarışık bir haldedir. ra istinat eden Brüning kabi. teılihat konferansı toplanmrı, 
Fransızlar Lübnan kanunu nesi çok çalı,tı. Fakat borçlar hiç bir neticeye varmıyor. Di. 

Kayseride sıcaklar 
KA YSERI, 2 (Milliyet) - Şeb 

rimizde tiddetli ve dayarulmıya
cak der,.cede sıcaklar baıladı. 

Haydutlar 1 O bin 
lirayı vurdular 

ZONGULDAK, 1. - Ereğli tir
keti tarafından Gelik ocağına amele 
ve müstahdem yevmiyesile maııraf 
parası olarak gönderilen takriben 
10 bin lira raddeaindeki para, pusu
ya yatan bazı ıerirler tarafından 
gaıbedilmiı, mubafrzlardan biri de 
öldürülmüttür. Haydutlann takibi
ne pddetle devam ediliyor. 

Reisicümhur intihabatında da 
Hindenburg ancak §•hımın 
kuvvetile kazanabildi. Şimdiye 
kadar Batvekili iktidarda tu
tan Hindenburn'un itimadı ve 
bütUn salahiyetlerini hükiinıe
tin eline tevdi etmeai idi. 

Fakat tedricen Hindenburg 
ta gidilen yolun doğru olup ol
madığı hakkında şüpheye düt
meğe başladı. Hindenburg esa
sen bütün manasile sağ bir dev
let adamıdır. Fakat Almanya'
nın menfaatini mülayım bir si
yaset takibinde gördüğü için 
kendi benliğinden tecerrüt et. 
mit sosyalist ve vasat fırkala
rına müzaheret ediyordu. Ni
hayet askerler ve sağ cenah 
fırkalar Hindeııburg'u kazandı. 
lar. Tabir caizse, ihtida şarki 
Pruıyada olmuştur. Reisicüm
hur istirahat için bu gunker'ler 
memleketine çekilmişti. Kim 
bilir Tannenberg zaferinin ha
tırası hafızasında canlandırıl-
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eenzin ·Fi8tleii Neden Yük~eliyor? .. 
Ekonomi • 

Maaş 
Başladı 

_,...... __ 

Niye 
Yükseliyor? 

Ticaret müdürlüğü 

Maarifte 

Ekalliyet 
Mektepleri 

• 

1 Böylede 
1 Hile olur mu? 

9 bin küsur kilo tül-

Helediyed' 

Heybelide 
Su bulundu ·Yumurta ihracatımız 

neden azaldı? Defterdarlığın da benzin fiatlarını Hem hoca, hem 
talebe olanlar 

bent gümrükten na- . - :-· -
ı • ·ı b·ı· d Bu su ıkı sene evve· 

İki senelik yumurta ihracatı. 
mız hakkında bazı rakamlar 

kadrosu geldi tetkike başladı 
B · f. ı · d b. k ·· 1 müşkül vaziyette 

sı geçın e ı ıyor u k b ld d 
Gümrüklerde yeni ve ıarip bir ay O uy U 

• • ta ihracatımı- ı Hükiimetin ıtok teraküm ettirmenin 
ihracat ofisı yu'b'u~akkı da bir mahzurlarına mani olmak için 

:un _azelma11 .,.ha ~ tetkink netice- 6.565.641 çuval kahv~yi tabri!' et-
letkik yapmııtır •. Bh t .,...ı. miş olduğu haber venlmektedır. 
sinde yumurta ı raeab.~ızıFn L d b 
maaının ba91rca ıebe ırun ran~a- on ra orsası 
nm yumurta ithalatına konlenJan LONDRA, 2. A. A. - Amerika-
vezetmit alma11 olduğu anlaııl- nın cihan iktisat konferansına iştira 
mııtır. . . 'b 1 ki kabul etmui dolayısile dün ~-
Meınleketimıaın yumurta ı raca ı ham bor1a11 sailam olmu9lur. lnııı• 

1930 ıeneıinin ilk dört ayı~~: liz devlet eshamı bir miktar kal-
4.333.097 kilo iken 1931 .sene11nın 
ilk dört ayında 7.699.548 kiloya çık- kınınıtbr. 
mı, ve 1e32 senesinin ilk dört ayın- Paris borsasında 
da ise 6.141.504 kiloya dü9ınüştür. PARIS, 2. A. A.- Temayül, clii!' 
Y umurla ihraç ettiğimiz bathca daha sağlam idi. C,.uplarm eı.. ..... 
memleketler Fransa. ltalya, Yuna- sinde mahsus kazançlar kaydedil
nistan "e lıpanyadır.. Bu ~~m~e-
ketlere 1931 ve 1932 ıenelerının ilk mi§tir. 
• ·-'andaki yumurta ihracatı- -------------ı uç ayı zan . . . BORSA 
mız a.-«ıda göıtenlmıttirı 

1931 -~- -
Memleketler Aylar 

Fransa 
hal ya 
Yunanistan 
Fran .. 
ltalya 
Yunaniılall 
Fransa 
ltalya 
Yunaniatan 

K. sani 
.. 
• 

Şubat .. .. 
Mart 

.. ., 

Kıymet 
Lira 

132.405 
197.727 

51.445 
210.062 
362.432 
182.164 
384.252 
631.640 
116.362 

1932 
Fransa K. ...,i 10.776 
ltalya ., 847.547 
YuMniıtan n 19·676 

lıpanya ·• 86·278 

Franıa Şubat 5•874 
ltalya ,. 543.360 

YunAniıtaıı " 17·143 

ispanya " 96•374 
Mart 5.174 

Fransa 160.894 
ltalya " 28-646 
Yunanitt:\n ,, 9.205 
lıpanya " l - • 

Bu iıtatistikten anla~ı .dr~ına 1,'; 
Fransaya 193:<: ıenesının ilk uç 

re fındaki yumurta ihracatımız 
ayı zar . h eb·ı k 
~atbik edilerı kontenıan as ı e pe 
ı.iyade azalmıştır. Fransa 1931 .mar-

d 384 252 liralık yumurta ıhraç p., a . 
rtaniıken bu mik~ .. 19~2 ~
ıında 5.174 liraya duşmuştur kı bu 
, rta ihracatımızın tenakusun 

1• yumu k d. Y a
ılaki ıebebi izah etme te ır. un. 
nistana 1932 ııaıeıinde yumurtaB ih 
racatunız bir miktar azalmıştır. ~-
. k b·ı İspanya doğrudan dog-

n:ı mu a ı . ba lanmış.-
n.tya yumurta ıbracına ş k 
tr,. ve ihracat aydan aya artma 

1
ta 

· • h eç er bulunmuıtur. Ofis yen• ma r 
ıu·amaktadır. • 
İzmirden ihracat 
Son bir hafta :u.rfında ~:unir li-

elif b meınle-
n.anından muht. ecne ~ kilo iti-
ket~ere ihraç edilen ·:S::~~mi,tir : 
b.-ı.rıle ıu suretle lftPI 512 kilo bal-

6ZSO adel yumurta, . 
738 kuıyemi, 8574 den, 

mumu, k. 3234 a-
3:J206 tütün 9100 ır~ P 
nıuk, 29400 mazı, 2?83 afyon, 
15000 kepek 112000 uzum, ~ 
ku

. d 751'4 halı 3174 bademe•, 111 Rrl, , _ 
2'.15()0 valeski, 33200 kuspe. 

2 Haziran 1932 
Akıam Fiatlan 

lıtikraz.lar Tah•illt 
hı. dıhill 91,lo 
,,,~ d. rollan 3,10 
1). ;\h.:.,ıbhldr. 4~.SO 
Gtiror6lltr 'l.
~ı)·dj nııl:rt s.e 
Bııdat 5 50 
ı·. aıkrrlye ~.~ 
Jznolr Reledlye 

'14 

t:l•klrfk ~.-
Tr.ım,·a.'.f 4,9$ 
1'urel ~ı-
Rıhtıat H>,-
A••dol• 1 lo,5'J 

.. UJ 27,5() 

.Munlt-Sil !l.SO 

Esham 

r~ Jl.aıı~ası 

.A11ıdolu 

Reli 
~tr. hı)rİ)'t 

Trım\ay 

•2<) 
J'-110 
•,21) 

1'4,50 
.J3,'l!\ 

<;ırr.euto .\r. 
t'nyon dey. 
~Jrl dC)"• 

8.al) a 
l n , 1 nı15i1vrıa ıo.~o ş,ul. nı. «ı.a 

20. -
3. 
ıq 45 

2,Jb 
1,70 
ı.'o 

IS, Hnnır ııcl tı ;ııı; • TekC•ın 

Çek fiatları 

I ;Hi~ 
Lordr. 

12.ı b 

t\ Ü~ orlı: -47 es 
Mllano •,31,5 
Brtıt1;c.of ~.40, 14 ı l'l 

"' 1. f\·a h,,ıo 

• .6ıu ıHcrd•nı 1,1:-sı 

Prat 
\'i~ ana 
ı\tadrit 

f!a•in 

•1ı.1 J.~s 

<f;"',75 
57.75 

2,00,72 
Var Ola .t;!.J:l,.~ 
Pt tt' +, 
Bb,rq xo, 
Helır.ıu '2: .6? J/<f 
~10 .. lo\'a.. ııı .. 7,50 

Nukut (ıfth!) 

Çiçek sergisi 

!\uru$ 
iD, • 

it>,
... ,\ 
24, · 
:ıtı. 

ll,.h,
... ~,
~; ı -

Çiçek sergisinin bugün akşa 
ma kadar devamına karar veril 
miştir. Teşhir edilen çiçekler u 
cuz fiata satılacaktır. 

Bir aylık muvakkat bütçe kanu· ı enzın ıat erın e •.r a~ C"~ 

nu mucibince maaı1arın tediyesi dün 1 evv~I husule gelen gayr~ tabu yuk 1 Maarif veki.leti ecnebi ve ekal 
defterdarlığa bildirilmittir. Defter- seklı~ devam .. e~~.~t~d.ır. . liyet mekteplerine bir tamim ıön
darlıfm kadroıu geldiğinden dün Tıcaret mudurlugu, ı~tı.oadıya- dererek Darülfünuna devam eden 
defterdarhk memurları ma1L4larını dr ~oru~a k~nunu mucıbınce ~u türkçe mualliınlerine, Darülfünun 
alınışlardır. v~>:•yetı tet~ıke.başl~mııb.r. ~~- daki imtihanlarına hazırlanmak 
Diğer daireler de kadroları ge- dırıyet benzın fıatlerınde ıhtıkar 1 içine katiyyen müiiaamaha edilme 

lince maaşları verilecektir. Verilen Y8:?anl~r mevc:u.~aa bunlan ~erhal ! me!.İni, mekteplerdeki derslerine 
maaşlardan muvakkat müvazene ver muddeı um!1ınılıge. verec::ekbr. . gclmiyenlerin vazifelerine niba-
giıi kesilmiştir. Eytam ve eramil Ya~ılan ılk ~etkıkte fıatlerd.ekı el verilmesini bildinnitlir. Fa-
maafalı bugünlerde verilecektir. son yukselmenın per .. aken~ecı~e~ 'at, vekilelin bu tamimi. mezkür 

Kaza m~lmüdürlüklerine maaf taraf~n~an yapılmadıgı nehcesını mektepler tarafından bazı hakaız 
emri gelmiştir. Malmüdürlüklerin- verm!~tır · laklar yapılmasına meydan veri
deki memuı·larla tahıil şubeleri me- Dıger t~raf~an, kump.anyalar yor. Haziran ayı Darülfünunda 
murlarına ına&!ları verihnittir. Ey- arasında hır trüıt veya fıat a.nlaı imtihan ayıdır. Ecnebi ve ekalli· 
tam eramil ve mütekaidinin üç ay- ~ası ~kvc~\ bulunul;' bulunmadı- yet mekteplerinde hoca olan ~~-
lıld.:r, için her 9ey ikmal edilaniı- ırı tel 1 e 1 mektedır. rülfiinun müdavimleri, bu ay ıçın 
tir. ita emri beklenmektedir. de imtihana girmeğe mec~urdur-

M kkat madde Yeşı•ı Hı•JaA J lar. Halbuki, bir taraftan ımtıhan uva olurken, diğer taraftan, mektep-
Müvazene vaııiıi muvakkat mad- ler tatil edilmediği jç.in, ders ver-

desi dün vilayete tebliğ edilmiıtir. Bay mek mecburiyetinde de kalıyor· 
Muvaklcat madde - Bu kanunun ramJ lar. Darülfünunda bir denin im-

meriyete ıirdiği tarihten evvel ta- - --··- tihanı iae 3 - 4 fJÜn aürer. lmti-
hakkut ettiii halde tesviyesi bu ta- j banlar 11ra numarasile olduğun-
rihten oonra yapdan maaı, ücret çki düşmanları dan daima hazır bulunmak, ••rayı 
ve yevmiyeler vergiye tabi değildir. b •• kaybetmemek icap eder. Ecnebi 

Bunların haricinde kalıp ta bu ka- ugun mekteplerinde hocalığı olan Da-
nun mucibince •erıiye tabi olıtn is- bayram yapıyorlar rülfiinun talebesi bu vaziyet kar· 
tihkakl•nn meriyet tarihinden ....... tıunda haziran ayı iç_in.de bir haf 
ra tediye edilenlerinden bu tarihten Bugün İçki dii9manlan gayelerini ta, on ıün derı v~rdı~ı me~tebe 
evvel tahakkuk etmit, olsalar da ver f!lınullii bir surette tanıttırmak i- gitmemek m~bu~ıı:etındedır. . . 
si alınır. çın bayram yapacaklardır. Bu bay- Ma&rif vekaletırun ıon ta~~ 

rarn dünyanın her ta.rafındaki içki ( i~e ha.ziran ayından evvel, ım~-
ŞiJede yol ve düşmanları teşkilatlanna haber ve- hanlara hazırlan'!'•" ~ahaneoı!e 

kt 1 rilmiıtir. 1 ecnebi mekteplerındekı denleı;m 
me ep er Buıün latanbulun muhı .. lif semt-1 sekteye uğratılmamaunı temın 

Vali ve Belediye reiıi Muhittin !erine büyük afltler yapıştınlacak- ı için~ir ... Yoksa imti~ana g!rece~ 
Bey evvelki fJÜn Şileye giderek tır. Bu afişlerde içki aleyhine fU ve- ~aru lfu.nun tal~.be~n~e ha:ı:ıran •-

. f cizeler vard~·- çınde bır kaç gun ızın verılmezse yol ve mektep ıntaahru le tiş et- ·• k b 
mittir. içki sağlık dütmanıdır varlık 1 imtihana ıirmek hak ı u genç-

Darüşşaf aka 
Kongresi ---

dütmanulır. ' )ere kaybettirilmiş olur. Esasen 
içki İptilası ev yıkar neıli bozar ,·eki.letin tamiminde de bizim an· 
Ayyaşların gidec•kl;ri yer ya tl- lı;dıfrınuz §ekil izah edilmek İıle-

marh•ne, ya mahpushanedir. nıyor zannında~ız. . • . 
içki düşmanları buııün husu•İ bir , Devi~~· ~endı reımı daırelerın

vapur)a YaJovaya gidecekler ve ora- 1 ae, Daru~fu~una devam ":d~n me· 
da eğlenecrklerdir. Ayrıca ataiıda- murlar": ımtıha!' a?."ı~da ızın .v!r
ki yeşil Hilal mart• da çalınacaktır: · mel<ted.n·. Halt": bulun ıene açın-

" Sa y ·ı H'l"I de dahı bu kabıl memurlar Da-
Cemİyeti tedrisiyeı· u E nabii~ .. k ~fb'.kL•,• rülfünuna devam edebilmek için, 

n yu 11 ""' dd d·ı bT • 1• • "Bil ki bağlıyız candan öğleye kahdalrd mMezun .•f ek.'! e.' .ır 
IS amıye .. c·· 1 · ·ha d ler. Her a e aarı ve a etmın u7.e sın cı n an . . b l · D ·r· bugün toplanıyor ., insanla.- J<ımir• n, son dtamk·~'· .hu ı,enç e~ı aknıhruk· 

o Ka · e nun a ı ımtı an ara gırme a -

C • . .. Et n · ıç n, ı kını kaybettirecek bir manayı la-emıyeti tedrisıyei İ•limiyeninae yıyen • . -
1 

... 
nelik kongresi buıün aaat 14 te Da- " Bu yedi başlı canavar. t~mıyor. Tamımı ~aıka t\Jr u . tef-

.. -'-'· •~-b· • ı u Rakı ı ı !lre çalı~an ecnebı ve ekallıyel TUffacwa meKu: ının ••onunda alr:- , ~a.·ap, şampanya ar, k 
1 

· · M "f kil t' 
tedilecektir. .. Uzak olsun bi•d•n... me ftepderının, aadrıkk tvl e . elı 

1 tara m an nazan ı a erı ce • 
Kongrenin rüznamesinde ıunlar Erenköy sanatoryo- bedileceğini ümit etmek isteriz. 

var~ır: Heyeti idarenin bir ıenelik b gu~ n açılıyor Tahrir işleri 
faalıyet raporu 930 he•abatı hak- mu u . .. . . .. 
kında müfettiılik raporu, bütçe. !&tanbul verem mücadele cemi ilk tedrııat mufettı9lerı, dun 

Nizamnamenin bir maddesi muci
bince uayı mevcudenin bir ıülüsü
nün yeniden intihabı yapılacak, he
sap ve muamelat için iki müfettiş 
tayin edileuktir. 

Yeni bir çimento 
fabrikası 

lstanbulda, latinyede yeni 
bir sun'i portlant çimento fahri 
kası tesis c:;dilmek üzere bir 
Türk limitet §irketi te,kil edil 
diği haber verilmektedir. F ab
rikanın, 1931 tarihinde ihtira 

yeti ErenköyÜnde teıiaine muvaf- toplanarak I~ mektepler~': yapı
fak olduğu Sn.natoryomu bugün lan teıt uıulu yoklama lcagıtları
ıaat tam on be1te l\Çaca'ktır. Bu nı tetkike başlamıtlardır. 
"!'yırlı oıçılış ?'erasiminde .cemiye- ilk mekteplerde 
tın azası ve bır çok davetlıler ha-
zır bulunacaktrr. Kooperatif 

lngiltere kıralının 
senei devriyesi 

ilk mekteplerde demokrasiye 
muvafık bir inzibat aiıtemi leıiai 
ve talebe Kooperatiflerinin tezyi
di için ılk tedriaat mufettişleri 
son günlerde Maarif müdürünün 
riyasetinde bir kaç içtima aktet
mişlerdir. 

Beynelmilel ekmek
çilik kongresi 

vak'a meydana çık.mııtrr. 
Bundan bir müddet evvel Tica

ret odaaının tetebbüaile konten
jan harici olarak 20,000 kilo tül
bendin m~mlekete ithaline mü.aa
ade edilmitti. Yalnız, bu tülbent
ler memlekette iflendikten veya 
yazıldıktan sonra ihraç edilecek 
ve bunu da Oda kontrol edecekti. 

Bu vaziyeti fırsat bilen bir tica· 
rethane Ticaret odasından bu tül 
bentlerden bir miktar ithal için 
bir müddet evvel müsaade iste
miş. Oda ancak tekrar ihraç et
mek tarlile ithalat yapılabileceii· 
ni bu ticaretaneye bildirmittir. Bu 
cevapla kartıla,an ticarethane 
ha~ka bir yol tulmutlur. Bu tica
rethane tekra.r Odaya müracaat 
ederek kendilerine yazma ve ka~ 
lemki.r itleri yaptıklanna dair bir 
vesika verilmeaini iatemitlerdir. 
Oda bu vesikayı tabii olarak ver
mittir. 

Hemen bu vesika ile Galata 
gümrüğüne müracaat edilm~ Ye 
§ayanı hayrettir ki hiç nazarı dik 
kati celbetmeden doku:ı: bin kü
sur kilo, yani verilen tahsiıalm 
yar111 miktarında tülbent ithali 
miiaaadesi almıttır. Bunu ırümrük 
kontenjan bürosu da tasb1c ebnit· 
tir . 

Fakat tülbent balyaları lılm 
§ehre çıkarken yappılan bir ihbar 
Üze.rine muamele durdurulmut
tur • 

Bu dolambaçlı itin naııl memur 
!arın ıözünde kaçtığı ıiiınrük mü 
fettitlerinden Mahmut Nedim B. 
tarafından tf!tkik edilmektedir. 

Aldığımız maliimata nazaran 
bu müeoae•enin bundan evvel ya· 
pılm1! aui istiınallerine ait devam 
eden tahkikat ta mevcuttur. 

Devairin deniz 
Nakliyatı 

---·--
Münhasıran seyri

sef ain vapur 
lan ile yapılacak 

Heyeti vekile biliimum devlet dai
releri ve mülhak bütçelerle idanı .. 
dilen devair ve müeaae.atın deniz 
nakliyatı için çok mühim bir karar
name netrelmİJtİr. Bu kararname
ye nazaran, umumi bü~e ve mül
hak bütçelerle idare olunan bilü
mum deqİr ve müeaaeaabn deniz 
nakliyatı münhuıran Sern•efain 
""J>Urlarile ynpılabilecelr.tir. 

Bu suretle Seyriıefain idareaioe 
yeni ve çok mühim bir vazife tah. 
mil edilmiş olmaktadır. 

-------
Konservatuvarın 
deniz tenezzühü 

Çilek ihrac~tı 
Bulpriıtanda bu •ene çılek mah· 
1.. fe, kala' de mebzul olmutlur. 

ıu u • · b" 
Bu!gar çilekçileri ihrttcRt ıçın u· 1 

edilen (Lepol) fırınlarile tama 
Küçük Haberler men Avrupa çimentoları derece 

. .. "d·· .. , sinde iyi ve ucuz portlant çi. 

İngilter<' krali H2, nin senei 
devı·iyeai munasebetile bugün İn
giliz aefiri Sir George Clark tara· 
fından Ankara'da bir gardenpar
ti verileceği gibi, lngiliz konaolo
•u M. Houglı tarafından da •efa
ret konaiiı bahçesinde aaat 17·19 
da bir gardenparti verilecektir. ·-·--

Danimarka sefiri 
geldi 

Romada, 21 Haziranda beynelmi· 
Jel bir ekmekçilik ,.e luımur iıleri 
kongresi toplanacaktır. 

Konservatuvar talebesi buaün 
Yalovaya bir deniz tenezzühü ya
pacaklardır. Şehir bandoaunu-ı iı 
tirak edeceği bu tenezzüh için sa 
bahleyin köprünün Oıküdar iıke 
leşinden hareket edecektir. 

ti.İn tertibatı almışlardır. . . Sıhhı ınu;,ıe mu ur muavını . • ..• 
. k d harici bırakılmıt- mentosu çıkaracagı bıldırılıyor l stanbul ticaret oda•! !u_rk çılek-

1 · · de ihra.cını tenun ıçın Avru· 
rnnın . 

d• bilhaua Alm~nyadaki ıatıcı-pa ... • • • • 
!arla derhal temıua gırı mıtbr. 

6 5 milyon çuval 
k~hve tahrip edildi 

Zıya B. a ro M·· · 1 · T k uessıs erı tamamen ür ve 
tır. Adana polis memurlarından bilhassa Mara§ meb'usu Mit. 
sekiz efendi ta~sil ır'.;nnek Üzere hat, Sokullu zade Hikmet ve 
~ehrimize ge!m1 .'!~ehrdır. . . Mithat Ömer Beylerdir. Bu ye 

Kadrn Bır ıgı eyetı umumı- . bb·· ff k d. 
. k . t olmadıl>ından dün nı leşe use muva a ıyet ı. 

yeıı, e aertyc !!\ l • 
toplanamamıştır. erız. 

Bu münasebetle bir ekmek sergi
si de tertip edilmittir. Bu ıergide 

Danimarka sefiri M. Sihou, ay 1 dünyanın her tarafmda yapılan ek
ni zamanda Danimarkanın Atina mek nevileri teşhir edilecektir. 
M'fİi·i bulunduğundnn Yun2.n hü- ı Bu sergide türk ekmekl~rinin de 
kün"'leti ile temr..ata bulıtnmak üze bulunması için lıtanbul ticaret oda
re Atinayn gitır.i,ıı. Sefir dün Pilı .ına bir müracaat vaki olmuştur. 
na v.ııpurilc ~ehrimi":e a\.·det etmi~ 1 Odl' bu ciheti Belediyeye bildire-

Beyazıt kütüpane
sinin kitapları 

Beyazıt -. kütüphaneai, mevcut 
kitapları fiş uaulüne göre taanif i
çin hece aırasile liatelerini hazırla 
mıştll'. Fit uıulü ile artık etki fih
ristlere lüzum kalmayacaktır. 

RIO DE JANEIRO, 2. A. A.-

k d
: • tevdi edilen emirna· girmesine se~ep t~şkil eden i-

en ısıne . h millerin mühımmı olmuştu. 
1 d n maliyeye aıt e em- h' 'd k.ld.kteo 

m~ cr
1
.e h'''-"-etin hazırla- Yas ıngton an çe ı ı 

mıvet ı Ye ""'"'" 1 - sonra da Von Papen, Cene.ral 
m .. k kin haftalarca ça ı~tıgır Falkenhayn'in erkfinı harbıye 

· · · etnııyo • 
bir emimamcyı ımza. if edi- 1 reisi sıfatile memleke.ti~ize 
13riinıııg de derhal ıat : rı gelmişti. Binaenaleyh bızı ya
yor. Hindenburg:~n bu_. •Av' kından tanıyor demektir. An
yalnız Almanya ıçın .degt.l:r • cak Yon Papen kabinesi mu
rupa için de eheoımı!e~ı ır:ni yakkattir. Brüning'i dütüren 

Yeni A~man ~ukiimetı _. k tolik Çentrum'u değildir. 
\-'o~ ~apen'ın. tetkil edec~~ s:ğlardır. Şimdi ağlebi iht.~m~l 
bildırılme~t;dı~.. Bu ~at, tnah intihabat yapılacak ve huku
min edıldığı_ .sıbı, ıag c:ato- meti bunlar ellerine alacaklar
fırluılara degıl, vaıat ve dı Binaenaleyh Von Papen 
lik centrunı fırkasmab m. en.sub~- hu.~k· "meti idarenin sağlara in-

~ k t bu mensu ıye ır u > • • 'h leci ·ba 
tur. fa a 'b tt·r Hakikat- tikali için bır ıstı a en ı -. ttenı are ı. 
re&mıye n bütün manasile rettir. "' • ,,. 
le _Yon Pdapıre ve kendisi de bir 
Hglardan b' uınumi başla- Almanya'da hüki'ımet te
ukerdir. ti~ 1 

Papen Ameri- beddülü Fransız hükümetinin 
dığı zaman ontaşemiliteri idi. ne şekilde teşkil edileceği hak. 
kada Almatı a kileli bu ata- kında ufak bir ıüphe vana, o. 
Her halde B~~~dare etmemesi nu da izale etmit oluyor. Ar
tenıiliterlik gıbı .'d. O ;<aman tık Fransız hükümetinin de va 
gayanı temenni ı:;· girmesine sat fırkalara istinat eden bir 
AE-crikanııı har. yaptığı iş- aosyaliıt radikal hükümeti ola. 
mani olacağını dı~h yet harbe cağı kabul edild>ilir. 
lcr Amerikanın nı ~ 

• 

tir. cektir. 

İntihabatın nihayetlendiği 3 - 40 saatlik mesai. 
günden beri -- 8 mayıs - 4 - Silah imal eden hususi 
Herriot fili Başvekil demektir. fabrikaların seddi. 
Bütün ehemmiyetli dosyalar Herriot, bunları birer birer 
kendisine teslim edilmiştir. ! reddediyor. Tahdidi tealihat 
Herkes sosyalist radikal reisi· beynelmilel bir meseledir eli. 
ne Başvekil nazarile bakıyor. yor. Fransa s:lihlarını fU veya 
Herriot'nun hükumet teşkili bu kadar tahdit edecek diye 
için takip edebileceği iki yolu ilan ed~ez. Şimendiferlerin 
bu sütunlarda izah ettik: salın a!mnia ı bir maliye me-

l - Sosyalistlerle teıriki me selesidir. 40 saatlik mesai 
sai. 2 - Şimdi Tardieu kabi. Frar.'lanın beynelmilel piyasa: 
nesine dahil olan vasat zümı·e. !ardaki rekabetile alakadar bir 
lerle tefriki mesai. Yani aağ meseledir. Velhasıl soayalistle
ve sol hükumeti yapmak. in- rin "asgari" olarak ileri sür. 
tihabatta anlattıklanndao ıos. dükleri bu şartlar reddedilmit
yalistlerle hükfunet teşkil için tir. Herriot, şimdiki zamanın 
de uyutmak imkanı var zanne- 1924 te olduğu gibi, sosyalizm 
diliyordu. Şimdi artık bu zan tecrübesi yapmağa müsait ol
ortadan kalkmıt bulunuyor. madığını söylemiştir. Binaen
Sosyalistler tarafından ileri aleyh yeni Herriot hükilmeti. 
sürülen tartlar Herriot tarafın. nin daha z;yade bir sağ hükü
dan kabul edilmemittir. Sos- meti olması beklenmektedir. 
yalistler ezcümle şunları iste- Ve bu hükumetin §imdiki Tar. 
mitlerdir: dieu hükumetinden ayrı bir si-

] - o/0 25 tahdidi teslihat. · yaset takip etme~i muhtemel 
2 - Şimendiferlerin ve si- değildir. 

eoTtalarm millilettiı-ilmesi. * * ,~ 

Şimdi önümüzdeki en mü- nesi gibi yeni bir tecil yapa. 
him siyasi mesele 16 haziran- maz. Ondan sarfı nazar, Ame
da içtima edecek olan Lau- rika hükümeti, Hoover senesi 
sanne tamirat konferansıdır. zarfında tecil edilen paralan 
Fransa ve Almanyada mahi- Fransa v~ İngiltereden iıtemiş 
yellerini yukarıda izah etti- tir. İngiltere de tediyeyi esaı 
ğimiz hükumetlerin iıtirak ede itibarile kabul etmitlir. Ancak 
ceği nazarı itibara alınırsa, bu tediyeyi kabul etmek mutlaka 
içtimaın ne derece çetin olaca. tediye etmek değildir. Çünkü 
ğı anlaşılabilir. Ve galiba kıya- beynelmilel borçlarla tamirat 
met le burada kopacak. Alman borçlarının biribirine bağlı ol
hükumetinin tamirat borcu duğunu Amerika kabul etme. 
olarak para venneğe hiç niye. mekle beraber, her halde yal. 
ti yoktur. Hatta konferanaa nız Hoover senesine ait borç. 
Schaht'm murahhas olarak gi. lann bağlı olması lizımdır. 
deceği söyleniyor ki, bu zat Çünkü bütün bu tecil ve mah
y ounı plim kabul edilince sup muameleleri Amerikanm 
protesto makamında istifa et- teklifi üzerine yapıJmıttı. 16 
mişti. haziran Avrupanm tarihinde 

Diğer taraftan Fransa da kritik bir gün olacak. 
kendisinin Amerikaya olan bor .., * * 
cu tecil edilmezse, tamirat be. Diğ müh· 

1
·m be 1 1 

deli tediyabnda müaaadekir. er yne mi el 
lıkta bulunamıyacağmı bildiri- konferansa gelince; tahdidi 
yor. Amerika hükumetine ge- tealihat kooferanaı teknik ko
lince; esasen elleri meb'usan misyonların teknikleri ıçıne 
mecli inin bir kararile bağlan. boğuldu. HaYa, deniz ve kara 

· mıştır. Bu noktada, Hoover se- i komisyonları hali tecavü:..:i si. 

Heybeliada'da 2 sene ene! 
heycJ&n neticesi kapanan Ayaz
ma suyu, Bahriye Mektebi tarafın 
dan D\eydana çıkartılmıfhr. 20 
metre kadar boru tefrişile su y;,ı. 
rın halka tevzi edilecektir. 

Heybeli'de elektrik teaisatına 
da yakında başlanacaktır. 

Açıkta denize gir- -
mek yasak! 

Son hafta zarfında açıkta de
nize girenlerden 2 kifi boğulmut 
tur. Tah•is edil.,n memurlar sahil 
!erde !'olatarak açıkı.. denize gi
ren1~rı ınen..-bnek emrini almı.lar 
dır. 

Yeni bir talimat-
name 

Hamallar, arabacılar ve &an• 

dalcılar hakkında Belediyece ha· 
zırlanan yeni talimatname huıuai 
bir komisyonca tetkik edilmekte
dir. 

Hamalların nakil ve becayif 
mullmelelerine yeniden baflanmı•
tır . 

9 31 hesapları 
Belediyenin 931 mali seneli 

heaaplan kapatılm19tır. 

Alınan ikramiye geri 
isteniyor 

ilk tedrisat vergisi tahıilatın
da.n Defterdarlık memurlarına 
tevzi edilen 23 bin lira ikramiye
nin bu aydan itibaren mukaısatan 
teıviyeıi Belediyece &&bık Defter. 
dar Şefik Beyle rüfeka11ndan iste 
nilmi!tir. Aynca idarei hususiye 
mahkemeye müracaatla Şefik B. 
le o zamanki muhasibi mea•uı a
leyhine dava açmııtır. Mahkeme
de ikramiyeyi alanlar ıahaan tes
bit edilecek ve paralıor onlardan 
ayn ayrı tahsil olunacaktır. 

~~ - -

Varşova Büyük Elçisi Cevat B. 
merhumun bugün lotanbula mu· 
vaaalib beklenen cenazeıinin kal 
dırılmaaı için yann meraaim yapı .. 
lacakb. Cenazenin gelmesi teeh 
hüre uğramıştır. Bu itibarla yann 
yapılacak mcraıim de kalmıttır. 

Hüsrev Bey geldi 
Tedavi için F ransaya gİlınİf 

olan Tahran ıefiri HüırtTV B. ele 
dün aktam Pilsna vapurile avdet 
etmittir. 

Tahrir işleri 
Beyoğlu kazaaı ile EminönU ka

za11 dahilinde çalışan tahriri mü
sakkafat komiıyonlarr lağvedilerek 
yenileri le9kil edilmiş ve bu komlı• 
yonlar vazifelerine ba9lamıtlardır. 
Komiıyonlann adedi azaltılmıt n 
bazı teb<.ddülltt de yapılmıttır 

Bir şaki öldürüldü 
ADANA, 1 - Ecnebi nüfuzu 

na hizmet eden ve cenup hududu 
civarında ~akavet yapan Dalo ad 
b ,aki, Akkaı isimli on be, aene 
mahkümu bir adam tarafından 
öldürülmü~tür. Bundan bir ay ev
vel Hasa cıvarmda bir cinayet it· 
leyen ,aki de tutulmu,tur . 

!ahları tedafüi silahlardan tef. 
rik .etmeğe çalışıyor. Ve işin 
garıp tarafı da bütün bu mesai 
lüzumsuzdur. Çünkü tefrik e. 
dildikten sonra ne yapılacağı 
malilm değildir. Her devlet 
kendisinin tefevvuk ettiği aila. 
hm tedafüi olduğunu ısrarla id. 
dia ediyor. Meseli İngiltere 
dritnotların tecavüz silahı 
olmadığmı iddia edecek kadar 

ileri gitmiştir. Çünkü diyorlar 
tekerlekleri yoktur ki bir mem. 

leketin arazısını istila etsin. 

Nehirlerde ıeyrü aefer eden 

motörbotlar tecavüzi olabilir • 

Fakat dritnotlar tedafüidir. Bu, 

Cenevre konferanımda ileri 

sürülen iddiaların en gülüncü 

değildir. Cenevredeki murah. 

haslar gülünç olmağa çalıtır. 
ken, inşallah dünya için ağla. 
nacak bir vaziyet ihdas etmes 
ler •.• 

Ahmet ŞOKRü 
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3 HAZİRAN 1932 
lda...,,,ane: Ankara caddeııi, 

100 No. 

Bir Türk Edebiyat tarihi 
nasıl yazılabilir? 

Milli hayatımızda hiç bir resini hali kim görmez? 

t:UMA. HAZiRAN. 1932 • 
ı:z:: _ _ 

HİKAY! 
Seten örtü Belediye bu itte 

neler yapabilecek? 

Pollat~ 

Bir ceset 
Bulundu 

Telcraf adreaiı lat. Milliyet 
Telefon Nuınaralan: 

Bqmuharrir Ye Miidiir: 24318 
Yazı itleri Miidürlüiü 24319 

lelere ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Ttirlciy~ içia 

LK. 

zaman bundan daha ıuurlu ya 
tamamıt, Anıkaradan gelen çe

l kiç ve keser seslerine uyııun 
yurdun her tarafında asırlar. 
! dan beri hiç bu kadar İmar te
şebbüsü olmamıt; siyasi, ikb. 
sadi istiklllimiz elimizde ola. 
rak gene a11rlardan beri dev
letlerle böyle omuz omuza mu 
kaveleler, itilaflar aktetmemiş, 
gümrüklerimizi istediğimiz gi. 
bi müdafaa ve tanzim etmemiş 
mali ve iktıaadi buhranlara kar 
şı, şartsız, kayıtsız tedbirler 
alınmamıı; hele doğrudan doğ 

Franıızcaclan -
Bütün bu Türk inkılibı kah 

ramanlarının sinesinde yanan, - Ali, haftalardan beri za- de oğlanı alırım. 
ateş, İstibdat ve taassubun asır ten çektiğim kafi i.di. Marcel saatine baktı: 
!ardan beri yığdığı fenalıklara - Ya ben, bir senedir çeki. - Şimdi ben daireye gidiyo-
bir ande galebe çalarak yıkıl. yorum ya. rum dedi, sen akıama kadar pa 
mağa mahkiim bir alemin en- - Yarabbi biraz 4ıava, niha- ketleri hazırlaram. Ben akşam 
kazı altında zebun kalmıısa yet bu evden kurtuluyorum. gelince, hisseme düten eıyayi 
bundan kim mes'ul olabilir? - Bu kadar ittiyakla bekle. de, oğlanı da alırım. Mobilya. 

Dahiliye Vekaletinin hayatm 
ucuzlablmaıını temin için alma
calı: tedbirlere ait bazı "eaayayı ha
vi tamimi hakkında, dün bir mu 
harririmiz Vali ve Belediye reisi 
Muhittin B. le sörütmiittür. Mu
hittin B. bu hususta ıu beyanatta 
bulunmuttur: 

Hüviyeti anlaşıla
madı, Cinayette bir 
ay evvel yapılmıı 

Evvel.ki •iin saat 19 da Heybel 
adada rum mektebinin altında Esir ' 
Tenane ~enilen yerde ve çamlık a
rasında bır ceset görülmüttür. Ce 
setin yani '-tında sustalı ve kani 
bir çala bulunmuştur. Polis de.ha' 
tahkikata haşlamış, ve evveli cese 
din üzerini aramıttır. Maktulün hi 
viyetini gösterecek hiç bir vesika lıı· 
lunınamıttır. Ceıet 30-32 yatlarındı 
tahmin edilmektedir. Ceıet hülıcü 
met doktoru tarafından da muaycm 
edilmiıt ve cinayetin takriben bir a1 
kadar evvel vukua geldiği tahmin e 
dilmektedir. Ceıet tanınmıyacalı: de 
recede ve müteaffin bir haldedir. 

3 aylıiı 4 -
6 .. 7 50 

12 
" 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak seri verilmez -
Miiddeti seçen nüshalar 10 ku
ruftur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için miidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların meı'u
liyetini kalıul etmez. 

Ve işte bunun içindir ki, diğin hürriyetten nasıl istifade yi ertesi gün naklederim. 
bütün bu tarihi mukadderatı edeceğini de görürüz yavrum. Marcel gittikten sonra, genç 
bir araya toplar ve onları esa. Bir aile babası ki ömrünü ma- kadın saten örtüye baktı, içi sız 
sen biribirine hazırlayan ve ha- halle kahvelerinde geçirir, son ladı. Evi dolaştı, bütün bu eı
tırlatan silsile içinde yerli yeri ra da evinin bir hapishaneden ı yayı birer birer intihap etmek 
ne koyarsak "Türk Teceddüt farksız olduğunu söyler .. Anla için çektiği zahmeti hatırladı. 
Tarihi., kendiliğinden n:eyda- şılmaz şey.. Hayatlarının bir bahar letafeti 

"- Belediye. havayi.ci zaruriye 
fiatlarını muntazaman takip ve 
15 ıriinde bir kontrol etmektedir. 
15 ıriin zarfındaki temevviicatta 
gayritabiilik, ihtikar vukuuna de
Jilet eden bir vaziyet veya müva .. 
redat nokıanlığı gibi bir takım iı
tihaaJ avarızı tecelli ederse icabı· 
na •öre tedbirler alınacaktır. 

BUGONKO 

' ruya dahili ve içtimai işlerimiz 
de elimizi, kolumuzu bağla
yan, ilerlemek ve yükselmek. 

' te ayaklarımıza dolaşan bütün 
engelleri, bütün bir hırafe ile. 
minin enkazını, padişahları, HAVA 

Y 8'illröy askeri raaat merke halifeleri, fıkıh lan harflerile 
zinden verilen malumata söre bu- gene geldikleri çöle göndere
ıriin hava açık olacak riizsir ce- rek hiç bir zaman Garba, haki 
nuptan •ecektir. ki medeniyete bu kadar samİ-

na çıkmaz mı? .- Ne yapayım? Uykuyu sev le geçen ilk anlerini, sonra da 
Filhakika lstiklil harbini mıyorsam kabahat bende mi? tahammülfersa bir ıekle giren 

yazan bir müverrih Umumi har Hem evde kalıp ta senin horul son günleri dütündü ve bir ;,_ 
bi hatırlamadan bir kelime ya- ı tularını dinlemektense, mahal. kemleye yığılarak hıçkıra hıç
zabilir mi? Umumi harpten le kahvesine çıkmak daha iyi... kıra ıığladı.. Marcel de aktam 
bahseden bir Türk 93 Temmuz' - Beı:ı mi horlayorum? ., eve geldiği zaman altı üstüne 
lnl<ılibının sarsıntı ve akisleri .. Maurıcette bunu s.arı~ın yü- gelen effa~~ ~aktı ve acıdı. Fa 
ni düşünn:ez mi? 1 zu ~ıpk:rmızı ol~uş bır halde, kat teessurunu saklayarak sor. 

23 Temmuz inkılabını ya- yerınden zıplar gıbi sormuştu: du: 

Belediye memurin kooperatifi
nin nizamnamesi noterlikçe teaçil 
edilmit, Ticaret Müdiirlüğiinden 
geçmİf ve bu suretle formalitesi 
bitmiıtir. Kooperatifin idaresi i· 
çin bu itlerde meliif bir zat arıya· 
cağız. Esasen bu işin masrafa te· 
hamrnulü olmadığından koopera
tif merkezi pek mütevazı bir yer· 
de olacaktır. 

Müddei umumi muavini lsmail 
Hakkı B. tahkikata vaz'i yedehnit 
tir. 
Şüphe üzerine Kazım ve Musta 

fa isimlerinde iki kiti istiçvap edil 
mel<tedirfer. 

Duvara çarpan 
otomobil 2-6-32 tarihinde hava tazyiki 1 miyet ve hahitle yaklaşmamış; 

761 milimetre• fazla sıcaklık 23 1 hülisa layık, demokrat ve yep 
en aa sıcaklık ıı santicrat kayde- ı' yeni bir Türkiye simıasile siya 
dilmittir. si ve içtimai teşekküller arasın 

~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!~il da makbul ve muteber bir mev 
ii ki almamış; dostluğumuzu dün 

kü düşmanlarımıza bile bu ka
dar fevk ile arattırmamış, Tür 
kü Türke bu kadar sevdirme. 
mit, hatta yurdun n: uhtelif 
parçalarını biribirine yaklaştı
rarak tanıttırmamış, ve hele 
batımızda cihanın takdir ve 

Türkçenin gepgeniş bir istihsanına mazhar olmuş böy
dil olduğunu iddia edemeyiz. le alp ve kurtarıcı bir Gazi Cüm 
İstılahlar bertaraf, bir çok fikri 1 hur Reisile onun parlak peyk. 
kelimeler vardır ki; sütbesüt lerine nail olmamış olduğumu
türkçe bir kelime ile tercüme e l zu binbir minnet ve şükranla 
dilemez ••• Bu mevzu uzun uza- zikir ve tasdik etmekle bera. 
dıya münakaşa edilmit olduğu ber Osmanlı imparatorluğu. 
için şimdi burada bunu deşme. nun hayatına nihayet veren 
ye lüzum yok! Zaten yazımıza Umumi harpte ve muhtelif cep 
ve sözlerimize bakınca nemiz helerde aarrn en mütekamil 
var, nemiz yok anlaşılır. 1 cihaz ve silahlarını kullanan 

Binaenaleyh bir çok, hele ' Türk zabit ve neferinin yurt 
harpten sonra açılan yeni ha- j için çarpan sinesi altında az 
ynt yollarına ve dillerine ait bir çok yakın ve uzak maziden 
çok kelimeler var ki; ya bunla- terenuk etmiş milli emeller 
rı türkçeye olduğu gibi naklet. olduğu inkar olunabilir mi? 
mek, yahut onlardan bahsetme Ve madem ki biz bugünün 
mek mecburiyetindeyiz ... Vak- bütün parlaklığı, asalet ve bah 
tile harflerimiz arap harfleri i- tiyarlığile yarın ister istemez, 
ken biz bu gibi yeni kelimeleri daha geniş bir tarihe mal ola. 
arapçadan, yahut acemceden cağız. Şu halde torunlarımıza 
naklederdik.. Tayyare, tahtel- bu ve geçmiş günlerin güzel
bahir, Darülbedayi, sahne, tem lik ve facialarını sırası ve silsi 
sil, hastahane falan filin gibi. lesile tanıtacak bir teceddüt 

Bu sözler o zaman türkçeye ve inkılap tarihine biraz daha 
girerken ne kaide takip edilmiş ileriden başlamak ve geçmışı 
tir bilmem. Fakat bu gün yeni tenvir ede ede tarihimizin az 
bir kelime alırken artık harf mü çok muzlim ve karışık devirle
nasebeti kalmadığından arapça rine kadar yükselmek lazım 
dan kelime almayacağız .• Türk gelmez mi? 
>ede mukabilini bulursak kul. Yeniyi yapır. ak için eskiyi 
!anacağız, bulamazsak bizim di yıkma ameliyatına nereden baş 
.e en yakın yahut bizim en çok lanmıştır; 23 Temmuz lnkıli. 
mllandığımız bir dünya dilin. hının (93) İhtilalinin ve biraz 
~en, yafayan bir dilden alaca. da ondan daha evvel başlayan 
~ız.. Tanzimat hareketinin hatta 

Şimdi bu mukaddemeden Nizamı Cedidin, bugünkü vaızi 
;onra V a-Nii'nun iliştiği ve bi. yeti hazırlayan kahramanların 
:im spor muharririnin de bir sine ve dimağlarında hiç tesiri 
nütehassıstan sorup esasını öğ yok mu? 
endi". (Concours hippiquea) Temmuz inkılabının kahra
nesel~~ine geleceğim.. (Va. m~arı şöyle dursun fe.dakir 
l/i'ı) buna evvelce (at yarışı) Mıthatla be~abe~ saraya ılk de 
fiyordu. Verilen izahattan son- ı fa olarak mılletın. arzu ve hu. 
a (atlı müsabaka) diyor Ben kukunu top seslerıle haykıran
Vi.Nii) bu iddiaaınd ·haki' !arın otuz altı senelik bir istib 

a 1 d . . d . d b'I nıdır değil midir diye muha- at ve ırtıca evresın e ı e, 
emed' en ziyad b bo "t fedakar hayallerinin aramızda 

e u ru o er d'.. b' . d . . 'kb I 
ıi? Onu tetkik edeceğim gez ıgı, ızı aıma ıstı a e 

· · karşı ümit içinde ya,attıkları-
Vaktile bizde spor .millile. nı unutabilir miyiz? 

B h 1 .. 1 ... H · be · ? Açılacak memurin lokantasını b. .. ll'f Abd"lh · 'd - en or ayorum oy e mı' - anı nım eşyam. d k 'f 1 d •. 
1 zan ır mue t u amıt ı a H lb ' · . . a ooperatı e ma e ecegız. şe, 

resinin ilğa ettiği 93 Kanunu a uki zavallı annem nefes a. Maurıc~tte ~ıraz evvel mek 1 lokantadan batlanacaktır. Şimdi-
esasisini nasıl olur da hatırla. lışımı o kadar hafif buluyordu tepten gelıp, yıgınlı halıların lik 2400 lira sermaye ile ite batla
maz? kı, her zaman ben uyurken ge- üstünde uyuyan çocukların ya- nıyor. Fakat aaıl maksat, tedricen 

t~ buraya dayanınca Tanzi li~, üzerime iğilir, hasta mıyım nından cevap verdi. bu teşebbüsi tevai etmek, memur 

mattan Nl'zamı Cedı'tt'en Sa- dıye korkardı. Yalancı, bir gün İşte iki parç • fsted' - · · larımıza ve kooperatife dahil ol-
' • d h 1 I - a.. ıgını ıun olmaaın, hariçten arzu eden• 

rayların israf ve iıtibdadmdan a a artık senin e yaşamak is. a " fere daha ucuz havayici sıdaiye 
h 1 b d Y . temem M ı · · t · tm k · B · · · oca arrn taaııu un an, enı.. • arce sesıni çıkarmadı. Is- _ emın e e tır. unun ıçın teaıs 
çerilerin bozgunluklarından - Al benden de o kadar.. tediklerini birer birer aldı ve be tedbirlerini ihtiyaca söre almiya 

İ ve kooperatifi inkiş,.f ettirmefe bahsetmemek ve ayni zaman- şte ev, bol bol oturursun. Yal- raberinde getirdiği el arabao . .ı.t çalışacağız. 
da bu ane kadar Avrupayı sar- nız görülecek bir hesap var. yerle§tİrdi. Sonra sordu: Bunun haricinde latanbul'da 
san dini, siyasi, İçtimai azamet f'.şya ne senin, ne benim, ikimi _ Lucin hazır mı? eaaaen mevcut aatıt pazarlanom 
li inkılap hadiselerinden, ke- zın .. Evlendiğımiz zaman iki.ııi da ıslah ve tanzimi ile iftiıral edi-
şif ve ihtiralardan, n:uhtelif fi- zin de metelığimiz yoktu. Sen - Uyuyor. Uyansın diye liyor. Şehrimizde hemen her semt 
kir cereyanları ile bunların bi. daktiloluk yaptın. Para kazan- bekliyorum. 1 te her gün pazar vardır. Cuma 

d B d d · d 1 Marcel timdi yanyana melek pazarı, cumarteai pazarı, Salı pa-zim üzerimizdeki tesir ve sızın ın. en e aırem e ça ıştım, b 
ler gibi uyuyan çocuklara bak- zarı, ~arşam a pazarı ve perşem-tılarından nihayet Türkü bin para kazandım. Şu eşyayi aldık. be pazarı gibi. Oig' er bazı ~hir-

' "· d' 1 1 B k tı. birbirlerinin boynuna sarı- ·-seneden fazla sımsıkı saran ve ..-ım ı pay aşa ım. en aryola I ferde bu pazarlar ya yok veya ih-
onun bütün celilet ve şecaati- yi alırsam, sen somyeyi alırsın. an yavrucaklar, sanki bu hal- tiyaca kifayet etmediğinden şim-

1 k 1 1 · d k lerile baba ve analarının hal<la. d' · 1 kt t · ni bir husumet dünyasına karşı s em. e erı e ta sim ederiz, 0 1 ya yenı yapı ma a veya evsı 
) b rında verdikleri zhmane karara edilmektedir. Ancak, lstanbul'da 

tükettikten sonra, onu zalim ur, ıter. itirz ediyor gibi idiler. mevcut pazarların ıalahı maaraf-
padişahların, mutaassıp sarıklı - Yatağın üzerindeki mavi Mauricette: sı2 olmak gerektir. Akai halde, 
ların elinde zebun bırakan çöl saten ne olacak? y gaye olan ucuzluğun temini miim 

d · t' · fh - avrum, yavrum, diye bil kün olamaz. Bunun için Belediye me enıye ının esassız me um- İki bö'I · d' h k k bo 
larrndan, yeni ve müsbet ilim. - ye erı:ı:. ı, sonra ınç ırı lar ğazını bu pazarlarda terazilerin hileaiz 
1 d B k 1 b 1 Marcel kızmııtı. Koskoca tıkadı. Lucin, haydi uyan yav- olma11, noksan tartı ile halkın al-
er en a on a aı ayan tecrü datılmamaaı, temizliğe itina edil-

beli mantıktan, Tıptan, Felse- saten örtüyü ona bırakacak de rum. meai, çürük ve bozuk mal aatılma 
feden Avrupa tarih ve edebi. ğildi ya .• Mauricette de itiraz Bu sö:ı; erkeğin bütün mine ması gibi mürakaba işlerini daha 
yatından, Raeine Corneille, etmedi. Eline makası ldıiı gi viyatını altüıt etti. Son dakika ciddi surette temine çalı§makta
Roussau, Voltaire, Kemal ve bi o canım kumqı keameğe bat da verdiği kararın fenalığını an dır. 
Himitten; Şinasi ve Süaviden !adı. Bunu yaparken de, seriye lamı§ ve aile rabıtasındaki kuv Bu pazarlarda efya fiatları 

d b kalan iki ,.,...uklarını a""İ :ı:a. veti daha iyi duymu§tu. Bütün dükkan satışlarına rekabet mev-ve aha irçok şeylerden bah. r-- ı~ zuu. bahis olduğu için esasen da-
setmemek naoıl mümkün 0 _ manda taksim edip etmeyecek- ırururu bir ande silindi, yok ol. ha ucuzdur." 
lur? !erini sordu. Marcel cevap ver. du. 

Nihayet bütün bu şeyler, medi. Sadece omuzlarını ıilkti. - Hayır, dedi, çok fena ola-
Türk Teceddüt ve lnkılip Ta. Mauricette dedi ki: cak, çok fena ... 
rihinden nasıl sürülüp çıkarıla - Madem ki ses çıkarmıyor Sonra sesini alçalttı: 
bilir? ıun. Çocukları ben alırım. - Mauricette, haydi mavi 

Heybeliden Muallim Marcel hemen itiru ettiı örtüyü tekrar dik yavrum, de. 
B. Fahri - Olmaz, dedi, sen lnzı, ben d'ı. 

···---·······-····-···-·-·······~··-··-
ÇiMENTO SAN'ATIMIZIN 

TEREKKISl 
Çimento fabrikalarımız, buhrana 

ve intaç etmekte olduğu fedakarlık
lara rağmen, her suretle terekki et 
meği ve T iirkiyeyi memaliki ecne
bi yeye mühtaç olmaksızın miistakil
len çalışabilmeıi için mamulitı sinai 
ye ile techizinin teminini bir vacibei 
zimmet addetmektedir. 

lıtihbaratımıza istinaden, Kartal 
da "Anadolu Çimentoları Tiirk A
nonim Şirketi" seri tasallup eden ve 
yiikıek bir mukavemeti haiz olan 
ve mukaddema Tiirkiye piyasasında 
satılan en eyi ecnebi süperıimanla
rına muadil olan "SÜPER YU
NUS" namile bir ıüperıiman sal

maktadır. 

Ye11i neşriyat 

Göz yaşları 

RADYO I' ~ 
..._ ____ -ı Zengin bir 
Bugünkü program 
lSTANBUL (1200 m.) - 18 

sramofon, 19,5 alaturka konser, 
20,5 gramofon ile opera parçaları, 
21 alaturka konaer, 22 orkestra. 

BOKREŞ (394 metre) - 20 Ke
.man konseri, 20,5 Kore heyeti ta
rafından dini musiki, 21 konferans 
21,15 konser. 

BELGRAT (429 m.) - 19 Çek 
lisanı. 20,5 milli şarkılar. 22.5 kon
ser, 22,5 piyano ve keman 

ROMA (441 m.) -
mofon, 21,15 konser. 

20,50 ...... 

Spor günü 

Şehrimizin dört muh 
telif yerinde 

musabaka}ar var 
Bugiin spor noktai nazarından 

epeyce zenıin bir sün seçireceğiz. 

Düyunu umıuııige binası 

Muhittin B. sabık Diiyunu umu 
miye binasının Belediyeye devri 
meselesinin henüz tasavvur ve mü 
zakere halinde bulunduğunu, be· 
niiz kesbi katiyet etmit bir ıey ol
madığını söylemittir. 

Mezbaha idaresi 

Vali B. bundan sonra Mezba
ha idaresi hakkındaki bazı neıri
yata da temas ederek demittir 
ki: 
"- Bu yazılanlar doğru değil

dir. Mezbahada, zaten Nihat Bey 
iıminde bir müdür vardır; çalıt .. 
kan ve afif bir memur olan N İ· 
hat B. Mezbatanın batında kala
cakhr." 

Belediyede maaş 

Muhittin 8. Belediye miistah
demininin Ücretleri verildiğini, 
memurların da maatlarına batlan 
dtğını, Belediye için muayyen za. 
manında verilmiyen maaı mesele· 
ıi diye bir mevzu bulunmadıfıtu 
beyan etmiştir. 

TiCARET iŞLERi UMUM 
MÜDÜRLO~üNDEN: 

irken futbol, Hokey, gibi sözle "Diyarı küfrü gezdim belde 
e de ilişilmiş hatta futbole a- ler kaşaneler gördüm. Dolaş
ak topu, hokeye domuz topu tım milk İslamı bütün virane. 
emişlerdi ... Sökmedi .. Ve sök. ler gördüm,, diyen Ziya Paşa· 
ıüyor .• Çünkü bu tabirleri an- ları, milletin ruh ve kalbini va. 
ak onun erbabı kabul etmek tan sevgisi heyecan ve ateşile 
ızım iken işte böyle edip veya dolduran Namık Keır.alin, lstib 
:uharrirler, gazeteciler işe ka- dada kar,ı gazup, haykıran çeb 

Edebiyatımıza "Yakılacak 
Kitap, lstırap Çocuğu, Atk 
Güneşi, Beş hasta var!" gibi kıy 
metli ve büyük rağbetlere maz 
har olan romanlar veren Etem 
İzzet Beyin Milliyet'te tefrika 
edilen en son eseri de kitap ha· 
!inde tabedilmeğe batlanmıttır. 
Etem İzzet Beyin bu son roma. 

PRAC (488 m.) - 20,45 konfe
ranıı, ajans haberleri, 21 gramofon 
22 orkestra, 23,20 operet parçalan. 

VIY ANA (517 metre) 
bir sazinodan nakil. 

- 20,45 

PEŞTE (550 m.) - 20 küçiik 
prkılar, 20,45 musahabe, 21,10 mu 
siki mektebinden nakil. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
•ramofon, 21 musahabe lll ,tll sen
foni 23,50 danı havaları. 

Atletizm mevsiminin içinde olma
mız dolayi11le iiç haftadır pzel at. 
letizm muaabakaları seyrediyoruz. 
Robert College sahasında iki hafta 
evvel bu•ünkü muaabakanın seçme
ıi yapılmıttı. Geçen hafta College• 
in meşhur (kır sünü) yapıldı ve 
!<Ok güzel neticeler elde edildi. İtte 
buıriin bütün bu muaabakaların ne
ticesi almac:aktır. Bundau ı.,ka si
pahi ocağında 3 üncü ( Concoura 
Hippique) yapılacaktır . Stadyomda 
Şilt maçlarının finalı olacak ve C. H. 
F. binasındaki mıntaka güreı salo
nunda Milli siiret ekibimizin nihai 
•eçmeai yapılacaktır. Bu mütabaka
nın bilhassa en yüklü noktası çoban 
ile Himmet arasında olan çarpıtma
dır. Bunlann n bir kaç süretçinin 
daha çı1rpıtnıaaile milli silreş ekibi
miz ortaya çıkacak demektir. Bu 
noktadan bu siire,Ier miiJıimdir. 

Tiirkiye Cümhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cümhuriyetleri İttihadı hii 
kU.n1eti arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain muahedenamesi muclbln 
ce teıcil edilmiş olan (Rezino 
Tröıt) müessesesi bu kere müracaat 
Ja nizamnamesinin tehdfl ve unva

nının (Rezino Obedinenye) olarak 
tadil edildiğini ve ancak lıtanbulda 
ki tubesinio (Rezino Tröst) unva
nını muhafaza edeceğini ve ıenna· 
yeainin (106,600,000) ruble oldu
ğunu ve Türkiye 11mumi veldlifine 
müeaaeıe namına yapacaft i,lerd., 
doiacak davalarda bütün mahkeme 
lerde dava eden, edilen ve üçüncü 
phu 11fatlarile hazır lıulunmak ve 
kendisine verilen velriletname müd. 
deti 1 Temmuz 932 tarihinde hitam 
bulmak üzre lvan Aleksiyeviç Kor
liakof Efendiyi tayin eyledlfini bil
dtrmit ve lbcmrelen "Yeıilcaları ver· 
mİftİr. Keyfiyet kanuni hükumlere 
muvafık söriilmüt olmakla ilan o
lunur. 

söz söylemektir. nı "Gözyaıları!" dır. Gözyaıla 
Binaenaleyh, ben bu gibi ıs- rı !. tefrikası esnasında büyük 

tılahları erbabının kullandığı ve haklı bir rağbet ve alaka u
gibi kullanmayi tercih ederim. yandırmıt, tahlili ve yepyeni 
Ama bu bu karamanlı fransız bir teknikle yazılmıt edebi bir 
caaı olacakmış •.. Türkçeye keli romandır. Kitap İkbal kitapha 
me -alırken, yani bir ıözü türk- nesi tarafından tabettirilmekte 
çeye mal ederken onun fransız. 1 dir. Yakında çıkacaktır. 
ca, İngilizce, Almanca veya 1-
talyanca aslını muhafazada ma Mülkiye mecmuası 
hal yoktur .• Reçete, kinin, sul. H . · ed M .. 

1
,_, 

k 1, 'k d et' ay ıntrf'lJ' en u ... ye mec-gata, aşe tırınga; astı , rov d" d.. ·· ..__ · I .. muasının on or uncu aayııı çı ......... 
ver, mıtra yoz; kamyon; otomo tır. Kıymetli münderecatı araunda 

BERLIN (1635 m.) - 21 Stut
garttan naklen halk konseri. 21.46 
Vafnerin Biatan operası. ________________________ , 

ERTU~RUL SADETTiN 
VE ARKADAŞLAR! 

Bugün saat 15 te ve bu sece saat 
21,45 te Şehzadebatı 

(Millet) Tiyatroıunda 

AMAN HANIM SUS - GOLCE 
- REVÜ. - Yaz fiyatları 

Muhafız gücü 
Güreşçileri 

Diinkii nüıhamızda yazdıiunu: 
sibi Muhafız sücü külülıünün bütün 
ıubelet'i bir seyahata çılmutlardır. 
Bu çümleden olmak iizere Muhafn 
ırüretçileri diin tehrimize de sel-

Şaför Nuri efendinin idaresindeı.; 
1886 numaralı otomobil dün sece 
Kumbaracı yokuıunda Demirciyao 
apartmanının köıeıine çarpmıt n 
içinde bulunan Sofi ismindeki 22 
yatlarında senç bir kız aai kolun
dan ve bııcaimdan hafifçe yarala,.. 
mqtır. Otomobilin ön tekerlekleri 
kınlnut ve sair aksamı zedelenınit
tir. Şoförün ifadesine nazaran kaza, 
frenler tutmadığı için vukua seinq. 
tir. Kız hastaneye kaldtnlnu5tır. 

Nereye gitti? 
T0phanede kömür tahliye amele 

ba,ııı Zaro çavu,un yaptığı cinay~ 
te yardım eden Raşo. namı diğer 
Ratit henüz yakalanmamıttır. 

İskele ile vapur 
arasında 

Dün saat 12,40 ta Kavaklardan 
gelip Beykoz iskelesine ya.,..... 
Şirketi Hayriyenin 66 numaralı Ya
purundan iskeleye çıkmak İsteymı 
61 yaşlarında Dereski köyünde11 
Hakkı efendinin sol bacağı iskele i
le vapur aı·aırnda kalmış ve kınlınrt 
tır. Hakkı ef. Cerrahpafa hastanesi
ne kaldırdmııtır. 

Mahkemelerde 

Bir hileli iflas 
davası 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
bir hileli ifli.a davası rüyet edil
mi.ıtir. Davanın maznunları Şaka 
fakçı oflu Bodosaki ile Nikoli Ni
kidia efendilerdir. Şakalakçı oğ)g 
ile Nikoli efendi 40 bin lira aerma 
ye ile bir manifaturaçılık koman
dit tirketi tesis etmiıler, fakat tir 
ketten evvelki borçlarını bu fir
kete mal etmİ§lerdir. Hatta Şaka
lakçı oğlu Nikoli efendiden ala
cağı olan 20 bin lirayı şirkete aer 
maye olarak göıtermiı, tirket aer .. 
mayesine on para koymamı9tır. 
Buna rağmen ve gayrim.eaul ko. 
manditer vaziyetinde olduğu hal
de oilunu ve katibini tirkete seti 
rerek tirket muamelitına müda .. 
hale ebnittir. 

Ticaret mahkemeai tirketin if· 
li.sma karar verdiği zaman ıirlret ~ 
te 1915 lira 75 kurutluk mal zu
hur etmiş, buna rağmen 53627 li
ra 51 kurut borç teabit edilmiftir. 
Maznunlar iflasta hileyi reddet
mifler ancak taksirat oldufunu 
aöylemitler, taksiri de yekdiierle 
rine atfebnitlerdir. 

Maznun vekilleri borcun 53 bim 
küsur lira olmayıp 14 bin küsur 
lira olduğunu iddia ebnitlerdir. 
Neticede muhakeme ifli.s masan 
memurlan ile sendik heyetinia 
fahit sıfatıyla celbi, iflas dosyaaı
nın getirtilmesi için 11 temnıuza 
talik edilmittir. 

Hakkı dühulü ol
madığı halde 

24 teıriniaani geceıi enkazcı 
Joae ağanın odasına sirerek Joa.e 
afayı boğmağa ve parasını alma
ia teıebbüsten suçlu Oaep ile Va
zo aianın muhakemesine dün A .. 
fırce:ıa mahkemesinde devam e
dilmittir . 

Diinkü celaede iddia mak....,. 
mütaleasını serdetmit ve maznun 
lann boimak, para gaabetmelı: 
cürümlerinden beraetini İatemit, 
yalnız Oaebin !eylen hakkı diiba
Ui olmayan yere •irınekten ceza
landırılması talebinde bulunmUf
tur. 

Müdafaa vekili iae maanualar 
için beraet talebinde bulunmut
tur. Muhakeme karar tefhimi içia 
9 hazirana kalmı,tır. 

Neıriyat davalan 

ışıyor •. Bir takım ıstılahlar i
at ediyorlar .. Bu icatlar, sala. 
iyettar bir yerden çıkmış ol
ıadığı için bir kaç ay yaşadık
ın sonra ölüyor... Onun için 
en bu uydurma tabirlere güç 
imat ederim. İtin alakadarları 
eni kelimeyi alıp ta dile soktu 
•r ve halk ta onu kendine mal 
tti mi artık onun önüne geç
.ek beyhude emek olur •. Mese 
, tayyare sözü. Artık bu sözü 
ilmeyen yok değil mi ya! Hal 
.ıki ben bazı posta etiketleri. 
in üzerinde (Uçak) kelimesi
i gördüm .. Bilmem kimse kul 
.nıyor mu? •. Ben kullanmıyo. 
ım ve kullanmam. Maksat 
msenin anlamadığı lif etmek 

bil; tramvay, daha söyleyeyim l salihiyettar imzaların ciddi etiitlerl 
mi? Hep bunlar (Vi-Nii) nun vardır. Bilha11a idari. mali ve siya
Karamanlı dili diye vasfettiği si sahadaki memurlarımızı alikadar 

mitler ve akşam 17,40 da kalkan 
ZA Yl - Eminönii Malmüdürlü- trenile Edirneye ıritmi9lerdir. 
ğilnden 992 numerolu cüzdanımla Tqyi çok parlak olmuı ve askeri 
almakta olduium maaıın senedi bandonun çaldığı ınarşlar araaında 
resmisini zayi ettim. Y eniıini çıka~ 

1 
gürefçİlet· arkadatlarının muvaffaki .. 

Franaa reişiciimhuru M. Dume 
K 1 R A L 1 K rin hadisei katlinden müteeaairea 

Şekild tü k el · d --1 • · edecelı: mevzuları ile her niishaaında 
d

. I ~ r ç e§mıı egı mı. bari, bir tekimül eseri sösteren bu 
ır er··· ilim ve meslek mecmuaıı bel racaij'ım, eıkiıinin bükmli roktur. e · · 

Macka'da Narmanlı apartrmanm· bir beyaz Ruaun kendiıini Pariat• 
da beş. odalı bir daire azimet haae. pençereden atıp İntihar ettltlni 
bile mutedil fiatla kiral•ktrr. Sıcak i yazdığından dolayı Haber saae-. . . . . . 
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Eski şampiyon, yeni 
sinema artisti .• 

• • 
1 

l 'if' 1 ! ı' 

Lindberg'in çocuğunun öldürül- Buster Keaton neden 
mesi Hollyvood'u heyecana verdi karısını boşayor? 

T zan filmini me•hur yüzücü Bütün evli yıldızlar çocuklannın muhafazası 
ar 'Y • • • • db. 1 ld 1 

Veismuller çevird.t Lindberg'in !!~~u!ı.~~~ yenı te ır er ~kı y!~~:ün oclalarm pen 

Veismuller makyaj yapıyor 

Sineına aleminin tanımadı. ti dahilindeki atletler klübü re
ğı fakat spor alemince pek ma isi genç yüzücüdeki kudreti sez 
ruf olan Johnny Weiımuller mit ve on sene kendisi ile uğ
de ıinema aktörü oldu. Weiı- ratarak, nihayet onu dünya 
muiler yüzmede oliınpiyat re- şampiyonluğuna kadar yükselt 
korlarını elinde tutan dün>:•. mitti. Weiımuller hayatta mu 
ıampiyoolarmdandır. Kendı5t vafak olmak ıırrrnm ne olduğu 

• · • •--ıyan sporcular bu re- sorulduğu zaman fU sevabı ve. 
nı ıyı ..... w 

korların kolay kolay k.rdacaga rır: 
benzemediğini. iddia ediyorlar. - Gayesine ısrarla varmak 

Sahne vazılarından Van isteyen haris bir kadrola evlen 

Dyck çevirmek iıtediği Tar- mek ... 

zan filmi için haftalarca, role Filvaki Bobbe Arnat iımin
yakııan birisini arayıp duruyor de bir artist Fluridada bir pi. 
du. Aktör olsun olmaım, at- sinde Weiımuller'in yüzütünü 
let tanınmıt bir çokları~ı tec- aeyretmit ve okadar beğenmit 
ru·· be etti ve nihayet Weısınul.-. 

1 ti ki, ıampiyona açıktan açığa 
1 • ··rünce tereddütsüz ro u erı go . evlenmek teklifinde bulunmuı-
kendisine v...-di. tu. Genç ıampiyon onune çı. 

Tarzanm miifkül rolü sade- kan bu gayriınuntazır teklifi 
ce çehresi sevimli biT inıan .. d~: bot bulmut ve evlenmiıfti. Her 
""I .. zel adali ve her turlu ikisi de hala balayı içinde imit 
aı ' gu ' ı· k b. l ek 1 T 1 çetin itlerden ga ıp çı. a. 1 ec gibi meı'uttur ar. arzan ro Ü-
antrene bir vücut ıstıyordu. nü kocuına ısrarla kabul etti-

W eiamuller her noktai na· ren bu kadındır. 
zardan bu role yakışı.yordu. İtiraf etmeli ki, bu rolün ba 
Şimdi eski ıampiyon . sınema· zı tehlikeleri de vardır. Çünkü 
da kendisine bir karrıyer Y~P- filmin bir çok sahnelerinde vah 
ınak istiyor. Çünkü spor, sıne . 

k d k d 
mı ya? , fi hayvanlarla karıılaşmak 

ına a ar azan ırır · . . 
. . icap ediyor. Weısmuler ıse hay 

Bütün diğe.~ müptedı!er gı- 1 -. :ınlardan hiç hoılanrnaz, hele 
bi Weismuller 10 l d

1
e bır ~ok 

1 
fillerden .. Halbuki filmde bir 

tasavvurlar var. ta yan mıma . . .. h i.I 
. · d b. k .. k aptıracak ve 1 fılin kendısını ortumu e ya-

rı11n e ır O§ Y . 'b. 
b köşkte bir de büyük bır ha- 1 kalayıp sırtına atmuı gı ı bir 

v~z bulunacak. diyor ki: sahne de vardır. 
_ Eğer bu arz~m tab~kkuk Bu sahne çevrilirken fil, fil 

ederse, Hollyvood a hakı~ak~- min kahramanını s.rlına alınca 
ten içinde yüzülebilecek bır pı- nehri geçirecek ve karşı sahil

ıin kazandıracağım. de bir yere bırakacaktı. Bu 

Weismuller çocukluğunda müddet zarfında filmin kahr"a
vabim bir hastalık geçirmİ! ve manı bayılmış bir insan rolünü 
bu hutalık kendisini sakat bı- alacaktı.Filvaki fiJWeiamuller'i 1 
rakmıttı. Kendisini teda_vi ~.en sırtına aldı, nehri geçirdi, kar- ' 
doktor, babasına çoc.uga yu~- hile bıraktı. O zaman eski 
rnek öğretmesini tavsıye etmı§ ' 1 sa . b' .. 1.. hl'k • 
ti. Şayanı hayrettir ki bu çok şampıyon . ır o um .. te .. ı . :Sı 
basit tedavi mükemmel ne- geçirdiğim anladı. Çunku vu~u 
tice vermif, çocuğun sakat vü- dünün bütün ıikleti ile Weıa· 
cudü kuvvetlenmeğe ve inkita muller'in üzerinden geçmMİne 

f ba.lamıttı. Dört sene sonra k k I t 
a • .1 1 b. b rama a mıt ı. 

k taınamı e norma ır a-
fec;elınit, adalatı demirleşmit ·------

k da.ıarının hayret ve tak Hakiki isimleri 
ve ar a • S . 1 . . kazaıtJDıştı . u, artık 
aır erını 1 

bu··yük dostu o muştu. 
onun en .. . 
Bu noktadan dunY• t•mpıy~-

1 k ktasuıa kadar bır 
rıu o rna no . 11 b 
.nerhale vardı. Weıamu ekr u 

rh 1 
. L:- kaç senede atet 

ne a eyı uoo 
i. 

Amerikada lllinois hükıime-

Joan Crawford'un ismi Billie 
Caaoin'dır. Nancy Ca roll: Anna 
La Hiff ,Janet Gaynor ; Laura Ge 
ner, Jean Harlow: Harlean Car
pantir, Mar1Cne D.ietrich: Mary 
Magdalen von Lo1Cb, Marian 
Marsh : Violet Kraut, Barbara 
.Stanwyck' Rutlv Steve,, . 

maoı ve öldürülmesi, yalnız Ame ı cereleri, bilhaaaa küçük kızı Ja-
rika'da değil, bütün dünyada nef ne'in bulundufu odanın pencere 
retle karşılandı. Fakat bu haber teri çıkmak mümkün olmaya 
den en ziyade müteheyyiç olan bir kayanm üstündedir. 
bir ıehir varaa, o da şüphesiz 
Hollyvood'dur. 

Bu güzellik ve servet 
ayni zamanda da, endişe 
dir. 

şehri 
şehri· 

Bütün dünyaya iaimleri ve şöh 
reti yayılanların hakikaten endi· 
te etmeğe hakları vardır. Çünkü 
bunlann santimi. santimine kazan 
dıklan fÖyle dunun, sabahleyin 
kaçta kalktıkları, aktam kaçta 
yatbkları, günün bilmem hangi 
aaatinde ne ;, yaptıklarını bile 
herkeı bilir. 

Meseli. Conatance Benett'in 
haftada 800,000 dolar kazandı
ğmı bilmiyen yoktur. Bu kadın 
evlatlık olarak aldığı küçük Pe
ter '4'Yet haydutların eline düter 
ae, onu kurtarmak için azim bir 
yekun tutacak dolar feda etmez 
mi? 

Fakat fU var ki, bu nevi zen .. 
ginler çocuklarını muhafaza et
mek için mühim tedbirler almış . 
!ardır. Peter hiç bir zaman ya
nında müaelli.h muhafızlar olma
dıkça, sokağa çıkarılmaz . Hatta 
Constance sayfiyesi bile çocuğu
nun muhafazası noktai nazarın
dan İnfa edilmiştir. 

Hollyvood'da böyle çocuk sa
hibi artistlerin her gün aldıkları 
imzasız tehdit mektupları esrar
engiz ihtarlar artık tabii 'telakki 
edilecek hale varmıştır. Her pos 
tada bu ~hretlerden bir taneıi 
için hiç olmazsa bir tehdit mek
tubu çıkar. 

Maamafih bu mektupları ya
zanların çoğu manyaklar ve orta 
lığı velveleye vermekten zevk a· 
lan insanlardır. Fakat bazıları 
da ciddidir. Hiç fakaya gelmez 
Birkaç sene evvel az lı:alaın Mar; 
Pickford'u kaçırmıyorlar mıydı? 
Muv~ff~k olamadılar. Ve kaçır· 
~ak utiyenler yakalandılar. Şim- 1 
eli bunlar San Quentin hapisane
aindedirler.. Biri on amıeye, öteki 
de on be, seneye mahküm edil
mi§tir • 

. ~ zamandan beri Fairbanka 
aılesı oturdukları evin etrafına 
yüluek duvarlar yaptırmıılar ve 
muhafaza tedbirlerini arttırmıı
lardır. 

Hatta stüdyoya bile giderken 
h~r t~I~ t~al"rUzu ıaıırtmak içi~ 
bm türlu hile ve tedbirlerle yola 
çıkmaktadırlar. Husuıi arabala
rı ~· bot gider, yahut hizmetçi. 
lennden birini götürür kendileri 
de bir kira araba11 bul~rak atüd
yoya giderler. 

Marlene Dietrich, Beuie Lave, 
Dorothy Dwan evlerinin pence
relerine demir parmaklıklar ge
çirbnitlerdir. 

Marlene Dietrich'in kızı Maria 
Lieber'i muhafaza eden guya ıo· 
för olarak almmıt ve cepleri dolu 
tabancalarla titkin iri yapılı, peh 
livan As Hany Wright iaminde 
biridir. Bu adamın umumi harp· 
te Lort Kitchener ile Belçika kra
lnun muhafızlığını yaptığı aöyle
nir. Jıte bu adam Marline' in kızı 
nı muhafaza etmektedir. Ve bu 
kızı kaçırmalı: istiyenlerin vücudü 
ne sekiz on Ir:urıun göndermekte 
bir saniye tereddüt etmiyecek
tir. 

Kendisi çocuğun yatbğı odaya 
mÜcaYİr odada yatmaktadır. Ted 
biri tamamlamak için bu adam 
kadar cüsseli bir meter dotel da
ha almmıttır. 

Neil Hamilton küçük Patricia'· 
yı muhafaza için iki tabanca satın 
almıtbr. Wallace Berry üç yeie· 
niai muhafaza için uyfiyenin et· 
rafma yüksek duvarlar inta ettir 
mektedir. 

Meıhur Ton MU.' in lıızı T o
maaina her türlll kaçırma teteb· 
büalerinden emin olabilir. Eski 
lı:o.,....yun geııİf malikineıi yülı:
aelı: duvarlarla çevrilmiıtir. Mali 
lı:inenin her iki kapısında, bir ya
bancmm ayak baotığını derhal 
ortalıia bildiren elektrik terti
batı alınmıtbr. Bahçede Tom'un 
doatlanndan belleri tabancalı iki 
Cow Bory daima dolaşırlar. Bun
lar öyle ıtüdyo Kovboylanndan 
defildirler. Dağdan gelmit insan 
!ardır ve on metreden yanımı bir 
mumun tuleaini tabancalarının 
lı:urtunu ile aöndürmeği bir eilen 
ce telakki eden insanlar ... 

Hatta Tomuine bile babasın
dan kab.zaaı incilerle süsleıımİf 
bir tabancayı hediye olarak al
mtftır. Bu oyuncak kadar güzel 
tabancanın altı kul'funu vardır. 
Hatta Tomasinaya bu tabancayı 
kullanmaarnı öğreten ıle babası
dır. Bu dokuz yqmdalı:i çocuiu 
pek tanımayanlar, yanına yakla, 
maaın1ar •.• 

Yalnız fU Yar ki, her türlü ted 
birlere raimen, Holl)'Yood korku 
içindedir. Bütün 90Culı: babala
r.ada asap gerglnleflDİftİr. Sivil 
polis memurlan uçan buluttan 
- kapryorlar. 

Küçük Lindberg kaybolduk-
tan birkaç gün sonra Harold Yıldızlardan biri küçük Lind-
Lloyd bir mektup aldı. Bu mek- berg'in lı:açırıllfmdan o kadar ho 
tupta sıranın kendisine geldiği J'ee&ll duydu ld, günlerce çocu-
bildiriliyordu. fum yanmdan aynlmadı ve 

Harold ile karısı Milderd Da- atildyoya gitmedi. Birçok artist-
vis'in Üç çocukları var. Gloria lerla mınirrane talepleri üzeri. 
küçük Harold ve bir de evlitlık ne, sinema firmalarının ilanat dai 
olarak aldıkları Peggy.. Maama- r/ releri, artık gazetelere artistlerin 
fih artist çocuktan için her türlü çoculdannın resimlerini verme-
tedbirleri daha evvelden almıt melı:tedirler. 
bulunmaktadır ve bu çocuklar • · 
Hollyvood'dun en iyi muhafaz~ Şımdı . H~lly~ood'.da bit; ba!o 
edilen çocuklarıdır. Gece salıve- Tom Mlx ve küfilk ~e yahu~ ~ır ~~m, _hır ~ıyesm 
rilen bahçedeki iri kÖpekler ev Tomaalna ,81 ılibk temsılı •enldı mı, te,hnn in-
aahibinin izini olmadan iç~riye h h f ' f • .. • atma nezaret eden Nıck Har-
girmek cür'etini gÖaterecekle • •:;-tkilu .. •I ad~ vazı eaıne core viı bu baloya veya tem..a.illere gi-
değil ısırmak, parçalamak k d" ye At mıHardt eı: ır;. den evli artistlerin evlerine bir 

, U re nn mgm Oturduğu y •k• I' •• d L tındedirler. Bu köpekler de bil- . lı:u t k . e- ı .ı PO ıs memuru gon enneı.te-
• .. • • • • ........ ....,. • .,...........,. • ...,. • • nn nanu vuı a alelermden dır. .................................................. Musikiden 1 •.•••.• , ....... G ....... ~-~ ... t ... ~ ........ G ....... a .... r ... b ........ o .... _ 

Sinema haberleri ı 
Sinemaya Greta Garbo hakkında son * Berlin atüdyolannda hali ha- günlerde yine birçok teYler söy

zırda kırk Franaız artist çalıtmak lendi. Kimi Greta'nın memleketi 
tadır. olan lsveçe döneceğini, kimi Met 

Lucienne Radıs11i 
Sinemaya sahneden ıre~ 

arti•t1er coktur . Fakat muaiki a. 

* .':?ı.ı-:en Moore rolünü beğen 
medıgı ıçm Metro Goldwin'in tek 
lifini raddetmi,tir. Yerine Joan 
Harlow'un alınması muhtemeldir. 

* Hollyvood'da bir adam karı 
aı mütemadiyen Valintinon~n me 
zannı ziyaret ettiği için talik ta
lebinde bulunmu•tur . 

* Jai'.k ~empsey yakında sesli 
filme ba~lıyacaktır. 

* Neil Hamilton 13 numaralı 
ve lJ odalı bir apart.manda otur 
maktadır. Kendisi tubatın 13 ün 
de. sinemaya Cİnftİftİr YC fİmdİ de 
Elıasa Landi ile "13 lü kadın fil . . . . ,, 
mını çevınnektedır. 

-·--·--·-·········-·-·----····-·-

rogoldvin firması ile mukavelesi .. 
ni tecdit edeceğini aöylediler. 

Hakikat ıudur ki, ahiren 
Grand Hotel filmini çevirmit o
lan lsveçli artist Amerikada ika
metinin temdidi için müracaatta 
bulunmu' ve bu müracaat kabul 
edilmi,tir. Demek ki Greta daha 
Amerikada kalacaktır. Sonra ça· 
httığı firmada aıukaveleıinin tec
didi için bazı ,artlar dermeyan 
etmİftİr. Eğer Metrogoldvin bu 
!artları kabul ederse, Greta Gar
bo bu firmada kalacaktır. Eğer 

kabul etmezse, ba,ka firma ile 
anlaşacaktır. 

leminden gelenler hemen hemen Bu yeni mukavele de nihayet 
yoktur . bulduktan sonra Greta Garbo'nun 

Lucienne Radiıae iıminde &'4!nç. devrii.lem aeyahatine çıkacaiı ve 
bir viyolonseliat radyoda konser belli batlı memleketlerin aahne
verirken fİmdi ainemaya geçti. 

Am 
·k 1 terinde temaiJler vereceO-i .Öyle-

erı anın muhtelif fehirle- ~ 
riad\ konserler vermek üzere tur niyor. 
neye çıkmışlardı. Her zaman ol- iki sene devam edecek olan 
duğu gibi bir aahne vazurun naza bu seyahatin lıveçli artiste sene
n dikkatini celbetti. Teklif ve ! de bir milyon dolar kazandıraca
kab~I.. . . , ı ğı tahmin edilmektedir. Greta 

. ~ımdı. Fırat No!ıonal de ilk fil· 1 ancak bundan sonra memleketi-
mını cev.ırmektedır. nP .-t..ı necPktir • 

Karısına haber vermeden ço .. 
götürmüş cuklarını Meksikaya 

Bu1>ler Keatoıı t1e kansı !vatlıalie Taımadge 
Şimdiye kadar Hollyvood'dun ınethur Kovboy Hoot c·b • 

' t '- 1 d l"-k' ı son ua en. meı u -.oca arm an te aa t tayyaresini almıı. Çocuklarını da 
edılen Buster Keaton da meğer hava alsın diye ba,k b. t . d. h d . .•• a ır ayyare 
·~ !vaç ,aya tın .. ~ .. zanne~ildıga ye bindirmif ve hep beraber Mek 
gibı mes ut degılmış. Malumdur sikaya gibnitler 
ki bu hiç gülmiyen komik Tal- Karısı eve d~ndu·· "u-

d h ·ı · d a zaman,, 
ma geN them1!ıreTer1 ın den ,.ortkanca meaeleyi öğrenince. derhal polise 
aınm a a ıe a ma ge ın oe&· müracaat etmi• ve çoc ki 

·d · H 'k. · k · · . . ' u annın 
Si 1 1. er 1 111 pe lyt CCÇIDIYOT• kaçır.Jdığınt aöylemİtlİr. 
lar, çocuklarını modern taamülle Polis i.miri ise bir b b 

·· · ·· ld aanın re gore yetıştırıyor ar ı . çocuklarını cezdirmeğe hakkı ol-
Nathalie İçin "Bulunmaz bir duğunu söylemiş, fakat Nathaılie 

ev kadını,, diyenler çoktu. Halbu b~ noktada polis amiri ile hemfi. 
ki hemşirelerinden Conatance bo· kır oltna~ıtır . 
fanmakta rekor kınnrf kadınlar- . Ameı ıkada kadınların arzua-u 
dan biridir. Öteki hemıireıi Nor- hır .kanun ~uvvetindedir. Nat
ma da zengin sinema firmaıı ıa- halıe ısrar edınce, poliı de beı 
hiplerinden Joseph Schenk ile ' tarafa telgraflar çekerek "vefa
birkaç sene devam eden izdivaç 1 11.z b~b~nın tevkif edilmesini., bil 
hayatmdan sonra geçenle rde bo· dırmı~tır. Buster de hudutta bir 
şanmışb . Amerıkan tebrine indiği sırada 

Ş . d . N h 
1
. , . polisler kendisini yalı:alamıılar-

ım ı sıra at a ıe ye mı gel dır 

di? Başka memleketlerde seyyah .Derhal isticvap ed·I • f k 
1 h . 1 • 'h" b 'd ı · · ı nuş, a at ~r, ıe ır erı~ tarı ı a ı e erını Buıter bütün itirazlanna rağme 
zıyaret ederler. Bu seyyah Holly derhal otomobille H ti d'dn, 

ood' I' h. ··ım· o yvoo a " a ge ınce, ıç BU • ıyen ada dönmek şartile serbest bırakılmı 
mın çocukları ve karm ıle bera- tır. Bu suretle de M 'k ht
be ' t b ' h . d. "' esı a seya a 

r !"ea ~ ır ayat ceçrr ıgı ti suya dütmüıtür. 
sayfıyenın etrafını dolatır • Hadise •azetelerde su" t .. 

H lb k . b .. - b • h "' un au-a u ı .u~ .. u ,_ mes ':'t a· tun yer İfgal etmittir. Nathalie 
Y-:t. sadece bır gonınutlen ıbaret gazetecilere, kocaaını tevkif ettir 
nuş. . .. mek istemediğini, fakat kocası-

Bır cun Buster Keaton karm nın kendi izini olmadıkça çocuk 
haber vermeden doatlannın evin- !arı bir tarafa g .. tü k h ı.b 
d~- bulunduğu sırada,. ~iri sekiz, olamıyacağnu v: p:fu~en de a aa
dıger dokuz yafında ıkı çocu""·· dece çoc ki t obill • M k ik . d b' . aw u arın o om e geti-
n~w·· e • .... okcıvann a ~ 11' çıftliğe rilmeaini İstemiı olduğunu aövle-
so rmege arar verm.Lf. Malua mittir · " 
dı çocuklannı "Tabiatla karfı kar · 
fıya bırakmak,, imit , .. Bus~e~ de gazetecilere ıunlan 

Bu.ıter Keaton ihtiyatlı bir soylemaıtir: 
adamdır. Karııı da kimle s;örü- - Beni kim yerine koyuyor· 
tüne görütaün, fazla bir fey aöy- l'!'r? Oturduğum erin reisi ve imi 
lemez. Onun için karı kocanın ~ olup olmadığımı anlatmak İıte 
hayatında her hangi bir hadise rım. 
olup olmadığını kinue bilmiyor. 

Buster Mekailıoya giderken 
.. !ıte yakı!'da beklenen talakn 

butün sehebı budur .. 

Stan Laurel Oliver Hardy 
· ~ raimen her ki arkadat öyle 

ıyı anlafıyorlar ki .• Huausi bayat 
larmda da her ikisi filmlerine ben 
zerler. . Hollyvood'da Laurel'i 
~~dyaız Ye Hardy'yi Laurelaiz 
g~e~ mümkün deiildir. Bütün 
fılmlerınde tatbik ettikleri usul 
hemen aynidir. 

Slan Laurel ue OltvtJr 
Hardy 

Sinemaya gidenler, kendilerini 
o kadar güldüren Stan Laurel ile 
Oliver Hardy'yi tanırlar. Biri ,;,. 
man, biri zayıf olan bu artistler, 
insanda daima kahkahayı tahrik 
eden tezat kanununun canlı mi ... 
aalleridir. 

Daha beraber film çevinneie 
karar verdikleri gün, partiyi ya
n yarıya kazanmıt oluyorlardı. 
Fakat aoıl muvaffakıyetlerini te
min eden teY komedlerinde bul
duklan harikuladelilderdir. 

• • • 
- Biz artist telakki edilmek iste 
mİyoruz. Biz sadece herkesi gül. 
dürmek rolünü Üzerlerine almıt 
basit aktörleriz. Öyle delil mi 
Laurel? 

Amerikada Hal Roach atüdyo
aunda bir fıçının üstüne otunnu, 
olan Laurel, çenesini avucunun 
içine almış, düşünüyor. Arkada
!•nın sualine cevap verecek mi, 
vermiyecek mi? Zira l.aurel da
ha ziyade sükiıti bir adamdır. Bu 

Çukurlara dütmek, kırılan pen 
cen;lerden ve yahut bacalardan 
•fil&'• yuvarlanmak, otomobilde 
hq döndürücü hızla kaçmak ko
val~nmak, tebdili kıyafetler, hiila 
aa oyle teyler ki Laurel ve Hardy 
h~r filmi çevirirken, mutlaka se
kız on tehlike aa vuşturuyorlar 
. . Bu filmlerde halkı güldü~ek 
1~ .~llandıklan qya da bizim 
bıldıgunız qya ıribi değildir. He
men hemen hepsi hilelidir. M
la dekorlar düştükleri zam •. 
cutlerini incitmiyecek tarzd-: ;:: 
pılmıttır. Otomobillerinin teke • 
!ekleri yüı:ürken, arzu edildi;i 
zaman kendı kendine fırlar 

. Ma .. ı~~nın ayaklan eli.~tiki. 
dır. Her ık.ı artiıt bu nevi eıya 
~·? maada hayvanlardan da çok 
ıstifade ederler. Mesela H d , . b. .. ar y. 
~ ır I~? keçi ile otele geldiği. 
nı ve polıaın aradığı arkadaıınra 
y~tağma keçiyi yatırdığını görü. 
ruz. 

.Oyunlanı~daki muvaffakıyet
len, her vazıyette komik ciheti 
mah~etle bulmak olmuttur. 

Olıver Hardy diyor ki: 
-. içimizden birimizin aklımı

za bır şey &'elirse, biribirimize an 
la~~· . Ve bunun Üzerinde filı:ir
lenmızı anlatır ve ondan 
t tb·ı.· . sonra 
a 1 ıne geçenz. Birçok fil ı · . b .. 1 k men 
mız oy e endiliklerinden hu 
le gelmi,Ierdir. Rollerimizde d au_
aıa aade ve tabiiyizdir çu·· k- ba~ ..... , . nuı-
ınz ,... sun'i olduğumuz gün mala 
volmuıuz demektir H lı: . d - . · er esın ta-
nı ı~ ınaanlar araıında bir Stan 
ve bır Laurel vardır. 

Am~rika elı:~anmın tİmdiki bal 
de Y.eıı:ane komıkleri bunlardır 
~~lı fılm çıktığı zaman, her iki: 
sının de güldünnek k b"I' ti . · ·fı· a ı ıye erı-
nın ı as edeceği :zannedT rd 
H lb k 

... 
1 

ı ıyo n . 
a u 1 oy e olmadı s·ı · k' bir k ._ , . ı a ıs 

ço .. omet:lılerini Üç liıan u" • d · • zerın-en çevırınıtlerdir . 



Derbi 

Yarışları 

Bu defaki yarqlar 
nasıl oldu? 
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Her kes soruyor! Başvekil Pş. Hz. bugün 

Ankaraya gidiyor 

Gazeteciler 

Ve Vali 
LONDA, 2 (A.A.) - Derby (Ba§r birinci sahifede) 1 önür;ıde bitecektir. Güzerırihta ıre-

yanıı , April the fifth ( 100/ fl ) tara kiyede illı: defa "e tamamile fenni e- rek ıdar~ gerek ~uhabere ve n~a
fmdan kaıanılmııtır. saalar dahilinde tertip edilmi' olma ret. v".""ıt ve tertı~tı beyn~rrulel 

lkinciliii. üç çeyrek boy geriden aı etrafındaki alaka ve heyecanı gün •arı nı:uımnameye gore tamamıle alı 
ırelmek auttlile Dastur kazanmıı ve geçtikçe arttırmaktadır Teknik he- nacaktır. .. · - · 
onun arkaımdan bir ha§ boyu g rİ· yetin aon kanrlarına nazanon mü- Yarı, etrafında lıalkın ııos~e~dıgı 
den Miracle ( 100 9) ııelJDiıtir. aabaka ıu dört esaa ü~erine yapıla- büyük l\IAka bilhaaaa nazarı .'tıbara 

f l 
[Başı birinci sahil ede] 

melidir ki, latanbulda ııazeteciler, 
ı ietihbar vazifelerini yaparken, 

daima dünyanın hiç bir memleke 
tinde ırörülmeyen müıkülfıt ile 
ka~şılaıırlar. Hatta daha garibi 

Londranın mahalleleıinden, lnııil- caktır alınarak müsabakanın tam hır znk 
terenin lakoçyanm ve hatta lrlan- !-Amatörler tarahndan idare edi ve dikkatle seyredil<0l-ilmeai için hu 
danın her tarafından birçok trenler len husuıi otomobiller. su ıi yerler yapılacak ve halk bura-
otobüsler, otokarlar ve bisikletler, 2 _ Amatör hanımlar tarafından lardıın yarqları mükemmelen seyre- , 

loinlerce sporcnyu Epaon sahasına kOflurulan arabalar. debilecd.tir. . ! (Ba§t birinci sahifede) tü P,. Rus Sovyet konsolosa 
ıretirmittir. Zira, lnııilizlerin naza- 3 - Şoförlerin idare edeceği hu- Bunlardan batka en zıl'.'ade t<OC4!S . 
nnda Derhy, dünyanın en mühim susi otomobiller. süı ve merak uyan_dıra.n c:ıhet t~ !a İstikbal heyeti İstanbul Va- M. Maligin ve konsolosane er-
"'diselİclir. 4 - Taksi toförlerinin yarııı. rı şa it tirak ~enle~ . '. şahsıy~tler~dır. !isinden maada Kolordu Ku- kanı bulunuyordu. Bir müfreze 

• · Peluz'da her suıda nıenaup halk Müıabakaya hanımların kabulü Öğrenil.e~ıJ-:n ıs~mler"· 0:ı;~·ınde mandam Şükrü Naili Pş., Fır- asker ve polis efradı resmi seli 
lıütleleri renk renlı elbiseleri Ye tür- yarıt etrafındaki alakayı büsbütün kirole_rin bmn_cı 01.~bılecegı m~naka- ka idare heyeti reisi Cevdet mı ifa etmiş, muzika İstiklal 
lü türlü kıyafetlerile omuz omuza llrtbrrrufbr Herhalde 17 Haziran ıa edılmektedır.Musabakaya ıırecek K . M ·" dd . • K I 
lıulunuyordu. Alelade merak saika- cuma giinü. spor tarihimiz için çok olanlar 25 Mayutan itibaren kayt 

1 

enm, u et un_ıumı enan mar,ını ça mı,tır. 
sile veyahut parasızlığı züppelik la- canlı, heyecan ve muvaffakıyet dolu olunmağa başlamıtlardır. . Beyler ve zevat -~~~re vardı. İsmet Pş. alkışlara beşuş 
•awnından addederek peluz'e ıel - bir ıün olacaktır. Kimlerin müracaat ettiklenni ay- Sakarya motoru ismet Pş. cehresile ve şapkasını sallamak 
mit olan pek çok kimae var idi. Yarıılar, geçen nüshanw:da da rıca ilan edeceğiz. Yarııta kazana~ Hz. ni hamil olan Pilsna vapu- suretile mukabele etmiş ve va. 

Her sene Derby'den 8 ııün evvel haber verdiğimiz eibi lıtinye köprü olanlara muhtelif müessesat. Turıng runa saat 18 e on kala Yeşil- purda hoş geldiniz diyen zeva
azun arabalarile Epaon'cla yerleşen aünün Maslak t~~.daki batından kulüp ve ııazetemiz mükifatlar ha- köy açıklarında mülaki olmuş tın ellerini sıkarak teşekkür et
çinııeneler, bu sene ele ayni suretle baılayacak ve Zmcırlikuyu karakolu zırlarrutbr. ve davetliler vapura çıkmışlar. miştir. İsmet Pş. vapurdan çı-
:;1e:;:s:1",.'Z.";!:i.;d,_~:;:: -•llllllllllllHIHlllllUHlllllHHllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~- dıı- . Paşa Hz. gayet beşu' bir 1 kınca refakatinde Tevfik Rüş-
•clcr, Derby gününde meraklı oyun gr ~ çehre ile istikbale gelenlerin el tü B. bulunduğu halde Perapa-
cuların fallanna bakarak lıir ıene<'e =: T Ü R K 1 Y E =: lerini sıkarak hatırlarım sor- las oteline gitmiştir. 
bzanmakta olduktan parayı bir 5§ TURİNG VE OTO~IOBİL KLÖBÜ = muş ve bu meyanda muvaffaki Paşa Hz. ve Hariciye Veki-

l'UB:e.::ı:;~r;:İis tayyaresi ya•H ı := Telefon B. ı 1 6 6 § yetlerin~ t~rik ede~ Istanbul li_ Tevfik Rükştü Bey, bdu ak,adm 
sahatı üzerinde uçuyor ve sahayı ta = =: gazetecılerıne de ıltıfatta bu. kı t reni: An araya av et e e-
raasut ediyordu. = Adalet Han--Galata = lunmu!lardır. ceklerdır. 
Kalabalık ve tebaciim rekortarırun S BlRlNCl OTOMOBiL SÜRAT KOŞUSU § G_erek __ l~et Paşa ve ~er~_k İsmet Pş. nın 

lıep i de bu sene kırılmııtır. = 17 Haziran 1932 = T evfık Ruştu B. çok neşelı go- b t 
Kral ve Kraliçe. yanıta hazır bu- = DÜHULlYE VARAKASI = rünüyorlardı. lstikbale gelen eyana 1 

lunınuıtar ve muvaaeletleı-inde ani =: =: heyet' vapura çıktıktan sonra ISTANBUL, 2 A.A. - . B~şve-
lıir sükllt ile karfılanmıtlardır. Bu : 17 Haziran 1S32 tarihinde TüYki.ye Turinı ve Otomobil Klöbü : • · .. I kil lunet Pata Hazretlerı Palana 
ıiıkutu "Allah, Kralı koruıun! .. " =: ve Milliyet ııazetesi tarafından tertip edilnllı olan BiRiNCi OTO- = gemı suratını ;U'~ltarak, yo u- vapurunda Anadolu Ajansı mu· 
milli marp takip etmiıtir. = MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim = na devam ehnı9tır. barririne atideki beyanatta bulun 

Atlann ıeçit resmi, Kral ve Kra- 5 ile ittirak ediyorum: =: Pa9aya refakat eden zevat mutlardır: . . . .. 
iıçenin mavaaeleti akabinde hemen =- = heyetimizin Romada gördüğü "Şarki Akdenızde buyuk kom~ 

1 Markası . - d 1 1 d m n ... tlamııtır. Jokeylerin üzer erinde = : hüsnü kabule dair aralarında ıumu'.'• '!"t ta ya an . me nu •-
parıl parıl parlayan çeketler ve ayak = Jl0<ör numarası • . : k la d yet bıslerıyle avdet edıyoruz._ ~u. 

tudur ki, bu müıkülatı çıkaranlar 
bilakis teshilat ııöatemıeleri icap 
eden zevattır. Dün de gazeteciler 
heyeti kar,ılamağa eiden zevatın 
bindikleri molöre rakip olmut bu 
lunuyorlardı. Bir aralık vali, aziz 
başvekilimize göaterilecek tezahü 
rü erteai gün gazetelerinde kayıt 
ve tesbit etmeğe memur gazeteci· 
leri motöre almamak gibi hiç bir 
sebeple tefsir ve izah edilemeye
cek bir talepte bulunmllflur. Hay 
retle kartılamakta haklı olduğu· 
muz bu hareketin saik ve sebep
lerini tayin etmeğe de iınki.n yok 
tur. Eier gazetecilerin motöre 
kabul edilmek istenmemesi, tetri· 
fata dahil olmadıklarından ileri 
geliyorsa, zaten gazeteciler resmi 
zevat ve müeneaa.t erki.nı ıibi 
tetrifata dahil değildirler. 

Teşrifat işi mesleki bir temail 
müeaaeaeai olan Matbuat cemiy~ 
tine bırakalmıttır. Eaaaen gazete
cinin vazifesi kendilerine mevdu 
istihbar işini temin ve efkirı umu 
miyeye vaktinde arzetmekten 
ibarettir. Gazetecilerin bu vazife-
leri acaba te§l'ifatı mı iblil edi
yordu ki, Valiyi böyle büsbütün 
aykm bir zihniyetle harekete seY 
ketsin? Nitekim motörde bulunan 
diğer zevat ta Vali beyin bu hare 
ketini yerinde bulmamı,lardır. 

Eğer dün ıa.zeteciler Baıvekili 
mizi i.tikbale ıritıneselerdi ve lı
tanbal gazeteleri göıterilen teza .. 
buru yazmasalardı, Vali B. mem· 
nun mu olacaktı? 

lanncla meıuup oldaklan ahırlara - M odeli. = onu9uyor r ı. • ziyaretimiz senelerden ben ıkı 
llit renkte ipek çoraplar Tardı. = Menşe memlelıeti. . = Bu arada Batvekil Paşa, memleket araaındaki doıtane mü ben -vkedeceğim" dedi. Paıayi 

Saat 15,06 da birkaç dakılla tealı- =: Silindir kutru . . m/ m 5 Müskirat inhisarı umum müdü nasebabn ~n. "":"'imi _tekmerde te- otele ıetirdi, içeriye kadar ıeıyi 
lıurla hareket q8J'Clini veren Star- =: = rü Asım Beyi nezdine çağıra- baruzuna •Y• hır veaıle '.:'lm_uıtu_r- etti, candan iki dost gibi ayrıldı· 
ter, bayraiı indirdi. = Strok (pi• ton tulu s~yri) m/ m = rak konutmu9 ve kendiainden Ben ve arkadatlar?" _ Turkiyenı~ lar .. 

Atlar ileri a.tdddar jokeylerin = S ilindir adedi = inh" . I . h kkı d b ltalyaya karşı samımı dostluk bıa Romadan avdetle, ııene Muaao 
lı . c1e' --' • ra1' ·ı . : il .. ı · b . ; ısar tt erı a n a azıma !erini açık yürekle izah ettik. Fa- lı"nm" huaus"ı tr•nı Tu-·rk heyetı"ne epı:. pauz un et ın çevrı nu.f - ac; mı :s ıa ı sı. . • • - IA I .. ~ 

olan ipin yakininde yer kapmak İ- = Hangi sınrf yarışa giueeği. := um
1
at a mpıttır. b .. ·ı·k k şiı.t _Italya'dan 1v~ onun ·ılt':<•o;k tahsiı edilmitli. MayıRn otuzun-

çin tilap ettiler; zira yanı mesafe- =: / b b L • • k . . d" ( - , = smet qa, ınıcı ı me te reıımden me.m e et ~e m~ e ımı· da, sabah dokuz buçukta tren 
ıi antak bir buçuk milden ibaret i- = ş u '"u"a aaaya ıştıra ıçın te •yesi meşrut 1 uç) lira Turıng =: bi müdürü kaymakam Cevdet ze. k!'r'.' aynı a~ ı;,u~eklı .~d~- Brendiziye ıeldi. Tezahüratla kar 
di. = "' Otomobil Klöbı1 veznesine tevdi edilmiftir. = Be i d kabul ederek görüfmüt mıını hı~lerle m a e e gor ~ , ıılandı. Vali ve belediye reiainin = Yanş tertip hcy'etince yapılan ni:uımmune ve hey'etin ittihaz = y L• e ki ld - b" kıymellı muhabbet lezahurlerıne öğle yemeği davetine gidildi. Sof 
ç.a ~::..~~~:i sile ruyet ~eraiti olduk 5 edeceği her türlü te<labiıi kabul ettim. ~ ~:\t~fy:ns:ra:et~t~ü:~~~ s~: m":~!~;ü~~~ muamelenin mib ra, küçük Türk ve ltalyan bayrak 

Baılang-ıçta ipin yanını Cock Pen = Otomobil Yarışları Beynelmilel nizamnamesinin maddei mah- = mandeter Kok, ve atlatenaval mannuvazane ve nazikane tecelli lari~i!eı.~::'~~t;~ götürecek va-
..Imı' idi, yani batmda da yarı,lar- = susası mucibince yarıılara iştirak eden arabaları sevk ve idare = komandan Soldani ve ikinci yatı b:zi fevkalade mütehasıi• et- pur henüz Brendiye ıelmemiı-
-la henüz iami ıeçmemiı olan Sum- = edenlerle bunlann içinde bulunan ethaaa ıerek yanı eınasmda - k .. 1 M ST l t p h mittir. Vatandaılarım huzurunda ti. Ak~aın saat yediden evvel ha
mer Flanet bulunuyordu. = ve gerekse yan ta hazırlık talimlerinde veya bu Y&nJ dolayıaile = o~su. · 

1 
.• ı s~e. &Jayı u tetekkürlerimizi tekrar etmek be- reket etmek mümkün olmayacak 

Arlıalanndan gelen Porto Fino bi = 1 1 aki = susı hır motorle ıs ıkbale gel. nim için bir vazifedir. tı. Hesaba aöre lıtanbula, evvelce 
raz &Onra bunlara yetiıti ve bafları- = her hangi •urette o ursa o ıun v . olacak kaza ; zarar ve ziyan = mi§lerdi. Faşiat ltalya çok çalıfıyor. Mu- mukarrer oİan tarihten bir gÜn 
na seçti fakat April the Fifth, Das- 5 ile bu arabalann seh<;bjyet vermeleıi muhtemel bulunan her han- = Vapur bu esnada yüzlerce vaffakiyet her yerde derhal ııöze JOnra varılacaktı. Bütün bu günü 
tur ve Miracle birkaç saıtlye devam = ı:i kaza, zarar ve ziynndan dolayı Türkiye Turing ve Otomobil = sandal ile\hata edilmit bulunu- ç":rpar. Muuolini Hazretle~ini'! Brendizide nasıl ıeçirmeli?. ltal· 
etti, bu müddet zarfına ııerek atlar = Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tert ip hey' eti hiç bir mes'uliyet = d H ag' zd "Ya"" 7 yiJksek kıymet ve muvaffakıyeü yan dostlarımız bu_ nun da çareli-_ 

- - yor u, e. r 1 an,, T-: her tur"· lü takdir ölçüaünden üstün ve ııerek üzerlerindelö okeyler gö- = kabul etmez. Yukardal<i hususalm bütün mcs'uliyeti yanıa isti- = H ld p ı 1 ni bulmu,lar: Şebırden epeyce kı 
rülmcmiı , ;,itilmemiş eayretler aar = rak edenlere ait ve racidir. = O§ ııle ın pataHm • kıes erı dür. Milli reiıimiz Gazi Hazretle- lometre uzakta e&ki bir talo var. 
'fdtiler. , = = yükse iyor, f· z. 'ap ası e. rine faşiıt ltalya'da beslenilen Altı buçuk aa.r evvel inta edilmiı 
t = İmza =: !inde istikbale gelenleri beşuş hayranlık hiıleri ve yüksek bükü bir •alo.. Şatonun sahibi Kont 1 Yan'°n calibi olan April. the - - · · · b d"d · h tti • h 
Fafth . meaafeyi 2 dakika 14 3 4 18• = Adres = bir çehre ile selamlıyordu. Bu ~et ~emrun u v": ! e ız ":~ e • (E.) ile Madam Lakontea,Türk e 
1 = = d Darülfü g 1 · i• aaal duyııular hızı çok mutehas yetini çaya davet etmitl~. ~İyede katetti. ...__ mey~ I a ı:ıun enç .~~~ .oia ve bahtiyar etmiştir. Brendiziden taloya gıden yol; 

!n~~:;. .. an ~:: ~:m va;;ala;:.i~~ --.11111111n11111111111111111111111nııını111111111111111111111nı11n il ~= 't;~ ;.~~=r;.~~:: :ei!:;,~ :ro!~~.~~~i~eb~;a:::~nüç :.:.:ı::· ;~~~·~;0::1ı1ııe;e .. :~:t:..~n b~ 
~r. rakibi de jokey F. Lane'dir. Omobı•ı yanşlarJ yaklaşJyO !erdi. Vapur nhtıma yana9tığı tekarriir ettirilmittir. Bu ikrazın lometre üzerinden gidebiliyorlar. 
1 Dastur, Ağaharund11. Bu hayvana zaman sahilde omuz omuzu bir kımıından aynen nakit olarak, Evaabipleri, misnfirlerini sıcak bir 
,okey Beary binmİftİr. U / A VE"C-ZE"'D y ""k b" k 1 b 1 - t bir kımıından ltalya'ya borçları- muhabbetle kartıladılar, tatoları 

Miracle, Lord Roaebry'inclir, jo- ,.. .rı n · r • L ag" JDJZJ so ~e~ .. ır .. a a a ıgı?. op- mızın tediyeai için ve bir kısmın- nı gezdirdiler, her tarafmı göster 
cıeyi de H. Wragg'dir 1 landıgı goruldu. Pa9a, goveı·te. dan dahi ltalyaya yapacağımız •İ· diler, ailelerinin tarihini anlalb· 
• • k •ı de ayakta, duruyor ve her ta. parişler için istifade olunacaktır. lar, bahçeye çıkardılar ve çok ik-
l 1 Va tJ e te_ raftan yükselen oğultulu alkış- Te3iaatımızı kurmak ve iktıaadi ram ettiler .. Şatonun eaki karak-

Jakonyada iktısadi ' lara bat ile mukabelede bulunu- bünyemizi takviye f'tmek_ iç!". bu teri muhafaza edilmek tartile, ma 

ld 
•k de • d muamele çok faydalı yenı hırım- hirane bir tertip ile konforun bü-

' buhram .!i:~~==~!i!~!t::::::~a:r:.!J:~e:!!J~ll~l~Z~eJ yor u. kin ve &mildir. tün icapları yapılmıı •. Amerika sefirinin Bilirainiz ki; iki memleket ara- Brendiziye dönüıte vapurumuz 
l TOKYO, 2 A.A. - lktısadi • • aında muallakta bulunan eu.slı ııelmi§ti. Halk, aaker, mektep ço-
•uhranın akisleri o kadar vahim- lkı· gazete Italyan tebrikatı bir meaele kalmanııttır. Bu ziya- cukları, Balila tetkilatı, re11Dİ hü-
.lir ki, Dahiliye nazm tarafından Bu esnada Amerika Büyük retimizde Hariciye Vekili arkada kümet adamları bütün nhtımı dol 
'craaı emredilen tahkikat, 1 niaan K J s tım her gÜnkü itlere ait hususla· durmu, •• iki muzika takımı muh-
~932 tarihinde 88 Japon fabrika apah 1yor eyyahlar Elçisi C.lıarles Sherrill cenapla rı da ltalya'run çok kıymetli Ha· telif banlar terennüm ediyor. 
ıe maden müesaeaesinin amele rı vapura çıkarak İsmet Paşa- riciye Nazır• Grandi Hazretlerile Baıvekil arabaaından inince istik 
naaşat ve ücretlerinin teoviye e- • - ----- ya yakla§tı ve Patanın hararet ıörü~Üp anlaşmak için fırsat bul- lal martı çalınmağa baıladı. Ar-
Jilmeaıi.t oıdutunu meydana Ç•- Seddin sebebı" Mat- Dün camilerı· ve ıe elini sıkarak şu sözleri söy. mu,ıur. bk vapur hareket etmişti. Rıhtım 
,arnuftır. ledi: İtalya ile emniyet ve samimiye- da binken halk sevinç ve aevgi ile 

· d buat kanununa " 1 • d"I te müstenit ciddi bir doatluk siya- Gazinin, Doçenin, lamel Paşanın 1 Bu müeuesat, aynı zaman a muze erı gez J er - Herkeş muıJCJffakıyetiniz.den • d l k 1 · · ·· 
d • . aetm en mem e et erımııo: muste- 1•11·mıerı·n1• 90··yteyerek alk.ı•lar için endi memurlannın tev • elmıt bahsed;..,or. Tebrik ederim. Böyle 1 k Be 1 • 

b 1• • ' halı"{ hareketfır" .,, fit olmuştur ve 0 aca tır. yne - de Türk heyetini tefyi ediyordu. 'ulundukları taaaJTUf me a •iiını mu Dante Alghieri ltalyan harı ce- bir seyahatte bulunmağı ben de milel ıulh mefküreainin bu siyaset d 
le iade edememek iztirarında miyetinin tertip ettiği seyahate İtti- isterdim. Büyük muvaffakıyet ka oaye•İnde İ•lifadeai ise atikardır" Pire e .. 
talmıftır. Gündelik bir ıazete ile Ticaret rak -~--k e el'-' - br. · ~-ndını.:ı; Pa•a Hz k " 

1 
• d 1 • 

=~~ vv .. ııun ıe ımıze - ' · Ba,ve ıl Hazret erı av et erın- Sakin bir deniz içinde seyaha-
Binnetice dahiliye nazırı, pal· ııazetesinin Matbuat kanununa gelmit olan ıeyyahlar diin aabalı Fe Batvekilimiz, sefir cevapla- de Yunanistandan geçerken Yu· le devam ediyonız. Haziranın bi-

nnlann memurlanna luu-Jı olan muhalif hareketlerinden dolayı riköy mezarlığına giderek Kmm ve rınm tebriklerine samimi suret nan ricaliyle vaki temaolarına rinde saat onda Pireye geldik. 
aahhütlerini dürüst bir tarzda İ• kapatılmalarına karar verilmittir- umumi harplerde ölen ltalyan aske- te mukabelede bulundu. nakli kelam buyurarak demi,ler- lamel Paşayı karıılamak için Yu 
a edebilmeleri İçin fidde tli tedbir yevmi gazetenin ıeddi çah§tırdı· !erinin mezarlığını zİy8J'Cl ebni9ler Mr. Charlet Sherrill cenap- dir ki: nan Batvekili M. Papanastaıiyu, 
rr ittihaz elmek mecburiyetinde . I hakkı d t b' ve mezarlıkta bu ölülerin batıraımı "Seyahatim eınaaında, gider· M. Ven:-etoı, Ziraat na.:ı;ın M. Ba 

1 b M- --• tro ı ğı muharrır er n a am ır t ı. · · · ı a1ı·d · · ları bundan sonra Hariciye ve- ı· k d y · ~ (.a mıt r. ueaae...... pa n arı • ima d es ır •çm yapı an ı eyı zıyaret et lıen ve l(e ır en, oıt unanıala· kalbati Türk sefaret heyeti ve da 
.uum görüldüğü takdirde bu ta- beyanname vermemıf 0 

•
1 ır. mitlerdir. Seyyahlar bundan oonra kili Tevfik Rüttü Beye tevec. nın aahiline uğramamız tabii idi, ha baz; zevat vapura gelıniflerdi. 

'fıbütlerini ifa için hatta kendi Ticaret gazete&İ de siyasi bir ma- surları, Ka'riye, Süleymaniye, Aya- cüh ederek: ve İyi oldu. Giderken M. Venize- istikbal edenler arasında Sovyet 
llhıi servetlerinden de teıviyeye kale yazmı~tır. sofya, Sultanahmet camileri ile Y &- _ Büyük muvaffakiyet Bey Jos ve M. Mihalakopuloı ile ve Rusya ile ltalyanııı sefirleri de gö 
•ecbur edileceklerdir. ------• - --- rebatan sarayını ziyaret etmişlerdir. f d• d d" gelirken y4!nİ baıvekil M. Papa· ze .-arpıyordu. Saat birde aofraya 
l 

Wısır'da bir yeni ti
yatro meydanı 

Türk mikrobiyoloji 
cemiyetinde 

0 - ı d ·· el • T e en ı... e ı. ' k d M Bak 1 ' ah g e en 10nra muz erı ve op- naıta1ıou ve ar a atı • a • otunılmuştu. ismet Paşa: D a eT 
kapı ııarayını ııezmitler ve ÇArtıda Tevfik Rüttü Bey• şu ceva· batı ile göriifmek ile bahtiyar ol· vel Papanaslaaİyu ile olaun, Ve. 
bir eezinti yapmıtlardır. bı verdi: dum. Yunaniıtanın kıymetli dev- nizeloı ile ol•un. uzun uzadıya ko 

Seyyah kafilesinin reiai bulunan - Bütün mesaimiz buhranı !et adamlan ile temaılannuz iki nufmUftu. Şimdi 10frada latifeler, 
ltalyan meb'uılarmdan M. Flippo izale ve hali tabiiye avdet et- memlelıet arasmdaki derin doatlu eopriler biribirini takip ediyordu: 

Türk mikrobiyoloji eeıniyeti Mezzi dün aalıalı Vali Muhittin be- mele • iun sağlamlığını cörmek ve göa- Papana.stasiyu /nnet PfjfOya. de 
heyeti umumiyeıi 30-5-1932 pa- yi ziyaret etmittir. tır... termek için her iki tarafa İyi bir t1.• k. 
zartesi günü aaat on sekiz buçuk Sefir tekrar lsmet Pataya vesile tqkil etmiştir. '-"Memlekctimuin menlaatleri 

Mütehassıslar 
Geldiler 

--· 
Şakir B. tetkikatına 

devam 
için Rusyada kaldı 

Rusya'da kalını, olan müte
hassıslarımızdan İstanbul meb' 
uau Aliettin Cemil ve t ahsin 
Beylerle Talim ve Terbiye dai. 
resi reisi İhsan, Kırklareli me
busu Fuat, Defterdar fabrikası 
müdürü Şevket Turgut, U.şşak 
ıeker fabrikası müdürü Remzi 
Beyler dün Loit Triyestino 
kumpanyasının Bulgaria vapu. 
rile ,ehrimize avde t etmişler
dir. 

Mütehassıslardan Sanayi U· 

mum müdürü Şakir B. tetkika
tına devam için Rusya'da kal. 
mıştır. 

Fuat Beyin bega11<1ft 
Rusyada tetkikat yapan mü

tehassıslarımızclan Kırklareli meb 
usu ve Himayeietfıtl cemiyeti reiai 
Fuat Bey ile dün bir muharririmiz 
ııörüfmüştür. 

Fuat Bey demi,tir ki: 
- Ben Ruayada Himayeitetfale 

taalluk eden müeaaesat ile halk 
hamamları, hapisha ne ve Gece 
müracaat evlerini te tkilt ettim~ 
Rusların çocuklara verdiğ i ehem 
miyet büyüktür. Her fabrikanın 
yanında çocuk krefleri., anneler 
sıhhi müşavere evleri vardır. iş 
ıçJn insan yeti,tirmege, çalı~an 
Rusyada h .. r §eyin eaaaı çocuktur. 
Çocukların kudretl i ve ku~Tetli 
bir dimağ ile ye~melerine çalışı 
lıyor. Çocuklar için ayrıca filim 
gösterilen ainema1ar •ardır. Ço
cuklar İçin tiyatrolar vardır. Bu 
tiyatroların bir taneıinde bir pi. 
yea temsilinde bulundum. Çocuk
ların heyecanını teabit etmek için 
çocukların kalbine talik ettikleri 
iletlerle piyeai.n çocuklar üzerin· 
de yaptığı terbiyevi teairler leabit 
ediliyor ve buna ııöre eserler ya
zılıyor. Hapishanelere de çok e
hemmiyet verilmi.ttir. Buralarda 
tezgahlar kurulmuş ve fabrika 
haline konulmuıtur. Hapishaneler 
birer i.tiblfık yeri değil, istihsal 
merkezi haline konulmuştur. 

Fuat Bey Ruaların heyetimizin 
ziya.ret ve tetkikatlarr esnasında 
ııöstermit oldukları suhule t ve sa
mimiyetten büyük bir sita yi~Je 
bah&etmistir . 

-·-
Konferans •• 
Ustüne 

Konferans 
Dünya ikbsat konfe 
ransı ve Amerika 
LONDRA, 2. A. A.- Paı·lamento 

mahafilinde , Lozan konferansının 
Haziran, Otta va, konfe-ransının 
Temmuzda toplanmaları mukarrer 
olması itibarile akdi dcrpit edilen 
dünya iklioat konferansının Sonba
hardan evvel toplanmaaı mümkün 
olmadığı kanaati izhar edilmektedir 
Amerikanın bu bapta noktai na

zarı, hülcümet reishi!rilc mühim mcv 
kide nazırların, dünya iktiaat kon~ 
feransında hazır bulunmaları IRzım 
ııeldiğidir. 
Diğer ta.raftan, ınühim bir unsur 

t"'kil eden Amerika intihabatını da 
göz önünde bulundurr.-1:. iktiza e · 
der. Şimdiy~ kadar henüz hiçb' r da 
•etname gönderilmemiştir . 

ltalya, Fransa ve Cemahiri Müt. 
!ahide sefirleri. dün bu mcıele hak 
kında hariciye nezaretile temaota hu 
lunmu,lardır. 

Aı•;ım kamarasmda iMi;:ah 
LONDRA 2. A. A. - Muhalif a

mele fırkası namına j5tizahla bulu .. 
nan M. Lansbul'y'e ce,·aben harici. 
ye nazırı Sir Jobn Simon. iktisat 
konferansı hakkında a tideki beya
natta bulunmuştur: 

Son zamanlarda zahirelerle İpti
dai maddeler (İyatlannın iıtikran. 
ru temin ederek uıulleri tetkike me 
mur bir iktisat konferan5ının içti~ 
maa daveti hakkında lngiltere ile 
Amerika arasında noktai nazar tea
tiai yapılmıtlır. 

Bu nim reami ve münhasıran ih
zari olan safhadan ileri gidilmemiıı
tir. 

Bu nim reımi ve münba11ran ih
zari olan safhadan ileri gidilmemiş. 
tir. Zira henü:< diğer devletlerle İs
tişare fıraatı elde cdilernemİtlir 1 n· 
giltere, l.auaaııne'da toplanacak o
lan devletlerle bu mesele hakkında 
müşaverede bulunacalrtır. 

KAHiRE, 2 A-A. - Kral Fu
t, bu aabab büyük bir kalabalık 

1 Kahire aslıeri garnizonu bulun 
ıutu yerde Almaza tayyare ka
argihının resmi kii§adını icra et
ıi.ttir • 

ta, Beyoilunda Sakaçıkmazmda hitap etti: İtafyadan avdet 0 lıadar müıterek ki •.. llari frrlte 
Türk Tıp cemiyeti salonunda ay- Beş tetkik memuru - Artık önümüzdeki hafta nasd oldu? reislerini mübacl.le .Jetim. Romanyada buhran 
lık içtimaını, birinci reia müderris Ankarada görüşürüz. Venizeloa Pıqaya bakaralı ce· BOKREŞ, 2. A. A.- Gazeteler, 
Dr. Server Ki.mil Beyin riyasetin- Defterdarlıim yeni kadroaun· Başvekil Pt. sefirin hararet Türk heyetinin ltalyaclıan ayrıl- ıHIP rHJrdi: M. Tituleaco'nan pelc yakmcla Ro-Ahiren ıelen ve Mısır tayyare 

1un-etlerinin nÜ•etini tetkil ede· 
~k olan 5 lnıiliıı tayyareai bu 
lar,.rırahta bulunacaklardır. 

:Garibaldi'nin ölü-.... munun 
~O inci yd dönümü 

l h . "s-ı da ehemmiyetli bir tebeddül yok le elini sıkarken ayni temenniwi dıiı günden aonraki hidiaeleri - Balı, halt.. Beni memlelret manyaya ıeleceğİne dair olan ba. 
de aktelmİ! ve aıumai ey m u har. Yalnız bq tetkik memuru a· J Baımubarririmiz fÖyle anlabyor: lıaricine ftkarmak ifin komloine- berleri teyit ediyorlar. Buhranın ıu-
foneftaleinlerin turııeaol yerine çıkta kalmıftır. izhar etti: _ ltalyan gazetelerinin nepi- 20n araYor ! reti halli hakkında siyasi mahafilde 
ikamesinin mümkün olup olmadı· _ Evet, Ankarada görütü- yatr; Türk heyetinin ltalya bii- Sonra Yunani.stanın Üf ay •on- büyük bir kararsızlık vardır 
im•n tetkiki" mevzuıu itmi ve a- .. 1ıüme1i tarafından ne büyür. aev- ralıi intihap mikalleı.~ine •eç;ıt1;. Bir motör dinamitle 
meli çok büyük kıymeti haiz kon Pasta bir İnfilak ruz.B d B k" p gi ve aayıı ile lra.rtılandıimı göa- Papamuta.siyu dedi ki: 

un an sonra aşve ıl §· teriyordu. Son ıünlerdeki teaahü - /ımet ,.GfGllın bu mücadele- uçuruldu feransı dinlenmif ve tecrilbe ne- FAS, 2 A.A. - Taza civarın· l rıhtımda toplanan halkın alkı9 rat reani hudutları pek atmıftı. ~ karıırnaaı bizim için, bütün lır 
tayici ııörülmüş...., diıküaiyona da Cheddite'de Faı • Oudja de·!• lan arasında ve rıhtımda bulu. ismet Pata, Doçe ile, çok yakın· ltcrlarımrzrn rei.slerİ ir;in fOk lena ZONGULDAK, 2·- Evvelki g• 
D iL-- S · O Şe f ç- L •• b ·· J l ce Kilimli kumaalmda yatan bir mo-r. .....n amı, unan re et· miryolunu İn•a eden firkete ait 

1 
nan mustakbilı·n tara"-ndan al- dan, her şeyi göriifmÜf, iki dev- bir fCJI olur. um<u u muca e e-

' n l L all k t B tör makine daireaint" dinamit ko. tin, Raffael, Vefik Vaaaaf, M. bir banıt depoau infilak etmiş ve kı•larla kar~ılanmı•tır. Jet a.d&lllJ biribirlerini çok iyi ta· de mut a .. a muu a o ur. ura• • il . c·· 
T T T 1 d M ı · · O · _._ J .. J -ı d · k d nulmak •uretile berhava ed" ıli. ur ROMA, 2. A. A~·..;;,G.trİ~·:::·ı..ı:t.d~ı~··nı~·:n~~Z~ü:h~d:.i1B~e~y~l1e~r~i~,~ti~r~a~k'..=e:tın~q~l~er~d~ar~·~·_lJY~e=r!r~~e~rcl~e~n'.'...:5~1ı~i!'in~i~n~o="l~iun~· ~ü!n~e~ae-~L...:._.ı..~-Lklıalte::.~J..nL;,.._.lDl....,o.d:....L.!!n~ım~ıt!2ar~~ı.~~~"~llO~~·~n~ı _!~•~ti~!aS ... A.;L..ll~G!.JlO:..,!!~:•:ı::a~r:..ı:.o:ı:t:=::e~r:.:!!ı~rt.....~o:...::~a.::.::a~r...ı..:.:.:;:;:;;,;;;;;"""o..;;.._._.~~~~~~~~~-
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H. J J 'd A •k fk"' 1 iktibaslar ono u u a merı an e arını ı • ,. A 

Kumar,fuhuş,işret bil- hayli meşgul eden dava Hıtle! ın. erkan! har- . 
• b. k b d h ~ · bıyesıne daır 

Muhabir mektuhıı 

mıyen ır asa · a a a Arlık Honolulu'da yerlilerle beyazlar arasında •• 
• • •• •. amansız bir mücadele aÇılmış oluyor Bitler mevk.ii iktidara gelirse, 

ha ngi isimleri işiteceğiz? Şarköy çok mes'ut ve ışı gucu 
ile meşgul balkın elindediı-

A;-ı t elcRflan geçenlerdd Ho
ncılalıı' da bir yerliyi öldüren dö~ 
A ırikelmın muhakeme edildikleri
ni ı.ilılinniıti. Bütün Amerika efkô. 
n umıımİyeoİ bu muhakeme ile son 
derecede mııtıul bulunmaktadır. 

Mahiyeti itibarile beyazlarla yer
lil• aruındaki korkunç bir dÜflllan 
lıfı ortaya atan bu muhakemenin 
aafabp.tı f&Yanı dikkattir . 

Maznunlar d&Yada kendilerini mü 
dafaa için Nevyorkun en maruf avu 
katlanndıuı Clarence Darrav'u celbet 
mifJ ... di. Avukat yetmit bet Y&fln& 
raf- ti Nevyorktan kalkarak bü
yük okyanuıun ortaamdaki adaya, 
JUİ Honoluluya gelmitti • · 

ı 

' - Bııdnpeşte'de çıkan MAGYARSA(; da11 1 
Almanya'da vekayi nasıl 

bir cereyan takip ederse etsin 
Hitlercilerin çok geçmeden ikti 
dar .mevkiine gelecekleri muhak 
kak gibi &Örünüyor. Böyle o-
lunca da memleketin idaresi 
yeni adamların eline geçecek 

litika adamlarile fırka namına 
en ziyade temasta bulunan bu • 
adamdır. Geçen sene Romay« 
ziyaret ederek Faşist ricalile 
görüşmüş ve fırkasının kilise. 
ye kar,ı vaziyetini tayin için 
Vatikanla müzakeratta bulun. 

mu,tu. . r 
i ddia makamında inatçı bir lrlin

dıılı, müddeiumumi John Kelley var 
ılı. Jüri beyeti üç Amerikalı, iki Çin 
li iki Havayh, bir lıveç, bir lskoç
y~ bir Alman, bir Portekiz bir de 
Amerikalı Çinliden mürekkepti. 

Honolulu'nun bulunduğu Hany 
aduı - 1enelerde Amerik.aliliırm 

Solda11 saga doğru Lord Mn Fortescue, Clarence 
Darrov, Thomas H. Msssie John 

demektir. Dııha bir gün evvel 
guetelerin çete reisi diye hi. 
tap ettikleri adamlar bundan 
sonra Alman politikasını ted. 
vir edeceklerdir. Bu yeni poli
tika adamlarının harpsonra&ı 
Sosyalist şefleri kadar zeki kül 
türleri yerinde ve umumi ' ha. 
yat İcaplarını takdir eden iıısan 
lar olduklarına ,üphe yoktur. 

Kabinenin dördüncü azası 
da, Hitlerin iktısadi müşaviri 
Walter Funk'dur. 42 yaşında. 
dn-. 20 seneden beri gazeteler-~ 
de iktısadi muharrirlik yapmak ,. 
tadır. 1930 da Berliner Boeur-1 
senzeitung'un iktısadi n:uharri 
ri sıfatile Schacht' a •e doktor it 
Luther'e bazı naaihatlar ver. 
mittir. Salahiyeti ecnebiler, bil 
hassa Amerika ve lngilizler na 
zarında tanınmıştır. Fırkaya gi 
reli henüz çok zaman olmadığı 
halde, on sene evvel fırkanın 
iktısadi programıru çizen F e. 
der'e nuaran, sikleti daha mah 
sustur. 

Keıan'da hilkiiaıet erkanı ve unıum 
R•gıp Kenıal Bey 

mulıablrimb 

MOREFTE - Şarkö1e giren
ler kolaJ kolay çıkamıyorlar. Pa· 
zarteai günleri Mürefteye giden 
kamyonu beklemek mecburiyeti 
vardır. Çünkü oradan vapura bin· 
mek mümkündür. 

Şiddetli bir lodoı ortalığı toza 
dumana katıyor. (13) kilometre· 
lik idi ye bozuk bir yoldan langır 
lungur ıidiyoruz 1 Yolun iki tara· 
fnıdaki bailardan bir kıunı met• 
ruk, arazi ekilmmaifti! Mürefte· 
ye kırk bet dakikada celdim. Ha· 
rap bir kaıaba ! Her taraf yanmıt 
kül olmuı! Nahiye müdürü Fuat 
Beyi hiikümette buldum. Genç -ve 
faal müdür köylerin heyeti ihtiya 
riyelerini bqına toplayarak mem 
leket itini müzakere ediyordu. 

VUS'AT ,,., NUFUS 

Yakın zamanlara kadar Mü· 
refte mamur bir kaza iken ,imdi 
nahiye olmuttur. Merkezle bera· 
her 17 köyden ibaret olan bu 

h" de (5 274) nüfua vardır. 
Me:~:zdeki 'ahalia.İn .. mikd~n 12 
bindir. Hav .... çok cuzel ıae de 
ıuyu fenadır. Bununla beraber Te 
pe kÖ)'Ünden güzel bir memba 111 

yu da cetirilip aatılmaktadır. 
Mürefte k .. aba11 22 sene ev

yel mütbit bir ze]zelede~ y~ıı 
ve yıkı11ll.lf olduğundan ~andı ~S 
h 21 dükkan, 5 kahve, bır 

ane, b " . b' h .. 
mektep, 5 frrın, 1r camı, ır _u: 

. t daireai karakolhane gıbı 
kume ' B . kı binalar kalmıttır. u 
bır ta m kküllü iken el-
nahiye tam teşe h"-· . b 

b. sulh ..,ımı U· 
Vt!Vll'l yalnız ır N ··f enw 
1 d rUJmaktadır. u uı m • 
un ubü_.::ı.. bir ihtiyaç ..ardır. Nü-

runa 7- · · b .. d .. ·yeti umumıyea1 uraıı~ 
f us rnl.I urı 

yol ..., bunların üzerine ele (18) 
beton köprü intaNna muvaffak ol 
muştur. 

MAARiF 

Nahiye dahilinde 11 mektep, 
16 mualliın, (1044) talebe mev· 
cuttur. Merkezdeki mektepte 141 
çocuk okumaktadır. Mektep çok 
dardır. Çocuklar dersaneler~e 
üıt üıte oturmaktadırlar; Maar~f 
daire•i buraya (1000) !ıra tah11· 
sat yerirae üıtüne bir kat daha çı 
kaçaklardır. Maarif müdürü Tev 
fik Beyin himmet ve muavenetle· 
rini cazetemiz namına çok rica e· 
derim. 

MUALLiMLERiN DERDi 

Tatil deneainde muhterem mu 
allimlerimi:ı: · veaaiti nakliye Ücret 
!erinden ·iatifade edememektedir
ler. Halbuki muallimlerimiz tatil 
;zam.anlarında tf'!tkik aeyahatleri 
yapmak ve aenei deraiye iptidaaın 
da malii.matlı ve zinde olarak 
mekteplerine avdet eylemek itti
yakile dilhundurlar. Cümhuriye· 
tin temellerini kuran bu sevıiJi ço
cukların meccanen seyahatleri ne 
ye mütevakkıf iae vekaleti celile
nin buna emir ve müsaade buyur 
maaını biz de candan rica ederiz. 

Ragıp KEMAL 

---·---··------
iPOTEKLER 

ve yeni inşı:at için 20 se· 
neye kadar ödenmek üzre 

en ehven faizle para veri· 
yoruz. Galata'da, Ada ban 

No. 16 Yardım Yurdu mü· 

bir _.; teferrüçgihı olmuıtu. Az himaye etınediiini cörünce • bizzat 
~ içinde yerlilerin kulübeleri adaleti yerine ıretirmek iıtemitler ve 
yerine ,...y1ar, oteller, evler, ban- Kahahawai'ı öldürmüılerdi . 
k.alar yüluelmiıti. Sahillerinde çıp- Dördünü de tevkif ettiler ve bir 
lak 1erli kızlan 1erine timdi dar ma Amerikan zırhlmnıa mükellef kama 
yolar- giJIDİt beyaz kadınlar peyda ralarma hapıettiler. Artık Amerika
olmvflu. Bir zamanlar adaya bir va dan her gün kendilerine tebrik tel
pur geldi m~ yerliler derhal iıtikba grafları geliyordu. Buna mukabil de 
le ciderler, gelen ecnebilere meyva- Havaylılar maktule muazzam bir ce
lar adanın enfeı içkilerinden ikram naze alayı tertip etıniılerdi. Büyük 
ed~erdi . Fakat gitgide yerlilerle ayinler yapddı. Bütün ada ID82llUn 
beyazlar araaın~a bir . u~rum açd- ların bilmuhakeme cezalandırılmala 
mıt. ıönmelı: bilmez bir kin alevlen rını istiyordu. 

• b• Muhakeme ııünü geldi. Salonda mq . . 
Bu muhaıamanın na11l hatladığı- ıine ablacak yer kalmıunıttı. Şöyle 

nı öğrenmek için, evvela davanın bir tarafa ukıtabilmek için on dolar 
meYZUunu anlatalım: verenler vardı .. 

1930 eylülünde bir akııam, Ame- ; Mahkemede kızın anası ile mak 
rikan bahriye mülizımlarından 
Thomaı Maııie'nin zevcesi Mrı 
Margaret Mauie'nin üzerine bet ki
ti atılıyor . Bu kadın Amerikanın en 
methur ki§iflerinden Courville 
Forteıcue'nun kızıdır. Yirmi iki ya
tındadır. Bu beş kiti [Havaylı mı , 
Çinli m~ bura11 pek İyi anlatılama· 
mıttır] kadını zorla otomobile ata· 
rak, şehrin öbür tarafına görurmüt 
!er ve orada tecavüzde bubnduktan 
sonra çekilip ıitmitlerdir. 

Kadın orada baygın bir halde, ağ 
zı, bumu kan içinde ve çenesi kmJ. 
mtf bir halde görülmüıtür. Bir 
kaç hafta ıonra da Mrs Masıie ha
mile kaldıimı anlayınca çıldıracak 
bir hale gelmittir. Mülaznn Maasie
nin talebi ,,. mevcut ıüpheler üzeri 
ne ...-velce de be7az bir kadına teca 
vü:z etmek iıteyen Kahahawai imıin 
de biriai ile diğer bir kaç kiti tev
kif edilmittir. Eğer bu hadise Ame
rikada olsaydı, tüpheli yerli kitap
ta yeri olmayan kanunla öldürülür. 
yani linç edilirdi, Fakat Honolulu'da 
bunları tevkif ettiler ve jüri ortada 
bir delil bulamayınca, mevkuflan 
tahliye etti. 

Bu hi.diıe de yerlilerin kini alev 

~~ ... 
, •• i 
• t 

·---·--
Mr11 Margaret Massle nı urıutınaına1ıdır. 

MAHSULAT ve TiCARET 

Müreftenin batlıca ma.hsul~tı 
y apmcıok üzümdür. Senen 1 mil
yon kilo üzüm lıtanbul~ aevkolun 
makta ve bir milyon kilo ~a f&• 
rap çıtı.anlmaktadır. Ovadaki ( 4) 

köy halkı yalnız ziraatla metırul 

racaat olunması --1 J lenmeğe hatladığı ııra)ara tesadüf .,._ 

ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; diyordu. Miıyonerler yerlilere be-
tulün ana11 iki ırk arasındaki kin ve 
nefretin canlı birer heykeli cibi du
ruyorlardı. 

<>!maktadırlar. 
Oziiın ve ıaraptan baıka bura• 

;un tuğla ve kiremitleri her yerde 

pek ıneıhurdur. Senevi (20.~). 
yumurta da aevkolunurken ıımdı 

d .. kü" I ·· o;.;;nden dur· 
piyasanın ut n u.,-
gunluk hasıl olmuttur. Buralarda 

• • ;< .. - ,.e badem dahi pek 
«"evız, ıs..-

çok yetişmektedir • 

ASAYiŞ ve AHLAK 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu 

haıtalddarı mütelıauıaı: 

Sirkeci Muradiye caddeıi, No 35. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

'' Tahtelbahirler mürettebatının 

tahlisina mah111S cihaz" haldmıda ih 
tira için takdim edilmit olup Vili
Jet en-alı: kaleminin 13 may,. 1929 
tarih ve 7066 numaraaı ile mukaJ· 
yet müracaat üzerindeki hukuk bu 
kere satılacair veyahut icara verile
iinden talip olu zevatm lstanbul· 
da Bahçekapıda Tat Hanında 43-48 
numaralarda üin Y<lkili H . W. Stok 
efendiye müracaat etmeleri ilin o-

A.aaJİf mükemmeldir. Mablı;e· 
....,.ıe biç bir it 1ok cibidir. Ancak 
bir iki alacak verecek daYall zu· 
hur etmektedir. ltret 1almz ka· 
yıkçılar tarafından iatimal olu
nur. Kumar ve fu~iyat ııibi ah· 
likaızlıklar burada meçhuldür. 
Halk hükümetten çok memnun· 
durlar. Nüfusun kısmı azamı mÜ· lunur. 
badil ve muhacirlerden ibarettir. --------- ----
Vergi tabailab o/o 98 dir ki bıı. da 
halkın aen'et ve refahına delô.let 
etmektedir. Köylülere bir dertle
ri olup olmadıimı aordunı. (Ham 
denlillah bir deı·dimiz yoktur) de
diler. 

Buraaı vaktile çok mamur ve 
zengin bir kaza iken mütevali İs· 
tilalar ve zelzeleler yüzünden eı 
ki vaziyeti"• bittabi kaybetmiıtir. 
Burada para kazanarak zengin 
olan Rumlar bugiin lıtanbulda 
han ve apartıman sahibi olmuşlar 
dır.! 

ş :mdiki yerli halk içinde de 
k çok zenginler varsa da maa. 

r.,~ef tab'an 50~ hoais. oldukları 
cihetle kendı~ermden k1maeye bir 
faide olına.dıgı~ı ve bfnl~nn. k~n 
di nefi<lerıne1·· e mi en Baa en ~. 

... 
1 

,Öf uyor ar. u zengın-

madıg"1D bul ile olan muhaberele
ler , !&tan 1. terini bile ahbap 
·ı 'rıı-' ıye 

Beyoifu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemeıinden: Terekesine mahke
mece vaziyet olunan müteveffa Ah
met efendinin uhdesinde bulunan: 
1 - Kaınnpatada Sirkeci Muolet· 
tin uıahalleainin Pişmaniye cadde
sinde atik 16 mükerrer cedit 38 No 
lu ve 400 lira kıymeti muhammene-
1" ma bağçe bir bap hane rüsumu del 
t • 

laliy" ve ihale pulu müşterisine aıt 
olmok üzere açık artırma suretile 
S temmuz oalı saat 15 te satılacak· 
tır . Talip olanlann kıymeti muham
meneainin yüzde on nispetinde pey 
akceıini hamilen mezkU.r gün ve 
aaatta Beyoğlu dördüncü sulh hu· 
kuk mahkemesinde hazır bulunma· 
ları lüzumu ilin olunur. 

n e para 1 I ve postahaneye on 
ellerile yap.~rar ı ZAYi Emi ·· ·· M-L - d" ı····· . ---'er - nonu lllIDU ur ugun 
para vcrr=- · 1 d 6283 • TELEFON en numerolu cüzdanımla al· 

YOL ve . .. makta olduiwn maaıın aeaedi re:ı.-
liyetıle temayuz · • • · . Gayret ve faa B 11 k . mıstn1 zayı ettim y eniaini çıkara· 

" d.. fual ey o • E ki .• 
ctmiı olan rnu ur "'e otomobil cagım. • ıımn bü.kmü ,.·oldur. 
ye telefon ya!'ıı~m('3s) kilometre Muıtafa Nihat. 
hareketine 111u••11 

yaz kadınlara dokunmamalarmı na-
aihat ediyorlardı. Onlar da ıu ceva 
bı veriyorlardı: 

- Beyazlar da bizim kadınlara 
dokunmaaınlar, biz de onları rahat 
bırakırız. 

Hüliaa yerlilerin beyaz kadınlara 
yer yer tecavüzleri devam ediyordu. 
Fakat Mrı Ma11ie meıeelıi daha 
ha,.anca ve daha tiddetli olmuttu. 

Havaylılar içinde bu harbi, güzel 
lifi ile maruf Kawahana iaminde 
bir prenaeain idare ettiii IÖylenmek 
tedir Yerlilerin tecavüzlerine bu de 
fa da Amerikaldar mukabele etmeğe 
bqladılar. Artık beyaz kadınlar te
hirde yanlarında müıellô.h Ameri
kan lıahriyelileri olmadılıça yalnız 
gezemez oldular . 

Nihayet bir kinunuaani giinü, 
1erli poli.terden biri Kahahawai'ın 
ceıedini ketfetti. Cesedin bulundu
iu yerde bir otomobil ve otomobil
de mül.Uım Maaaie, ka1nana11 Ma
dam Gourville F orteıcue ve iki de 
babnyeli •ardı. Genç kadının ailesi 
Honolulu kanunlarının kendilerini 

Avukat Clarence Oarrow miidı;. 
kilinin cinayeti itleriı:ea latDÜffuur 
olmadığını ileri attı ve Amet"ikalı bir 
doktor da bunu taıdik etti. 

lıticvap ırraaı maznunlardan nıü 
lizım Ma11ie'ye gelmişti. Mauie hi 
diaeyi §Öyle anlattı: 

- Lülka bir bar olan Alawyinden 
çıknuttık. Gece ııeç vakte kadar caz 
ve kitar ıealeri içinde danıedip, ei· 
leruniştik. Bir aralık zeYcemin ya
nımda olmadığını farkettim. Bazan 
haber vermeden eve döndüğü vaki 
olurdu. Fakat bu defa bir fenalık te
vehhüm ettim ve aaia ıola karımı a 
ramağa bqladnn. Bulamayınca eve 
telefon ettim .Kanın nefea nefese ce 
vap veriyordu. Çabuk <ıYe avdetimi 
iatiyordu. Derhal eve kottum. Hali 
beni görür görmez kopardıiı sayha
yı iıitir cibi oluyonun. Aizından. 
bum~~dan kan geliyordu. Ayağı 
ma duterek bayı1dı. Çeneaiain 
zedelenmit olduğunu ırördüm. Na 
111 yıldırımla vurulmuta döndüfü. 

• 

Ho11olulu 'daki mahkeme binm;ı 

mü taaavvur edersiniz. Ne yapıp 
yapıp mücrimin ağzından bir iti
raf koparmak iatiyordum. Kaha· 
hawai'i bir §eyler vadede.-ek ka· 
ym validemin eTine ç..ğırdık. 
geldi. Söyletmek iıtedim. Söyle
medi. O zaman tabancamı çakar 
dım. Namlunun tehdidi kal'Jnın· 
da korktu: "Evet, bu iti biz yap· 
hk., dedi. Artık o dakika ne yap 
tığrmı bilmiyorum. Bir karanlık 
uçuruma atılmıt ıibiydim. Ancak 
tevkifimden sonradır ki aklımı 
cüç topladım. 

Mülazımın kanaı Mara Mar· 
goret Ma11ie de baımdan ceçeni 
mahkemede anlatrnııtır. Bardan 
bir aralık hava almağa çıkmıı ... 
Yıldızlı gecenin ıü.küneti içinde 
dolaıırken, bir otomobil yanı ba
~ında durmuf. Birkaç kiti atla
yıp kendisini sarmıtlar.. Marııa· 
ret yalvarmlf, hatta para vermek 
iıtemif. Fakat Kaha.lıaway çene· 
sine bir yumruk vurmut. Bir di
ieri de bil.,ğini kıvınnıı ve kendi 
sini otomobile alıp ırötünnüı· 
ler .. 

Bu ifadeden aonra müddeiu
mumi kan koca arumda geçim
aizlik olduiunu IÖyliyerek bunu 
iabat edecek bir mektubu da ka· 
dma ıöıtermifti. Mn. Masaie 
mektubu okuyunca, bin parça. e· 
dip yırttı ve attı. 

Sıra verilecek hükme ırelmit· 
ti. Ortalık karan1ordu. Müddei 
umumi jüri heyetine karan alma 
ılıkça salondan çıkmıyacaifını aöy 
ledi. 

Jüri müzakereye &'İrdi. Bir 
türlü itilaf edemedikleri anlatılı
yordu ki, herkeı bir gün, iki gün, 
Üç cün karan bekledi. Üçüncü 
gün jüri salona girdi, herkea ka
rana tefhiminden sonra bir hadi
se çdmıaaına İntizar ediyordu. 

Jürinin verdiii karar okun
du : 

"Dört maznunun cinayetten 
"ikinci derecede,, mücrimiyetleri 
tahakkuk ettiiinden dördünüıı de 
onar aene küreie mahkUnı edil. 
melerine karar verilmiştir.,, 

Salonda bir çığlık koptu. Be
yazlar derin bir yeeae dÜfmÜfler
di. Buna mukabil Havaylılar he
yecan içinde idiler. Tam bu Nra
da Honololu valiai M. Judd aalon 
dan içeri cinli. Mahkeme reiai 

' müddeiumumi ve maznunlann a-
vukatı ile ııörüttü. 

Ba sefer mahkeme 
aeai duyuldu: 

reiainin 

"Vali M. Judd'un karan üze. 
rine, mah kememiz maznunlar 
hakkındaki on aene kürek ınah· 
kUmiyetini bir aaat hapse tebdil 
etmiştir. Binaenaleyh M ra. F or
teacu, müli.znn Tbomu Maaaie 
va bahriyeli John ve Lort derhal 
tahliye edileceklerdir.,, 
~ defa beyazlar hayret ve 

aevınçten ne yapacaklarım f&tır· 
dılar. Mahkeme aalonu alkıttan 
çınladı. Ve bütün Honololuda 
Beyazlar o .-ün bayram yaptı· 
lar. 

. . F~~t yerlilerin kini bu aefer 
ıçm ıçın daha bilenmit oluyor
du. .Bu. oırada Amerikan filoıu, 
her ıhümale kartı tedbir almak 
Üzere, tthri muhau.raya hazır .. 
Luumı vaziyette idi._ Görü· 
lü1or ki, bu faciada son IÖz he· 
nüz aöylenmit değildir. 

Umumi harbi müteakip bey 
nelmilel sol cenah gazeteleri, 
bu kendi kendine yetiımi, Soı 
yalistleri yeni bir tip olarak tav 
sif ediyorlardı. Ayni matbuat 
şimdi de kendi kendine yetişe~ 
Hitlercilere hücum ediyorlar. 

Blller kabine.~; 
Hitler erkanı harbiyesinin 

Biraz da Alman Milliciler diğer azası da tetkilat tefleri 

karargahının Hitlercilecle be- arasında bulunan bazı zevattır. 
raber münevver erkanını teşka Bunların en mühimmi Stsas. 

eden zevatı gözden geçirelim. aer'dir. Bu adamın Pruıyanm 
Hitler fırkasının, en ba,ta müstakbel Ba,vekili olacağma 

Hitler olmak üzere kademe ka. şüphe yoktur. Zaten kendisi 
deme dereceleri vardır . Hitle. Bavyeralı ve katoliktir. Hitler 
rin hemen arkasından gelen kendisini bu mevkie getirmek-

1.kı' s-L St 'I H "el'd" le Milli Sosyalist fırkasında .. a rasser ı e ı ır. .. 
H 'tl k b' · • k ne mahallı vatanperverliklerin 

ı er a mesı atagı yu arı ' 
askeri bir kabinedir. Göze çar- ne ~e mesleki bedbahtların reh 

1 
• . d . berlık yapmadığını göstermek 

pan ar ıçın e en evvel eıkı Bav ı iatem'ı•t'ır B t k' b' 
T • u za es ı ır ecza 

yeralı Ceneral Epp gelir. Bu crdır. Fakat kuvvetli bir hatip. 
zat umumi harbin en kıymetli t' ır. 
zabitlerindendir. Mağlubiyet 
ten sonra bütün canı ile ve ba

tı ile Hitler hareketinin tetkili 

tı ile uğraştı. Ve bu itin en 
müşkül tabiyesini idare etti. 
Fırka tarafından hususi bir va. 
zife ile tavzif edilen muma. 
ileyh Cenevreye gitti ve terki 
teslibat müzakerelerini takip et 
ti. 

Bu zattan sonra Thuringe 
de Hitler kabinesinin Batveka
letini ifa etmiş olan F rick ge
lir. 

Bugün 57 yatında olan dok 
tor F rick V eimar kanunu esa. 
sisinin en itibarlı zamanında 
mevkii iktidara gelm~ti. Al. 
man ıol cenahı Frick'den bah
sederken: Remarque'in roma
nından alman filmi menetmek 
cesaretini gösteren, Kızıllara 
açıkça ilanı harp eden, ve mek 
teplerde Nasyonalist tedrisatı 
kur8:11 ta~dacak bir adam., diye 
tavaıf edıyorlardı. On dört ay 
aoııwa doktor F rick mevkiini 
terketmeğe mecbur oldu ve 
mesaisine mukabil Alman sol 
cenahı Frick'in hukuk doktor. 
luğunu kabul etti. Halbuki ay
pj zamanda Komünistler ken
disini timar~aneye ıöodermek 
lizım geldiğini iddia ediyorlar 
dı. 

. Hitler kabinesinin en ıayanı 
dıkkat adamlarmdıuı biri de 
biç fÜphesiz yüzbatı Goering'· 
dir. Reichstag azaaından bulu. 
nan bu zat asil bir ailedendir, 
karıaı İsveçli bir barondur. U
mumi harpte yaptığı hizmetle. 
re mukabil, herkesin o kadar 
ııpta ile hurican ettikleri 
"Pour le Merite,, nitanmı alımı 
tı. Şimdi 39 yaıındadır ve va
si kültür sahibidir. Ecnebi po-

Reichstag' da da sekiz sene. 

elen beri uadır. Çok kimseler 

kendisinden bahsederlerken 

"Hitlerizmin dimağı., derler. 

Bundan sonra Joaeph Goeb 
bels'den bahsetmek icap eder. 

Bu zata muhaaımları "Hitleriz 
min Marat'u,. derler Omuzları 
kanburca, zayıf bir adamdır 
Asnmızın en büyük demagog. 
larındandır. 

Üç sene içinde Hitler fır. 
kası azasmr payıtahtta 30 bin

den 6 milyona çıkarmıştır. 

F ırkanm f&Yanı dikkat di. 
ğer simalanndan biri de Voel
kischer Beobachter gazetesinin : 
hqmuharriri Alfrecl Rosenberg 
dir. Baltık eyaletlerinde yetit• 
mit bir Almandır. 

Reval'da doğmuftur, Riga

da ve Moskovada tahsil ebnİf 

ve harbin nihayetinde Alman· 
ya'ya gelmi,tir. Kendisini ya. 
budi olmakla ittiham edenler 
vardır. Halbuki yazdığı birçok 
kitaplarda mumaileyh Komü. 
nistlere olduiu kadar, yahudile 
re de hücum etmektedir. Ecne 
bi mabafilile, bilhassa Ameri. 
kan ve lngilizlerle sık sık te
mastadır. Münihte çıkardığı 
ıazeteyi viai bir tetebbüı !Ck· 
line sokmu,tur. 

lıte Hitler hareketinin belli 
batlı adamları bunlardıı·. Bun. 
tarın ekserisi en çetin zamanlar 
da Hitler hareketi lehinde mü. 
cadelede bulunmutlardır. Hay. 
li ıztırap çekmişlerdir. Mevkii 
iktidara geldikleri zaman da 
uhtelerine verilecek vazifeni~ 
hakkından gelecekleri ümit 
dilebilir. 

lıtanbulun en 
nezih aile 

mecmaı olan ÇİFTLİK PARKINDA-~ 
SAZ HEYET[ 

Kemençeci Aleko Efendi 
Kemani Nubar Efendi 
Tamburi ve bestekir Selihaddin B. 
Piyaniıt Y orgi Efendi 
Kl i rnet RalttlWlft Efendi 

• Her akşam gece yarısına kadar 

MUGANNiYE 

HANIMLAR 

Seyyan Hanun 

Saadet Hanım 

HANENDE HEYETl 

Aksaraylı Hafı~ 

Yqar Bey 

Gazelhan Celal Bey 
Hamiyet Harurn Ağyazar Ef d ' 

icravı ahenk etmektedir. Aynca Mükemmel Caıı:~and 
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Bir zeka imtihanı 
• 
lpekiş nerededir? 

IPEKlŞ muvakkat mağazaamın bulunduğu yer 
en kısa ve en az kelimelerle, yani en veciz tekil
de, nasıl tarif edilmelidir? Şimdi herkes bunun
la meıguldür. 

Herkesin bununla inetgul olmakta hakkı var
dır. Çünkü bu bir zeki meselesidir. En iyi tarif 
yapan, yalnız lPEKIŞ'in bizzat beğendiği en ne
fis kumetından bir elbiselik hediye kazanmakla. 
kalmayacak, ayni zamanda büyük bir zeka imti
hanında da birinciliği kazamnış olacaktır. 

lPEKlŞ mağazası müdiriyetine (lpekiş) in ye
rini tarif eden yü.zlerce mektup gelmektedir. Bu 
mektuplar 11 haziranda tasnif edilecektir • Ce
vaplar 10 haziran aktamma kadar kabul edile
cektir •. Çünkü İpekiş müdiriyeti en iyi adresi 12 
haziran tarihli gazetelerle ilan etmeğe karar ver· 
miıtir. 

lstan~ul ~l~~i r,tnesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden: 
Sdıbi müeueselerin 932 umum ihtiyaçları hakkındaki mukad 

dem ilanların hükmü ycktur. 
MezkUr müeueselerin Mayıs 933 gayesine kadar olan bir se. 

nelik sadeyağı, et, ekmek, pirinç, şeker; sabun; süt; yoğu~t ve 
alelfunum kuru erzak ile taze sebze ve mahrukat ve mekiilatı 
hayvaniye ve aşı hayvanları tanzim edilen ol baptaki f&rtname
leri veçhile ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere münaka
saya konulmuttur. Bunlardan et, ekmek, süt, yoğurt ve sadeyağı 
21 Haziran 932 salı günü saat 14 te yaş sebzeler ile şeker, pirinç; 
sabun ve emsali kuru erzak, ile mekUlab hayvaniye 22 Haziran 
932 çartamba günü saat 14 te ve alelumum mahrukat ile dana 
ve sair aıı hayvanatın 28 Haziran 932 salı günü saat 14 te. 
Fiatlar haddi layik görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

Bu baptaki şartnameleri görmek ve fazla izahat almak iste
yenlerin mezkUr komisyona müracaatları ilan olunur. (2340) 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

(!ürkiye .İş Bankası 1 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
10000 ton kömürün havzai fehmiyeden Derince, Haydarpa§a 

ve Mersin limanlarına nakli münakasası kapalı zarf usulile 
16/ Haziran perşembe günü saat 15,30 da Ankarada Umumi 
Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Faz~a tafsilat beter lira mükabilinde Ankara ve Haydarpaşa ........ 

DISTOL: Koyunlarda Kc·ilerde, 
ve Öküzlerde bulunan kelebekleri 
öldürür, hayvanı yüzde yüz kurta
rır. Her eczanede satılır. 

Toptan saht için Reji han 2-3 
No. ya müracaat. Yeni Postane ar
kasında, lstanbul. 

Az zaman~a usta 

Dokumacı 
Yetişmek istiyen 

Türk Gençleri 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 

GUVELERI OLOÜ-RONOZ 
Yoksa 9örnte9ınıze varıncaya 
kadar bütün eşyanızı yerler. 

" Hırsız ve ÇB?ulcu olan bu haşarat bütün elb'
&elerinlzi yer ve delik deşik eder. Güvelerin 
her sene e5vaplara iras ettikleri zarar 
milyonlarca liraya bal iğ olur. Bunun için 
te-:lnrikli davranarak elbiselerinizi ve bilne
~tice kesenizi bunlardan koruyunuz. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaralı 
sür'atle ve kat'ı surette öldürmek için en 
emin vasıta , bütün dünyaca tanınmı ş olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah~ çizgili teneke 
Uzıırindeki .asker resmine dikkat ediniz. 

~ 
Şayet mOhürlü teneke üzerinde bu resim 
mevcut deQllse aldığınız mal FLiT de911dlr, 

Umumi Oeposu:J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul·GalataVoyvoda han 

Liseler Mü~aJaat konıisJonun~an 
Mektepler için satın alınan ve İstanbulda depo edilen de 

aletleri ve levazımı muhtelif vilayet mekteplerine göndeı·ileceğ" 
den nakliyeleri 28-6-932 tarihine müsadif salı günü saat on be 
te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmu 
tur. Taliplerin mikdarlarını ve sevkedilecekleri ve bulundukla 
mahalleri öğrenmek üzere İstanbul liseaindeki kaleme ve iha 
günü teminat makbuzlari ile Cağaloğlunda Maarif dairesinde 
liseler mübayaat komis.j'onuna müracaatları. (242 

Tuz İnhisan lstanbul baş müdürlüğünde 
Çamaltı memlehasından 932 mali senesi zarfında Foça amli 

rına gelecek tuzların mavnalardan ihraciye nakl~yesile diğer m 
rettehat ambarlarına sevki ve teferruatı sairesi kapalı azrf us 
lile İzmir Başmüdiriyetince miinakasaya vzedilmiştir. 13 Haz 
ran 932 tarihinde saat on beşte ihalesi icra edileceğinden tali 
olanların mevcut şartnameyi görmek üzere Tuz inhisarı lsta 
bul Başmüdiriyetine müracaatları. (2424 
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Mernum 
MualUm Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 
(Berberi N. GA~~o;oun 
İDEAL BÜRO 

ve 

Mensucat fabrikasına müracaat etsinler. f f 
--------- Tuz nhisarı stan ul baş müdürlüğünden 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Betiktat 2 inci Hukuktan: Orta
köyde Cavit ağa mahallesinde ü
çüncü orta sokağında 12 No. lu ha
nede mükim iken vefat eden Zey
nep Habibe hanıma ait tereke eıyası 
8 Haziran 932 çarıamba günü saat 
16 da aatrlacağından talip olanların 
yevm ve aaab mezkôrda mahallinde 
hazır bulunmalan lüzumu ilin olu
nur. 

Ecnebi memleketl.ere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~an~a tonııner~iJale 
İTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

( ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyabin çekleri) 
satar 

Liret, frank, lngiliz liraaı vey, 
Jolan frank olarak satılan bu çek 
ler sayesinde nereye gitseniz pa~ 

ranızı kemali emniyetle taşır ve 

'1er zaman isterseniz dünyanın 
11er tarafında, ~ehirde, otellerde~ 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
' n küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla istimal ede. 
bilirsiniz. Travellers çekleri ha
'<lki sahibinden başka kimsenir 
"cullanamayacağı bir şekilde ter
tip ve ibtas edilmittir. 

F eyziye mektebi 
Mezunlarına 

Hususi teşekküller arasında 
yarmı asırlık bir hayata malik 
olan ve 1885 senesinden beri 
fasılasız terbiyevi mesaisine de 

! vam etmiş olan F eyziye lisesi-
1 nin' bir tarihçesi tanzim edil. 
1 mektedir. 
1 Mektebin 1885 senesinden 
itibaren ilk orta ~ lise kısım
ları mezunlannın ısım, adres ve 
son meşguliyetleri ile hangi ta 

1 
ribte mezun olduklarının ve 
muallimliklerinde bulunmut o. 

, lan zevatın da isim ve adresleri 
1 ile hangi tarihte ne ders tedriıı 
I ettiklerinin Nişantaşmda Mek-
tep müdiriyetine bildirilmesi 

1 ve birer kıt'a fotoğraflarının 
raptedilmesi rica olunur. 

DİKKAT 
Fabrikatörler 

Mühendisler. 
SANAY! iNŞAAT! M0LTEZIM1 

Fabrika bacaları İD§&ab kazan, 
duvarları, her türlü Sanayı Ocakla
rı yapısı ve tamiratı: her nevi ma
kinalar Temel yapm ve buhar boru 
kaplamaları. 

Adre1: Milasta Macar Mimar 

Çamaltı memlehasından satılacak veyahut mürettebat ambar 
!arına sevkedilecek azami altmış bin ton tuzun çuvallara doldu
rulması ve teferruatı sairesi kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 9 Haziran 932 tarihinde saat on beşte İcra 
edileceğinden talip olanlar mevcut şartnameyi g,örınek üzere ls 
tanbul Tuz inhisarı başmüdiriyetine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. ( 2423) 

r~a~ru~at ~t ve Erzak ınnnakasası 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 

Nafia fen mektebinin 932 ders senesine ait et ekmek ve sai-
1 re erzakile mal'ıTukat ve bu mahiyetlerdeki ihtiyacatı kapalı zarf 

usulile mevkii. münakasaya vazedilmiş ve fiatler mutedil görül. 
' düğü takdirde 'haziranın 25 inci cumartesi günü saat 9,30 da iha 

lelerinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin ıartna 
meleri görmek ve teminat mektuplarını da ihtiva edecek teklif 
zarflarını vermek için her gün mezkiir mektepteki mübayaat ko-
misyonuna müracaatları. (2314) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş tabipliğinden: 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gön derilen kitaplar için posta ücreti alınmaz 
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Novotni bahçesi açıldı 
(Frank Treyhom & Co. halefi) Beyoğlu Kabristan sokak 

44 • 46 öğle ve akşam açık havada yemek için en nefis yer - öğle 
ve akşam tabldot • Alaturka ve alafranga mutfak • Maestro Zeki 
B. idaresinde mükemmel orkestra· her cuma 12 - 14 arasında 
matine, konser - Duble bira 20 Krş. 

.. Suadiye Plajı 
Avrupanm plajlarının fevkinde güzel hava; temiz, 
yemek,mükemmel orkestra caz, varyete ve ince saz, Türk 
muganniyelerile Türkiyenin yegane eğlence mahallidir. 
Cuma, pazar konsümasyon 50, sair gün:erde 25 kuruştur. 
Banyo localarile beraber 25, abonman 15 kuruştur 

Hastahanenin bir senelik ihtiyacı olan 350 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların yev
mi münkasa oln 19 haziran 932 pazar günü saat ikiden evvel 
hastahanede müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte teklif- ·- Satılık Mükemmel Hane 
!erini vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek isteyenlerin ls- ' aem ~ayfiye hem de ıitaiyeye müsait Kadıköyün-.e Nloda 
tanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğüne ve Ankara- caddesinde Mahmut Muhtar Paşanın ~. öşkü ittisalinde kair, 
da hastahane idare ev hesap memurluğuna müracaatları ilan 246 numerolu hane satılıktır. Taliplerin İstanbul'da Ka-
olunur. (2365) fı rc-ıovlu hanınrla 45 No. ya saat 12-1 ~ l·~ r'ar 

müracaatları 

lzınir Ziraat ~ankasın~an 
Muhammen kıymeti 

s Tezgahtar aranıyor 
Beher dönümün 

1 
Bakk ı· · 1 · d al 1 f 1 t 'h kı f 

1 
a ıye ıı erın e ç ışmış, namus u ve aa ezga -Dönüm bedeli 

87500 
42000 

6825 
17045 

2500 35 Kabilr:: ~razi i tarlar ~ranıyor. Liman ıirketi umum ldiHbi 
5000 7 Mer'a ve dağlık ' Reşat Beye müracaat 

7000 
11900 

165970 YekWı 

130 52,50 Bağ 
1948 adet beherinin K. 8,75 Zeytin ve 

Delice 
.... şçan müsmire 

Çiftliğin binaları 

Yukarda evsafı yazılı olup 21 Mayıs 932 tarihinde ihale edil 
mek üzere kapalı zarfla müzayedeye çıkarılan Gükağaç çiftliği. 
ne ihale günü haddi layikile talip çıkmamıştır. Bu çiftliğin kapa 
lı zarfa esas olan f&rtname dahilinde 31-5-932 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle pazarlıkla satılığa çıkarıldığmm ilanı. 
n& komisyonca karar verilmittir. ihale 15-6-932 çartamba günü 
olduğundan istiyenlerin yukardaki muhammen kıymeti üzerin
den yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte mezkur günde 
saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvanndıııki İzmir Şubesinde 
müteşekkil satıı komisyonuna müracaatları. (2263) 

~kınek: Et ve sair erzak ınonakasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Mektebimiziıı 933 senesi Mayıs gayesine kadar ihtiyacatm
dan bulunan et, ~kmek, gaz, benzin ve sair erzak ve mahrukat 28 
Haziran 932 tarihine müsadif çar§amba günü saat on altıda iha 
leleri icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul. 
muıtur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her gün ve 
iştirak için de yevmi mezkiirda lstanbulda İran sefarethanesi kar 
şısında Maarif dairesinde kain Liseler muhasebeciliğinde müte
§ekkil İstanbul Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müraca. 
atları ve teminatı muvakkate ile birlikte teklif zarflannı mezkUr . . . 

Bilecik Rakısı 
Fabrika ve sahibinin Bilecik gazozu ile 

olmadı~ı muhterem ahaliye ilin 

hiç bir 

3 üncü kolordu ilanları 

İstanbul ve Beyoğlu Oskü- 1 nacaktır. İhalesi 4-6-932 cu. 
dar cihetlerinde bulunan lnt'at martesi günü saatleri aıağıda 
ve müessesatile hastahaneler yazılıdır. Taliplerin ıartname
ve mekteplerin erzak yem ve sini almak üzere her gün ve pa 
ekmek nakliyatları münakaaası zarlığa iıtirak edeceklerin de 
kapalı zarfla yapılacaktır. lha- vakti muayyeninde komisyonu . 
lesi 16-6-932 çarıamba günü muza müracaatları. (391) 
saat 11 de komisyonumuzda ya (2426) 
pılacaktır. · · ihale Saatleri 
Taliplerin şartnamesini almak K. O. nunki 14 de. 

üzere her gün ve münakasaya ·Fırkanınki 14,30 da • 
iıtirak edeceklerin de teminat Çatalcaııml:d I5,30 da 
ve teklif mektuplarile vakti mu Hastahanelerinki 16,30 da ' 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (320) (2122) 

* * 
Kolordu birinci fırka ve Ça 

talca müstahkem mevki ve has 
tahanelerin koyun ve sığır etle 
rine verilen fiatlar pahalı görül 

MAMA~ r Dr. Hakkı Şinasi 1 
IYavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 


