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iktisat ve 
Demokratlık 

Demokratlık nedir? lntiha· 
bat, matbuat, içtima hürriyeti· 
dir. Bu üç hürriyet garpten u. 
tllklqıyor. Demokratlık uzakla 
!•Yor. 

e Demiryo 
Ade 

Tasfiye 
Başlıyor --

Bir büyük memlekette de
ınokratlık vu eliyorlar. Halbu
ki orada tasarruf şiddetle temer 
küzleşmektedir. Orada trustla· 
rın iktisap ettikleri ıiyui nüfu. 
Zil bakılırsa, o memleketin ken
dine, model demokrat memleke 
ti adını nasıl verdiğine hayran 
olunur. 

Devlet demir yolla
rında tensikat 

Çıkarılacak memur
lann listesi yapılıyor memur Yeni kadroya göre 943 

hazirandan 
itibaren açıkta kalacakbr 

Avrupada girift hemtire sa· 
nayiler ve hemşire bankalar var 
Bunların idare meclisleri hep 
ayni idare meclisleridir. Şu tir· 
ketin idare azaları baıka 500 
müessesenin de idare azalan. 
dır. Toplansa, tekınil Avrupa· 
da birkaç bin kitiden fazla iktı
ıat ve politika tefi yoktur. Av· 
rupanm bütün nikü bedi bun
l•rm elindedir. Avrupada de
mokratlık nazariyeleri hakkın· 
da tonlarca kitap buılmaama 
rağmen; demokratlık denilen 
tey görünmez olmuıtur, sanki 
tebebbur etmittir. 

Doğrusu ıudur ki garpte de
mokratlık, kitapta, gazetede, 
Mecliste, radyoda kaldı. Artık 
garp memleketlerinde beynel
ınilel inbisarh.r var. Bu inhisar 
lum ilerlemesi demokrat! 1ı öl 
dürüyor. Onlann ileriledıği is
tikametten demokratlık gerile
Yor. Garpte inhisarlar azami i.tti 
'•ı alıyorlar, demokratlıklar al 

Rari hadlere iniyorlar. Batka ta 
hirle, inhiaarların hacmi artı. 
Yor,,- demokratlığın hacmi ufalı 
Yor. Tek noktaya miincer olu. 
Yor. O nokta da, yalnız akıllar
da kalıyor, fi'li bayatta değil. 

Garpte inhisarlar ilerledik· 
Çe, intihabat, matbuat, içtima 
lıürriyetleri geçmİf asırların 
kıymetli vedialan gibi süs hali
ni alıyorlar. Olsa da olur, olma 
'• da seviyesine düşüyorlar. Bir 
lıayat zarureti, bir bayat prtı 
Qlmaktan çıkıyorlar. Meseli, fU 
lnemleketin politika intihabatın 
da kazanmak için lizmı olan 
•ervet rakamla gösterilmekte
dir. Diğer bir memlekette bir 
•enato azasının reyi paramızla 
}~ kadar yüz bin lira hesap edi
liyor. M.tbuatı hür sayılan 
hir batka memleketin tekınil 
ln•tbuafınm dört grup elinde ol 
duğunu bildiriyor. Sözde içtima 
lıürriyetinden bahsediliyor, ha
kikatte takyitten baıka bir 
tey görülmiyor. 

Demokratlığı kurtarac•k tek 
llaul olabilirdi: Cihan inhiaarla 
tının çözülmesi. Halbuki aksine 
olllrak bunlar bilhassa bulıran 
~aınanlarında tekevvün ediyor
lııır, serpiliyorlar. Buhran kadar 
İnhisar doğuran amil yoktur. 
'\'üz yıllık buhranlar ve inhisar
lllr tarihi böyle gösteriyor. 

Buhranla inhisar arasındaki 
lıu riyazi rabıtanın izahı tudur: 
Quhran, küçük müesseseleri ko 
l•yca yere seriyor. Piyasanın al
~llldığı bu zamanlarda küçük 
lllüesseseler iktısadi sukutun 
lıendeklerine yuvarlanıyorlar. 
au felakete dütıneınek içindir 
lı.i, müesseseler bir araya geli
)or, trust, kartel, koncenı, ayn. 
dikat halinde inhisarlar vücude 
ltetiriyorlar. Buhran esnasında 
lllukavemet kuvveti kazanıyor
lıır ve buhran geçtikten sonra 
dıı meydanı rakipsiz buluyor. 
1,r, dünyayı taksim ediyorlar. 

Türkiye, cihan inhiaarlan ha 
leketini yakından takibe mec
~rdur. Beynelmilel inhisarlar 
•le demokratlık arasındaki bo
t\l,mada T ürkiyenin mevkii mu 
'YYendir. Türkiye bu mevkiini, 
l' iirkler denilen camianın birle
lerek toplanması ve yakından 
~e dıııha yakından sıkıtmasını 
~illin ederek kuvvetlendirebi. 

Müderris 
Nizameddin ALt , 

Açıkta kalacaklara tazminat 

Rlfat Bey 

ANKARA, 19 (Telefon) -
Devlet Demiryollan ve Liman
lan umum müdürlüğü 932 büt. 

çesi ruznameye alınmıttır. Önü 
müzdeki hafta zarfında mecliı 
heyeti umumiyesinde mfrzakere 
edilecektir. Bütçe encümıeni bu 
bütçeye dair hazırladığı esbabı 
mucibe mazbatasında idarenin 
işletme umurunun ağır masraf· 
lan iltizam eden yol tetkilit ve 
personel itinde boğulup kaldığı 
nı ehemmiyetle tasrih eyleınit· 
tir. Mazbatada verilen malômat 
ve tafailita göre 931 bütçe tat
bikatile idareden 565 memur ve 
müstahdem çıkuılmı9tır. 932 
bütçe kanun liyihaıma rapt~ 
dilen yeni kadrolara göre de 943 
memur ve müstahdem kadro ha 
rici kalacaktır. Bu vaziyet hak-

[Devamı 6 ncr •ahi/ede] 

TlltOn ve Mllsktrat inhisar 
müdlrleri 

Asım ve HüsnlJ Beyler 

lnhiıar idarelerinde, aciz ve 
kabiliyetoizlikleri, ahlak ve oicil
leri itibarile tasfiyeye tabi memur 
lann teabitine batlanmııtn. Ay 
sonunda bu ıibilere tebligat yapı· 
tarak alakaları keıilecek ve ken
dilerine müddeti hizmetlerine ııö 
re ilk iki sene için birer, müteakıp 
sene için dörtte bir nlıbetinde 
tazminat verilecektir. 

lnhiaar idarelerinin yeni kadro
ları da derdeati tebliğ bulunmak
tadır. 

Kibrit kıralının ölümü Fazlı ve 

b• d d k d t Ali Riza beyler 
ıze e o unu. 

Çünkü kibrit şirketi teahhüt 
etmiş olduğu 

paraları hükômete vermedi 
Şirket protesto edildi 

Büyükderedeki kibrit f ab
rlkasına bir naUJr 

Kibrit ve çakmak inhisarı bu· 
ıün hali faaliyette bulunan ıirke
tin uhdeaine nrilirken, tirket. 
hükGmete her ay lılaoei temettü
den batka 10 milyon Dolarlık bir 
istikraz yapmafı da kabul ve tır.
ahhut ebniıti. Hükibnet. bu 10 
milyon Dolan ceıte ceate Ye bir 
ay eYVelinden haber Yermek fU'" 
tile almak hakkına malik bulun
maktadır. 10 milyon Doların 8,5 
milyonu mart 1931 bidayetine ka 
dar almmııtır. Bundan sonra ka
lan 1,S milyon dolarm yarmıtar 
milyon dolar olarak birinci takai
ti niaan bidayetinde, ikincisi ma
yuı nihayetinde ve üçüncüsü de 
temmuz bidayetinde verilerek ik
mal edilecekti. Mart bidayetine 
kadar teahhüdünü muntazaman 
ifa edebilen kibrit şirketi mart İ· 
çeriainde Kreugerin ölümü ve bu- ı 
nun doğurduğu netayiç üzerine 
vakti gelen niaan taksitini veremi 
yecek vaziyete düımüştür . 

Aldığımız malfunata nazaran, 
Kibrit kralı Kreuger'in ölümü ı bu yarım milyon Dolarlık takaitin 

dünyanın her tarafında olduğu verilememesi Üzerine Hükıimet 
ıibi, bizde de fena tesirlerini ıös tirketi protelto etmi9tir. Şirket bu 
t~rmiı ve n".ticel".~İ~ ~iuet~- vaziyet karş11mda Hükfunetle te-
tir. Kreuıer'ın troıtu ile alilı:adar . . . . 
olan bizim kibrit şirketi de bu in- m~aa ım~mıthr. Bunun için Hü
tihar hadisesinden müteeaair ol- kumetle ıırket muhaberede bulun 
muıtur. maktadır. 

Vali lw11ağında fakiı" ve hasta çocuklar irin diin 
gece verilen müsameredeıı bir iiıtih.-, 

Yeni tayinleri milli 
iradeye iktiran etti 

lstanbul Vali muavini Fazlı 
Beyin birinci umumi müfettitlik 
baımüıavirliğine ve yerine de 
Polis müdürü Ali Rıza Beyin ta
yinlerinin tekarriir ettiiini YH· 
mııbk. Alınan malıimata göre, 
F azh ve Ali Rıza Beylerin bu me 
murlyetlere tayinleri milli İrade
ye iktiran etmiıtir. 

Teblifatm haziranda yapılma
aı bekleniyor. 

PoU.. müdiriyetine de Bakırköy 
kaymakamı Fehmi Beyin tayini 
kuvvetlidir. 

idam edildi 
MUQLA, 19. A. A. - Bodı- Ya 

ha köyünden Hacı HGııeyln ve Be
kir ile kanlan AYte ve Fatmayı öl
dürerek .,..etlerini denbe atan ve 
Milaada oturan Van Muhacırlann
dan Kürt Mehmet haldondaki idam 
hükmü bu sabah infaz edilmittir. 

Hüseyin 
Rahmi 

Beg 
MİLLİYET için yazdığı 
romanında tahlil ve 
izah ediyor: 

İnsanlar ölürlerken göz
lerini yeni ve bilmedi
ğimiz bir iJleme mi açı
yorlar? 
İrimizde ve.. aramızda 
yaşayan ölüler mi var? 

Ruh var mı? 

YaşıyQr mu? .. 

Ebedi mi? 

Romanın ismi: 

Ölenler 
Yaşıyorlar mı? 

dır. Büyük roman üatadı 
bu eserini uzun bir say 
ve tetkik mahsulü ola
rak MiLLiYET için ha
zırlamııbr. 

Pek Yakında 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM lZZF.T 

e 

r cede 
14yıl 
Evvel 
Gazi Hz. nin Sam
suna ayak bastık
lan gün tesit edildi 

SAMSUN, 19. A. A- Gazi Haz
retlerinin milli mücadeleye baflamak 
üzere 14 yıl evvel Samauna ilk ayak 
baıbfı 19 mayıı Gazi ııünü nm-ui
mi fevkalade ile tes'it edildi. 

Sabah saat 9,30 da bütün fabri
kaların düdüğiyle merasimin batla· 
dığı ilan edildi. Limanda bulunan 
vapurlar düdük çalmak auretiyle me 
rasime ittirak etti. Vapurfar, motör 
1er 'f'e Samıun'un renni ve buıuıi 
bütün binaları bayraklarla donatıldı. 
lstiklil marşını müteakip belediye 
izumdan bir zat tarafından bir nu
tuk irat edildi. Aıker, jandarmıı,po
liı ve mekteplilerle eonaf cemiyeti• 
ri tarafından yapılan ıeçİt ramini 
müteakip, aliy, Gazi konağına ıel
di. Burada dahi fırka bumdan bir 
zat tarafından bir nutuk iratedile
rek meraıime nihayet verildi. Gece 
fener alaylan yapdacak ve Halke
vinde bu ıecenin terefine bir müoa
mere verilecektir. 

Tayyareyle 
Posta •• 
Nakliyat bir iki ay 

sonra başlıyor 

Haya yollannda rasat 
ve telefon 

istasyonları yapılıyor .. 

Şehirlerimiz araamda tayyare 
ile yolcu ve posta nakliyatı hak· 
kında tetkikatta 
bulunmak üzere 
hükıimetle bir 
mukavele aktet
mq olan Curtiu 
Wriıht grubu mü 
meaaili M. Robert 
oon'un tetkikatını 
ikmal ederek ra
porunu hüküme· 
te verdiğini yaz· 
mıtbk. Evvelce 
de yazdıiunız 

vıı:•: lıtanbul • -
A • Gaziantep M. Robertoon 
• Urfa • Diyanbekir araımda ilk 
hava hattı teıiı edilecek n latan 
buldan Ankara'ya iki saat 3 çey• 
rekte Te Diyarıbekire de bazı 
yerlerde tevakkufler de dahil ol· 
duğu halde 11 saatte ıidilebile
cektir. Bu hatlarda yolcu ve pos
ta nakliyatma baılanmak için mu 
ayyen yerlerde hava raıaı. telsiz 
telefon merkezleri, tamirhane ve 
mecburi inİ§ mahalleri teıiıi ıa. 
zun ıelmektedir. Şimdilik lıtan
bul, Eakiııehir, Ankara, Konya, 
Adana, Diyanbekir'de raoat, tel
siz telefon ve tamir merkezleri 
teıis edilecektir. Şirket en kıaa 
bir zamanda bu tesiaati ikmal e
decek ve üç, dört aya kadar ls
tanbul ile Diyarıbekir araamda 
tayyare ile poıta nakliyatına baı
lanacaktır. Şimdilik elde mevcut 
3 tayyare posta nakliyatına tah • 
aiı edilecektir. Bilahare tayyare
ler tezyit edildikçe yolcu nakline 
bati anacaktır. Yolcu için sekiz 
kitilik iki motörlü tayyareler kul
lanılacaktır. Hava hatlarında oon 
zamanlarında yetİ§mİf ve her tür 
lü hava aeferleri yapabilecek kud 
ret ve kabiliyette bulunan Türk 
pilotları iatihdam edilecektir. 

Hava hatlarmm ifliyebilmeıi 
için milli bir anonim tirket teıkili 
mukarrerdir. Tetkil edilecek tir· 
ketin eıaaları, M. Robertoon'un 
verdiği raporun tetkikinden oonra 
Hükiımetle Curtisı Wriıht grubu 
araarnda cereyan edecek müzake 
rat neticeıinde tekarrur edecek· 
tir. M. Robertıon tetkikatını ik
mal ettiğinden Amerika'ya avdet 
etmiıtir. 

Dün zelzele oldu 
Dün öğleden sonra saat iki

ye çeyrek kala şehrimizde bir 
zelzele olmuştur. Halkın ekseri 
si bu saatte itlerile metgul bu
lunduğundan zelzele pek az 
kimse tarafından hiasedilmit
tir. Rasathaneden verilen malu 
mata göre zehele az devam et. 
miıtir. 

Türkiye'de ilk otomo
bil sür'at yarışı .• 

Milliyet 17 haziranda bir oto .. 
mobil sür'at yanşı yapıyor? 
Y anş nasıl yapılacak, kimler iştirak 

edecek, kayıt ne günü? 
Türkiye Türing ve otomobil 

kulübü ile ııaztemiz tarafından 
bir sür'at otomobil yanıı yapıl
masına karar verilmittir. Türki 
yede yapılacak olan ilk otomo. 
bil yantı olacak olan bu sür' at 
müsabakasının bütün otomobil 
meraklılarını alakadar edeceği
ne tüphemiz yoktur .. 

Y antın tertibi için teşkil e
dilen komite dün içtima etmiş 
ve Re,it Saffet Beyi riyasete in 
tihap ettikten sonra Vali Bey. 
den yan~ı himayesine almağı 
ricaya karar venniıtir. Yanşa 
ait nizamname kaleme alınır a-

lınmaz gazetemi:ı:de netredil& 
cektir. Şimdilik verileA karar 
fU hususa ta aittir: 

1 - Y arıt latinye köprüıii· 
nün Maslak tarafından batlaya 
cak ve Zincirlikuyudaki karako 
!un önünde bitecektir. 

2 - Y arı,a üç sınıf otomobil 
girecektir. 

a - Amatörler tarafından 
sürülecek olan hususi otomobil 
!er, 

b - Şoförler tarafından sürü 
lecek olan hususi otomobiller, 

c - Taksi otomobilleri. 
[Devamı 6 ncı aalıill!ae] 

Döviz hakkında hazır 
lanan izahname 

Beş numaralı kararnamenin 
7 nci maddesi 

ne suretle tatbik edilecek? 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Türk paraımın kıymetini koruma 
hakkındaki 5 numaralı kararna
menin 7 inci maddeainin aureti 
tatbikine dair hazırlanan izahna· 
meyi bildiriyorum: 

1 - Türkiye'de mukim hakiki 

ve hükmi taluılar, ellerinde b11 
nan, yani 'l'Urkiye' de veya hari 
te kain banka .... mileaaeaele 
mevdu dövizlerini Cumhuriyet 
Merkez Bankaama bildirmeğe 
mecburdurlar. 

[Devamı 6 "'" ıuıhllede 

Tütün konferansın da 
üç celse daha var 

Murahhaslar dün müzeleri ve 
Dolmabahçe sarayını gezdiler 

Balkan Tütün konferanoı mu
rahhaaları dün oabah müzeleri 
ve Dolınabahçe aaraymı ziyaret 
ebnİflerdir. Bu :ııiyaret esruuında 
kendilerine Türk murahhaılarm
dan bazıları da refakat etmifler
dlr. 

Balkan Tütün konferanoı be
tinci içtimamı öğleden oonra Ti 
caret odaoında yapmıfbr. Rei 
vekili Nemli zade Mithat Bey A 
rupaya gitmiı olduğundan lktıı 
vekaleti namına konferanaa itti 

[De-mı 8 "'" .,,hiletl• 



-

Diri diri 
Gömüldüler 

M. Herriot 
Hazırlanıyor 

TEL G RA~ LA R1 f lli'Ül-~A&.i_ii_J_ 
Yanan vapurdan 70 Yenıden M ı· . 

Cenubi Amerikada 
bir tünelde facia 

; 

"i eni kabinenin 
bünyesi hak

kında tahminler 

k · i d d k Çarpıştılar ec ıste kabul edıleo 
iŞ mey an a JO Altı ölü ve otuz kanunlar 

VALPARAISO, 19. A. A.- Las 
Raiua tünelinde bir inhidam vukua 
gelmİJ ve 42 amele toprak altında 
kalınqlanla. Lebrun- Hl'rrtot miilakatı 

etrafında 

Vapur yanarken kahramanlık.. 
lara olduğu 

yaralı daha var 
BOMBA Y, 19. A. A.- Polislerin 

ekserisi 3 ıünden beri bili iııkita va 
zife cörmü, olduklarmdan yorgun
luktan bilgin bir halde bulunmakta
dırlar. 

Takas komisyonu teşkiline dair 
layihanın müza_ 

keresinde münakaşalar oldu Bu amelenin kurtanlmalan ümidi 
yok a-ibidir. Amele Anddaiları üze
rindeki batta yapılmakta olan tüne
lin in.-atmda çalıtıyorlardı. 

SANTIACO D UCHILI. 19. A. 

kadar facialara da sahne oldu 
ANKARA, 19. A. A. - B. M. 

' 
A. - Son gelen resmi haberler Rai 
ca. tünelinde toprak altmda gömü
lii kalmış olan amelelerin sağ olduk 
lannı temin etmektedir. 

PARIS, i9. A. A.- Lebrun-He
riot mülikohru mevzuu bahia eden 
Malin gazetesi her iki devlet adamı 
nın Lozan konferanu baklanda lw
nutmu~ olduklarını tahmin ediyor ve 
çünkü bütün umumi tahminlerin M. 
Heriot'nun h>riciye nezaretinde M. 
Tardieu'ye halef olacağı merkezin
dedir, diyor, 

Şimdiki halde ıehirde nisbi bir sü
kunet büküm sürmektedir. Yağma
cılık hareketleri süratle bastırılmıı
tır. Maamafih mensucat imalithane
lerinin bıılundukları mmtakaclaki 

~ sükunetin muvakkat olmasından ve 

Meclisi bugün reis vekili Refet Be
yin riyasetinde toplanarak tahlisiye 
Umumi Müdürlüğü bütçesini miiza
kere etıniş ve mezkur idarenin 1932 
senesi masarilatı karşılığı olarak 
270428 lira tahsisat verilmiş ve va
ridatı 321000 lira tahmin edilmiş. 
tir. Bütçe kanunun bir maddesiyle 
tahlisiye idaresinin maksat ve ha
deflerine benzeyen hizmetler için 
teessüs etmiı bulunan bayır cemiyet 
lerine icra vekilleri heyeti karariyle 
ihtiyat akçasından 20 bin liraya ka
dar yardımda bulunmak hususunda 

kil Bey bu meyanda izhar edilınit o
lan bazı endişeleri yerinde bulma
dığını söylemiı ve kanunun kabııllô. 
nü istemiıtir. Bu izahatten sonrı 
celse tatil edilmiıtir. 

VALPARAISO, 19. A. A. - An 
des dağlarmın Chili sathı maili üze
rindeki Las Raieas tünelinde vuku. 
bulan inhidamda toprak altında gö
mülü kalmış olan 42 amelenin kur
tanlmau hakkındaki bütün ümitler 
kesilmittir. 

Arap 
Saçına döndü 

Bu gazel" mecliı ınahafilinde he
nüz miktan tesbit edilememif bulu
nan bir ekseriyete istinat etmek ıu
retile geniı bir temerkiiz kabinesi
nin tesisi lehinde sarih bir cereyan 
tereuüm etınekte olduğunu. fakat 
bir kartel bükü.metinin meydana gel 
miyeceğinin muhakkak bulunduğu
nu ililve ediyor. 

Lltıdberg nıeselesirıde 

geni ge11i safhalar 
NEVYORK, 19. A. A.- Lind

bergh'in çoc:ıığu meselesi her a-ün 
batlıa bir safha arzetmektedir. Ev
velki ıün hain rolü milyoner Cıır
ti11' de dün bahriyeli Parzych'de i
di. Bug\in ise ki;.., mensuplarından 
Bo--Peacack'dadır. 

Fil...ıö dün akıam verilen ımlii
mat lıilifma olarak 25.000 lirayi 
kendi namına depozito etmeğe Lind 
bergh'i ikna eden M. Cıırtisa olma
yıp esrarengiz papazdır. Papaz, M 
Curti11'in beyanatına ıöre Lind
bergh'i mütemadiyen aldabnağa ken 
disini tetvik etmiıtir. 

M. Curti11, ilave ediyor: Kemli 
irndemin hilafına hareket edecek 
bir raddeye gelmiıtim. 

Polis hali hazırda çocuğun 1 mart 
tarihinde saat 8 ile 10 arasında, ya 
ni kaçınlmıı olduğu ande ölmüt ol
dugu fikrinde bulunmaktadır. 

Milyoner Gurtis le Li11d-
bergh karşı kaqıya 

NEVYORK, 19. A. A.- Bua-ün 
Hopvell'de Curti1t ile Lindbera-b 
karşı karpya gelmişler ve milyone
rin ittibamına müteallik merasim ic
ra edilmiştir. Bu esnada Curtis ba
~ını çeYİrdiği halde Lindbergh ta
ınamile souk kanlılığını muhafaza et 
mi,tir. 

Curtia, Fleminıton hapishanesine 
muvasalat ettiği zaman mahpuslar 
tarafından yuha ile kartılanmıştır. 

M. Curtls'in garip oaziyeli 
NEVYORK, 19. A. A.- M. Cıır

tis.'in harekatı haldmıdaki tahkikat, 
fevkalade garip tafııilitın meydana 
çıkmasına sebep olmuttur. Mümai
leyhiıı Long-lsland kaçakçtlanndan 
biriıilc yapılan muvacehe.ini mütea 
kip iğfalkirane hareketlerini itirafa 
mecbur kalmış olduğu şimdi anlaııl
maktadır. 

Zabıtaya nazaran, esasen Curtiu' 
İn şüpheli vaziyeti, Lindb«gh'in is
tihdam etmiı olduğu hususi bir ta
han-i memuru tarafından meydana 
çıkarılmıştı. 

Bu memur, zikri geçen lıkoçyalı 
karakçı ile münasebet tesisine mu
vaffak olmut ve merküm kendisine 
N orfold zabıtası nezdinde müdabc>
ledc bulunına11 için Curti1t'e mü
him biı· meblağ vermiı olduğunu 
öğretmiftir. Fakat CurtiH vadini 
tutmamıfbr. 

Bu .,....da kaçakçı, Curtiııs ile mu 
vacehe olunmuş n Cıırti11 itirafa 
mecbur edİlmİJtİr, 

Zabıta, kaçakçılar tarafından ha
yatına kastedilmesin diy& Curtiss'i 
sıkı bir nezaret altında bıılandur
maktadır. 

M. Lebrun, süferagı 
kabul etti 

PARIS, 19. A. A. - Reisicümhur 
M. Lebrun, bıı sabah Elysee sara
yında kendisini tebrike gelen selir
leri kabul etıniıtir. 
Papanın vekili, müteveffa M. Doıı 

mer'in katli hadisesinin cihanda u
yandırmıf olduğu infialden bahs~y
lemif tir, Mümaileyh demiıtir ki: 
Fransa, düçar olduğu matem içinde, 
vekar ve sekinetini asla kaybetme
miı ve §&yanı takdir bir sükun ile 
ve kanunu esaaiıinin ahkimmı ser
best bir surette yerine getirmek su
retıle riyaseti cümhur makam.ırun sa 
lahiyetlerini ahil olan ellere tevdi et 
meıini bilmi,tir. 

Papanın vekili, süfera heyetinin 
ibla. ve ıebat ile teşriki mesai ede
ceğine dair M. Lebrun'e teminat ver 
mi, tir. 

Kalem klüpleri 
ve sulh 

BUDAPEŞTE, 19 A.A. - "Ka 
tiyyen siyaset yok". Şeklindeki 
parolaya rağmen "Kalem Klüp
leri" nin beynelmilel 10 uncu 
kongreainin bütün müzakereleri
ne ıiyaıi münakatalar hik.im ol
muıtur. 

Müzakeratm mevzuu: "Kalem 
klüpleri" siyasetle iıtigal etmek
sizin, aılhe naaıl hizmet edebilir
ler" Şeklinde olduğundan dünkü 
içtima neticesinde hiııl olan inti .. 
ba, konııreciler ekseriyetinin aulh 
lehindeki her türlü nümayiıin ta
mamen aiyaai bir hareket teıkil 
edeceğine kani bulundukları mer
kezindedir. 

M. Jules Romains, ifade ve be
yan serbestiıinin "Kalem Klüple. 
ri" nin en eaulı gayesi olan sulh 
Ye beynelmilel itilaf fikirlerini 
teshil edeceği ıeklinde bulunan 
Fransız tezini ıiddetle müdafaa 
etmi,tir. 

ltalyan fütüriatlerinden M. Ma
rinetti, bir takım ihtira::i kayitler 
dermeyan ebnİftİr. 

Konırre, bir aralık barsi Ye si
yasi a-rupları edebiyatın serbesti
si ile kabili telif olamıyacak bir 
mahkümiyet mevkünde bulundu
•n memleketlere ve resim jimle 
re kartı bir nümayif manzarası 
arzetıniftir. 

)'anan oapur 

ADEN, 19. A. A.- Bucün Andre j den'e gelmiıtir. Vapurda Georgeı 
Lebon vapurile buraya gelen Ceor- Philippart felaketinden kurtulmut 
C~ Phili~par yol~ulanrun. hepsi de 134 yolcu bulunuyordıı. Daha evvel
felikete '"' olan nvayetlerınde yan- ce Aden'e ııelmif olan yolcular, bıı 
gınm sür'atle sirayet ve intitar et- ıon gelenleri bekliyorlardı. , 
mİf olduğunda 11rar eylemektedir- Felaket anında birbirinden ayn 
ler. düımüı olan aileler efradının bulun 

Bunlardan birisi bilhaua yolcu- ınaları tavsifi gayri kabil meserret 
fardan 400 kiıinin vapurun &a, ta- ve saadet sahneleri arzebnİftİr. 
rafına ilticr etınesine ateıin mani PARIS, 19. A. A.- Şark kumpan 
olduğunu söylem.ittir. Bunlardan bir yasına mensup Kaiser 1 Hind va
çoğu yanarak veya boğularak ölmiif puruna Meaajeri Maritim kumpanya 
tür. Bunu söyleyen kimıe ile zevce- aı tarafından gönderilen telgrafa 
si, kendilerini denize atmak süretile mezkur gemiden gelen cevapta ge
ölümden kurtulmuılardır. Kendileri mi içinde Ceorıres Philippart yol
Georges Philippar'ın sandallarına a- cularından kimse bulunmadığı bildi-
lınmıılardır. rilmiştir. 

Felemenkli bir doktor ile zevcesi. ADEN, 19. A. A. - Buraya ge-
çoc:uklarının gözleri önünde diri, di - 1 len '<On haberlere nazaran Georgeı 
ri yandığını görmüşlerdir. Dumanın Philippart vapurunun erkek ve ka
tesirile uyanan doktorla karısı, ya- dm yolcularından 70 kiti noksan
kınlannda bulunan kabine:ve koşmuı dır. Kazazede vapurıın oda hizmet
lar ve orada çocukları ile beslemesi- çilerinden Fransız Mile. Bertbe Hel 
ni alevler içinde bulmuılarcır. bout'un kahra,..nlığı hasseten kay-

Soriets Kaia Neft'in karaya çıkar- dedilmiıtir. 
mış olduğu yolcular, bu geminin ge- Alevler gemiyi yaladıkları sırada 
rek yolculannın ve <:erek ır.ürette- bu matmazel bütün kamaralan ge
vatınm battı hareketinden ve Rus zerek müthiş yaralardan mw:tarip 
tablisiyecilerinin muamelelerinden si olan 12 yaıındaki bir kızcağızın e
tayi•le bahıetınektedirler, 130 kiti- beveynini aramağa çdanııtır. Yara
nin kaybolduğu zannolunmaktadır. lı çocuk, tabliıiye sandallarından bi 

Fransız menabiinden alınan malii rine nakledilirken aldığı yaralardan 
mata göre hali hazırda kayıpların müteessiren ölmüştür. 
miktarı 91 dir. 

Yan{Jın nasıl çıktı 

ADEN, 19. A. A.- Georsııes Phi 
lippu'da yangı:n>.1 cıkmıı olduğunu 
haber ver~rek istimdat etınis olan 
Tien Çin'li maden mühendisjnin zev 
ceıi yangının be.şJanı:rıcı hakkında i 
tideki malumatı vermektedir: 

Pazartesi günü gecenin ikisinde 
Canlafui burnunun ffonerine bakmak 
üzere güverteye çılmuıhm. Kama
rama indikt•n birkaç dakika sonra 
tavandaki elektrik ziyasının kuvveti 
nin f PVkaladc azalmakta olc!uiunu 
gördüm. Kamarotu cağrnnak iıte
dün, fakat zil elimde kal<lı. Çünki 
telltt erimiıti. Nöbetçi zabitine ha
ber vennek Üztte hemen koıtum. 
Kamarama avdet ettiğim zaman dı
varlarm iç.inde bir çahrtı hissettim. 
Birkaç saniye sonra kamaram du
manla doldu ve tahtaların arasından 
alevler fıskmnağa başladL 
Yangın haber alınır alınmaz ma

kineler durduruldu ve yangını boğa
rak baıtmnak maksadile bütün lom 
bar delikleri sıkı arkı kapatıldı. Ma
mafih, yanım pıyanı hayret bir ıü
ratle intisar etti. Bir müddet ıonra 
bütün yolculara güvertede tahlisiye 
sandalları yanında toplanmak emri 
ven1di. 

Kurtulanlar 

Do - X tayyaresi 
NEVYORK, 19 A. A. - Bir

kaç ay evvel Cenubi Aınerikadan 
buraya gelmİf olan DO - X Dor
nier tayyaresi bu aabah Harbour 
Grace istikametinde havalanmıı
tır. Bu·."adan Atlas denizi ve Aco
res adalan tarikiJc Lizbon' a mu· 
vaselat icin tekrar uçacaktır. 
Mezkur t..:yyare takriben 12 ay 
evvel Lizbondan cenubi Amerika 
ya uçmuştu. 

M. Mac Donald 
İskoçya'da 

istirahat edecek 
LONDRA, 19 A.A. - M. Mac 

Donald, Lossiemouth'a gitınek ü
zere dün saat 19,30 da Londra'. 
dan hareket etmİ§tir • 

Bira da içilemeıı 

Miimaileyh müteaddit defalar is
tiçvap edilmittir. 

N orfold zabıtası mümaileyhin ço-

cuğun kaçınldığı ıeceyi nerede a-«>
çirmit oldufunıı kontrol etmit ve o
tomobilindelti çamurlarla Hopewell' -
den alınan çanurfarı mukaYese eyle
miıtir. Curti11'in kansı suikaıt esna 
11nda miinıaileybin evinde balıındu
ğunu temin eylemektedir. 

ADEN, 19. A. A.-Andre Lebon 
JCIDİıi dün gece yarı., Cı'butiden A 

VAŞiNGTON, 19 A.A. - A.. 
yan meclisi, yüzde 2, 3, 4 nisbe
tinde alkolü bavi biranın imal ve 
sattıının serbestisiııe müsaade Y6-
rilmesi baldcuıda vaki olan kanu
ıii teklifi reddetmittir. 

kargaıalıklann yeniden daha şiddet
le başlamaundan endişe edilmekte
dir. 

ikinci celsede yapılan yoklama n• 
ticeıinde ekseriyet bulunamadığı an
laıddığından cumaertesi günü top
lanmak Üzere içtimaa nihayet veril
miıtir. 

BOMBA Y, 19. A. A. - Şehir her 
gün mütemadiyen a-elmekte olan mu 
hacirlerle doludur. 

Mii11akaşalar BOMBA Y, 19. A. A.- Bu sabah 
erkenden ıebrin şimal kısmında ye
niden bir talwn karcapılıklar olmuş 
tur. MecQSi çulhalar, yoldan geçen 
müslümanlara taarruz etmiıler ve 
bunlardan birisini öldürmüılerdir. 

Bunu takip eden arbede esnasında 
polis, ıilih istimal etmi~tir 5 telef 
ve 30 yaralı vardır. 

50 amele tevkif edilmiı ve 40 ip
lildıaııenin kapadılma11na mecburi
yet biıd olmuıtur. 

BOMBA Y, 19. A. A. - Zabıta 
bu sabah bir ekmek arabası içinde 
nakledilmekte olan külliyetli mik
darda sililı ele geçİrmİftİr. Ekmek
lerin albna sokularak r.aklanmıı o
lan bu sililılann içinde bir çok bı
rak, kama ve küçük balta bulunmut 
tur. Bu araba mecusi kıyafetine tir
miş bir müslüman tarafından sevke 
dilmekte idi. Bu adam taşadığı si
lahlar meydana çıkanlchğı vakit bal 
km gösterdiği hiddet ve tehevvürden 
güç halde kurtulmuıtur, 

Japon kabinesi 
TOKIO, 19. A. A.- Pek yakında 

teşkili mümkün olan kabinenin ma
hiyeti baklanda M. Suzulô ile M. 
Araki arasında şimdi bir itilaf haıd 
olduğu söylenmektedir. 

HARBiN, 19 A •. A. - Uqari 
nehri boyunda avlaıunağa çıkan bir 
lngilizle bir Amerikalı 2 Japonyalı
yı T ıitsikar treninden qağı inıneie 
icbar ederek Miao T aizo' da öldiir
müı olan kıyamcılar taralmdan kat
ledilmİJlerdir. 

Gazeteciler fede
rasyonu kongresi 
ROUEN, 19. A. A.- Beynelmilel 

gazeteciler Federasyonunun Konı
resi bugün açılını,ıır. 

Şüpheli bir tayfa
nın tevkifi 

AUCKLAND, 19 A.A. - Za
bıta, ahval ve etvan fÜpheli cörü 
len bir tayfayı valinin ikameqa
hı civarmda tevkif etınit ve üze
rinde bir bomba bulunmuıtur. 

Merkumun oturduğu mahalde 
ikinci bir bomba daha bulunmut
tur. 

Bulunan bombalar, büyÜk bir 
binayı havaya uçuracak kadar 
kuvvetlidirler. Polis, baıka bom
balarm da saklı olduğu zaıınedi
len diğer bazı mahalleri de tahar 
ri etmiıtir. 

Cemiyeti akvam 
masraftan 

CENEVRE, 19. A. A- Cenıi,,. 
ti aknm konsayi bqünld içtima
da lrak'm büy;;Jc BritanJUID idari 
vekaletinden iııtibliu meseleeini •• 
Cemiyeti akvam masnıftarmm ten
kisi İçin lnıiliz heyeti murahhaaau 
tarafından verilen muhtırayı tetkik 
edecektir. 

mezuniyet verilmiştir. 
Tütün inhisar idaresinin 1931 se

nesi bütçesinde 55 bin. tuz inhisar 
idaresinin ayni sene bütçesinde 32 
bin liralık münakale yapılması hak
kındaki kanunlar kabul olunmuş
tur. 

1931 bütçe kanunun 24 uncu mad 
deıiyle penıiyon kanununun mecca
ni talebe hakkındaki maddesinin tef 
sirine dair mazbatanın ilk ikinci mü
zakeresi yapılırut ve kabul edilmiı
tir. 

Mütealaben takas komiıyonu teş
kili haldondalô kanunun müzakere
ıine c<>çilmittir. Bu münasebetle 
söz alan iktisat vekili Mustafa Şe
ref Bey ilk defa kanunun müzakere 
sine baılarurken bazı hatipler tara
fından ileri sürülen mütalealara ce
vap vererek taku kanununun millet 
meclisine arzındaki zarureti izah et
miı ve içinde bulunulan buhran lıar
ıısında kendi pazarlarını korumak i
çin başka memleketlerce ittihaz edi
len takyi~attan babseylemittir. Ve-

ANKARA, 19 (Telefonla) 
Takso komisyonu teşkili h•kkında· 
ki liyihanın müzakeresi esnasında 
lkbsat vekilinin izahatını müteakıp 
Isparta meb'uıu Kemal Turan, Si
vaı meb,uıu Remzi, Mağniaa meb' .. 
uıu Refik Şevket Beyler söz almıt
lardır. 

Refik Şevket Bey komisyon lef" 
kilinden beklenen ve ümit edilen faJ 
daların temin edilemeyeceğini, böyle 
bir teşekkülün birçok mahzurlanı 
yol açauğını söylemiş ve teklifin r~ 
dini iatemiıtir • 

1 zmir meb'usu Halil Bey de böylt 
bir komiıyona taraftar cörünmemit 
ezcümle demiştir ki: 

- Memlekette tütün müstesna ı· 
tn!ı ihracat eşyamız yoktur. Tütün 
ıtoku da bu sene zeriyatın azalma· 
sından dolayı ol'lıu!an kalkacaktır. 
ihracat eıyamızdan elimizde külli
yetli mikdarda stok kalmadığına gö 
re fevkalade tedbirlerle bunları ihrıı 
ca çalışmakta ne fayda vardır. Ken 
dilerinden ;:ardunlar bcklediğimiı 
ecnebi tirketlerine emniyet vermek 
için kendilerini bu kayda tabi tutm• 
mak lizmıdır. 

Postaneden çalınan 617 8 lira
dan 2878 lirası bulundu 

BURSA, 19 (Milliyet) - Eırarengiz bir ıurette Gemlik pos· 
tahanesinden çalman 6178 liradan 2878 lirası Tersane civarınd• 
bulunmuştur. Paranın mütebaki kısmının Kumla köyünde oldu· 
ğu haber verildiğinden mezki'ir köye memurlar gönderilmiştir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Bursa Tayyare cemiyeti binası 
BURSA, 19 (Milliyet) - Tayyare cemiyeti binasının kütat 

reami bugün merasimle yapılmıt ve nutuklar söylendikten ıonra 
bina gezilmiıtir. Gece Raeit Rıza ve arkadaelan tarafından ı.;.. 
temıail verilmiıtir. 

Recep Bey bugün geliyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Fırka Umumi Katibi Recep Bey 

bu akpm lsatnbula hareket etmiftir. Recep beyin gaybııbeti srrasm
da umwni katiplik itleri Antalya meb'usu Dr. Cemal Bey tarafından 
tedvir ol.ınacaktır. 

verenlerin Bedel • • 
ıaşesı 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bedeli nakdi vermİf efradın bedel
leri kendi taraflarından tesviye edilmek prtile ilbaı ve iyllf"lerinin 
menıup olduldan kıt'alar tarafmdan temini hakkında aakerlik mu
kellefiyet kanununa Bütçe Encümeni bir fıkra ili.ve etmiıtir. 

Bu suretle elbiselerin yeknesak bulunma11 temin edilecektir. 

MI, Diplarakonun resim 
gisi merasimle açıldı 

ser-

ANKARA, 19 A. A. - Bugiin aaat 15 de Halkennde Bat"'kil 
ı-et Pata Hazretlerinin himayelerinde ve Yunan sefiri cenaplannm 
riyasetinde bulunan Yunan ~larmdan M. Diplaraku tarafından 
bir reaim aergdi açılmııtır. M. Dıplaraku Yunan güzel san'atlan hak· 
kında bir konferans verdikten sonra salondaki eserlerini teıbir etmif 
tir. 

Açılma m&raaiminde Baıvekil ismet P&f& Hazretleri Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü Beyefendi ile Yunan aefiri ve tehrimizde bulunan 
sefirler hazır bulunmllflardır. 

( • J ıimdi Lebrun'ün Reiıicümhur. 

Haftalık Sı•yasAı JcmaJ luğa intihabı münasebetile bize 
hatırlatmaktadular •. Lebrun, 

------------~~~""."'""."'--------~ harbi umumiyi müteakip meı
Fransada yeni hüklımetin 1 iki haftalık zaman vardır. Çün- bur 1919 intihabatı yapıldığı 

teşkiline intizaren beynelmilel kü yen~ meclia ancak haziran- zaman Cleınenceau'nun kabine. 
sahadaki faaliyet olduğu yerde dan evvel toplanmıyacak. sinde nazır olduğu halde M. 
sayıyor. Üç mühim beynelmi- "' • "' Marin ile teşriki mesai etmİf-
lel mesele kartısındayız: 1 - Diğer taraftan Franıız Reisi ti. Halbuki Marin, bir müddet 
Tahdidi tealihat. 2-Tamirat. 3 cümhuru intihap eclildi. Tah. evvel, Versaillea muahedesini 
-Aksayı ıark. Gerçi bunlan bi- min edildiği gibi, ayan reuı çok hafif bulduğundan mecliı
ribirinden ayırmak ta mümkün Lebrun, Doumer'i istihlaf et- te aleyhinde rey vermitti. Cle
değildir. Çünkü Cenevredeki mittir. Lebrun'ün intihabı bek. menceau'nun canı sıkıldı ve Ma 
müzakere havaaı, Akııayı Şark. lenmekte iıe de ıol cenah fırka rin'den ayrılmasını, yahut ta 
taki vaztyele tabidir • T amiral !arının muzafferiyetile netice- kabineden çekilmesini talep et. 
meselesi etrafında 16 haziran- lenen intihabatın akabinde bu ti. Lebrun da Marin'i hüki'imet 
da cereyan edecek müzakerede zatm Reiııicümhurluğa geçme- nazırlığına tercih ederek istifa 
diğer her iki vaziyetten müteea ıini oldukça aykın telakki eden etti. Şimdi Versailles muahede 
sir olacaktır. Bütün bu mese- ler de çoktur. Ve Sosyalist fır. sinin Almanya'ya kafi derece
leler yeni Fran51z Hüklımetinin kası reisi Blum, Populaire ga- de yükler tahmil etmediği 
teşkilini bekliyor. Radikal Soı- zeteainde neırettiği ıayanı dik. ne kani olan adamlarla teşriki 
yalist fırka da bir taraftan ken. kat bir makalede yeni Reisicüm mesai eden Lebnın'ün, Radikal 
di araaında münakaşada diğer burun Felix Faure'den beri Sosyaliıtlerin ve Sosyalistlerin 
taraftan da müzaheretini iıtiye gelen Reisicümhurların en mür kazandıktan bir intihabatı mü
ceği zümrelerle müzakerede. tecii olduğunu iddia ediyor. teakip Reisicümhur olması ga-

hap edildikten şonra aiyaıi fır
kalara kartı bitaraflığını ilan 
eder. Fransız teşkilatı esasiye. 
sinin bu ana hattından aynlmak 
istiyen Millerand acı tecrübe 
ile öğrenmit ve kendisinden 
aonra gelenlere de öğretmi!tir 
ki bu noktayı ihmal etmek teh. 
likelidir. Lebrun'ün da kanun 
çerçevesinden ayrılmıyacağına 
herkes kanidir. Kimbilir belki 
de sol cenah hükUmeti iktida
ra geçmek üzere iken, sağ fikir
leri taııyan bir devlet adamının 
da Reisicümhur olması bir nevi 
müvazene teminine yardım e
der. 

pdmaaına sebep olmuttur. Hü· 
cumlara hedef olan da Harbiye 
ve Dahiliye nazırlıklarmı ıah
amda birleıtirmit olan Ceneral 
Groener idi. Ceneral Groener 
baılıca ıu noktadan hücuma ma 
ruz kalmııtır: Nazi teşkilatına 
ait olan hücum kıtaatmı dağı
tıp ta diğer fırkalara ait tqki
latlan dağıtmamak. Filhakika 
Nazi'ler ile mücadele için te,
kil edilen Reichsbonner t~ki
latı bükCimet tarafından dağı
tılmamııtı. 

Prusya kabinesi de iıtifa ecle- gali gibi tedbirlerin tecavüzkar 
cek. Şimdiki Taziyete göre, ha· olduğunu iddia ederken, Japon. 
la hükUmet t~kili mümkün gö- ya' da bunları bile mülayim bu· 
rülmüyor. Bakalım Naziılere lan zümrelerin bulunması hayli 
vasat fırka da iltihak ederek garip görünebilir. Fakat katil 
hüklımet teşkiline imkan vere>- hadieesi de göstermittir ki var
cek mi; yeni llıüklımet teıkil e- dır. Esasen Başvekilin katli 
dilemez diye ıimdiki Braun bü- bu yolda irtikap edilen cinayet· 
kUmeti iktidarda kalacak mı? !erin ilki değildir. Birçok dev
Y okıa kanunu esasi altında let ricali ve yüksek maliyeciler 
idare mümkün değildir diye Fe- bu yüzden katledilmitlerdir. J• 
deral hüklımet idareye vaz'ıyet pon milliyetpe"erlerine naza· 
mi edecek? Bunu da 24 mayıs- ran, Japonya'nm tevesıüüne en 
ta öğreneceğiz. gel olanlar, mutedil devlet a• 

• • • damları ile yüksek sermayedar 

Henüz yeni Herriot hüklımeti- Lebrun'ün sağ cenaha men- rip görünüyor. 
nin sağdan mı yoksa soldan mı sup olduğu malum idi. Fakat Bununla beraber tunu da 
iıtifo edeceği malfun değildir. bir hadiseyi ancak Fransız po- unutmamak lazımdır ki, Fran. 
Ve b karan vermek i in daha litikacıları unutmamışlardı ki. sız Reisicümhuru bir defa ~-

.,. . .,. 
Fran11zlar yeni hükumetleri 

ni teşkil etmekte iken Almanlar 
da asabileıiyorlar. Hafta arası 
Reichstag açıldı. Brüning be. 
yan.atta bulundu ve 30 kadar 
ekseriyet aldı. Fakat bundan 
sonra Nazist'lerin hücumları 
başladı. Geçen Prusya intiha
batrnın arifeıainde bu fırkaya 
mensup olan hücum kıtaatının 
dağıtılması bu hücumların ya-

Groener bu hücumlar kartı
ımda nihayet Harbiye nezare
tinden iıtifa etmiıtir. Fakat 
Dahiliye vekaletini muhafaza et 
mektedir. Harbiye nezaretine 
henüz kimıe tayin edilmemit
tir. Bu tayin yapılırken kabine
nin yeni ba§tan teıkili dahi mev 
zuu bahiıtir. Herhalde fU mu
hakkaktır ki Prusya'daki mu. 
zafferiyetlerinden sonra Nazi'· 
ler gerek Prusya ve gerek Al. 
manya kabinesinin kapılarına 
gelmiş dayanmışlardır. Dört 
gün sor.ra - 24 mayısta -

Japon Batveıkili lnukay'in lardır . Eğer devlet adamlan 
katli, Japon hükilmetinin Şang tereddütle hareket etmeaeleı 
hay'ı tahliyede neden tereddüt bankacılar da mani olmasa, Ja· 
gösterdiğini bize anlatmakta- ponya Akııayı Şarkı iıtila ecle
dır. Tahliye için mütarekena- bilir. 
me imzalanır imzalanmaz, Bat- Diğer taraftan Japonlar mil 
vekil bir ıuikaata maruz kaldı tarekenamenin ahkamı muci· 
ve öldü. lnukay'ın katline ıe- hince askerlerini kısmen Şang· 
bep, Japonya'da müfrit züm. hay'ın bitaraf mıntakasına çek
relerin, Çine kartı kafi derece- mişler, kısmen de büabütÜD 
de ıiddetli bir siyaset takip geri almıtlardır. Ancak henüz 
edilmediği hakkındaki kanaatle yirmi kilometrelik bitaraf mın
ridir. Bütün dünya, Mançur- j takaya Çin askerlerinin girmesi 
ya'nın istilası, Şanghay'in iş- ne müsaade edilmel11İ4tir. Mü• 
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• • • 
Italya ile Ticari vaziyetimiz inkişaf Gösteriyor •. 

Ekono'llli 

• • • • Italya ile tıcaretimız 
ne safhadadır? 

Mahkemelerde 

Kaza nasıl 
Olmuştu? 

Emin Vafi B. keşif 
yapılmasını istedi 

Başvekilin Roma seyahati mü_ 
nasebetile alakadar 

daireler tetkikat yapıyorlar 

Ankara caddesinde vuku bu
lan, bir kitinin ölmeai, üç kitinin 
yaralanmaııyla neticelenen oto· 
mobil kazaıınm meı'ulu Emin 
Vafi Beyin mubakemeıine dün 
ağırceza mahkemeıinde devam 
ediJmi~tir. 

Dünkü muhakemede Emin Vafi 
Bey hadiae mahallinde ketif ya
pılmaıunı İıtemif, muhakeme tab
kikabn tevsii jçin baş,ka güne bi· 
rakılmıttır. 

lamet Pata Hazretlerinin ltal
,. seyahatleri münaaebetile ala-
1.adar daireler ltalya ile iktıaadi 
"1Üna .... atımıza dair tetkikat 
Yapmaktadırlar. 

ltalyaya 1932 aeneai ilk üç ayı 
llarfmdaki ihracatmnz 5, 700,000 
lira •e ithalatonız iae 2,073,000 
liradır. 

1931 sen .. inin ilk Üç ayı zar
fiDdaki ihracatımız ise 9, 700,00 
lira ve ithalatımız 5,450,000 lira 
idi. Bu vaziyete nazaran, 1932 se
neıi ilk üç ayı zarfındaki ihraca
tımız ı~n aeneye niabetle 4 kü
ıur milyon lira ve ithalitrmız İae 
3 küsur milyon lira noksandır. İh 
racatımızda görülen noksanlık ik 
tıaadi buhranın etya fiatlerindeki 
leıiri neticesidir. 

1932 aeneai ilk üç ayı zarfında 
ltalyaya ihraç ettifimiz baılıca 
••addelerir kı...metleri ıudur: 

Madde Lira 
Pamuk 51~000 
Tütün 2,119.000 
F"mdık 429,000 
Kuru llıd!m 147,000 
incir Sl.000 
Yumurta 952.000 
Zeytin yalı 306.00 

Halbuki 1931 ilk üç ayı ltal
J~a 3 milyon lira kı,...etinde 
liitlln, 15,000 U... kıymetinde pa
ınuk, 172,000 lira kıymetinde Em
dik, 317.000 lira kıymetinde ku-

BORSA 

19 Mayı• 1932 
AJ....., Fiıltlan 

fıtiluazlır T ah•illt 
ı.ı , dahlll 95,00 
Şaı1 d. lOll&n 3,10 Eltktrlk 5.-
0 .MuHhhldt 41,60 Traıuvey 4.95 
GöaırUler o,111 Tlltl 5,-
~aydl aut ı.u IWıtıoı 16.-
l!aıdat 5.- AHdol• ı ııs.so 

T. Hlıcrlyt 5,60 i . nı t7,ll5 
lıınır BtJrdlye .M1uıteuiJ 11,-
Jı.tılruı 114 

Eııloam 

lı lluıtuı q,~O Tmoı ti.ı, :' 5 
Aaadolu 11,20 Çlaıe•ıo Ju. .. 
Rcil 4,IS Oayon dey. 90.-
ilr. bayrlyt ••,~ Şaık dey. i.-
t, •• , .. , '47,- llllya 1,70 
tnıuaılılıoru 10,JO Ş.r1. m. t'Cu 2,:ıo 

Bomoı:ı !t,50 Teletoıı ıs,-

Çelı fiatları 

Pı rı~ 11,Lb Praf ıb,01 

l.ondrı l"t Vlyua 40.40,75 

Nuynrt 47,S8 Madrlı !\7,16 

Mil an o !,26,5 lerliıı J,99,25 

J\rllk l tl s,ag,17 Va1'ova 4.13 
Atın .a 70,65 Peııe 4,0~5 

tloe' re 1,48,17 Bür., ?9,71 
Sotya 6~.·· ll•lrr•ı 16,96,5 
\rn ın rrdı• f,17,37,S Mo!koY"ı 1087,50 

Nukut,(sabf) 

J\uruş Kurut 
2ı , t. Prıa~ı& ı:-o,ı/t 1 ıllin. A'I' 20,-
1 iSltr11a :'it.- 1 pcı.eta Ji,-

1 doJ.1 r ıııı.~ ı mark so.-
'o hrct tı9,-

1 7.0hi 24-,-

2o 1. B<lçlta ıı :!,- ı pcaıo ııo.-

!io drahmi 4!,-
2Cl Jcy ,, 
2:f.ı diaır :•.-trJ ı. lsv jçre 11.tt,- l (trDt>~tÇ 

11:0 lt\<t w~.- ı Altın 9,31-
!.:t. Horı o ·~ı- ı Mecldlya •5.-
io J. ur (rt} 125, .... ı Bantnot uı -

harekenin imzaıı, meselenin ni
lıai §ekilde 'halli demek olma
dığından bu nokta halledilme
llliştir. 

Şanghay'dan çekilen lata
~tın bir kısmı Mançurya'ya gön 
derilmi,tir. Ve ıon zamanlar
da bu memlekette vaziyet o ka. 
dar kanttı ki buna kat'i lüzum 
•ardı. Japoıılann timdi Man
Çurya'da ve Kora'da altı fırka 
••kerleri vardır. Çinliler ve 
\1ançular yer yer yeni Mançu 
'ıiikumetine yani Japonya'ya 
'<arşı kıyam ediyorlar. Bu mın. 
la.kadaki en büyük tehlike, son 
'aziyetin Rusya ile Japonya a
·aaında bir ihtilata sebep olma
·•dır, 

~/. 4- JF. 

Hındistanda da vaziyet ka
·ışıyor. Hafta arası çok mühiç 
1~berler geldi. İngilizlerin ver
lıkle:·i bu haberlere göre, Me. 
~•ilerle Müslümanlar boğaz 
loJiaza gelmişlerdir, M., •ui 

ru üzüm, 115.000 lira kıymetinde 
kuru incir, 1.182.000 lira kıyme
tinde yumurta, 2,657.000 lira kıyme 
tinde zeytin yağı ihraç edilmiı
tir. 

Bu vaziyete nazaran tütün ih 
na.catı kıymetinde 1 milyon ve 
yumurta ihracatında yarım mil
yon 1ira ve zeytin yağı ihracat 
kıymetinde iıe 2 milyon lira ka
dar nokaan vardır. ltalyadan 
1932 senesi üç ayı zarfındaki itha 
Jitımız ıudur: 

Madde Lira 
Pamuklu mensucat 652,000 
Limon 90.000 
Şeker 63,000 
Kahve 95.000 

1931 ilk üç ayındaki ltalyadan 
ithalatımız töyle idi: 

Madde Lira 
Pamuklu mensucat 2.600.000 
Limon 82.000 
Şeker 167.000 
Kahve 213.000 

İtalya rejisinin 
aldığı tütünler 

ltalya Tütün İnhitatı müdürü M. 
Ricardo Kabelani ıehrimizden Sam
sun'a ıtitmittir. Oç ay evvel İtalyan 
rejisine menıup bir heyet Samsun'a 
giderek bir milyon kiloya yalan tü
tün satın almıtb. M. !Ucardo Kabe
lani de tütünlerin mübayaaıma neza 
ret edecektir. 

Tom balığı ve 
konservecilik 

IZMlR, 19. A. A.- Konserve.ile 
methur tom balıklan avı için Çeı
me kazaaımn dalyan mevkimde faali 
yet batlamıttır. 400 batta 500 okka
lrğı bulunan bu 'lıiılıkların elyevm 15 
okkalıjı tutıılmalrh :ır. Konserveci
lik hakkında tetı.ikat yapılmaktadır. 

Çeşme anasonları 
IZMIR, 19. A. A.- Çetme kaza

aında 100,000 okkadan fazla iıtih
tal edilen ve emsali yalnız l spanya
da bulunan Çeşme anasonları zeriya 
tı ikmal edilmİJtir . 

Müıkirat inhisar idaresi bu sene 
z.eriyab fulalaıtırmak ve himaye et 
melr oıakaadile anaaonculara bili 
faiz 15,000 lira ve 2000 okka da to
humluk tevzi etmiıtir. 

Bu seneki u:riyat 10,000 dönüm
den :z.İyadedir. Halihazırda ekilen a
naaonlarm hemen hemen hepsi çık
D>Jftır. Bu mahsulün bu sene iyi ne
ticeler vereceği tahmin olunmakta
dil'. 

Yugoslaya'da ' 
zeriyat 

BELGRAD, 19. A. A.- Ziraat ne 
zareti tarafından ne§redilen bir ia
tatiıtiie nazaran seçen sonbaharda 
lıufday 2eriyatı 2.113.000 hektara 
balif olmu9tur. 

1930 sonbaharında nisbetle yüzde 
bir tenakua vardır. 

ispanya üzümleri 
MADRIT, 19. A. A. - Almeria 

·•·lliyeti me)'ve iatihaalitı encümeni. 
Almeria iizümlerinin fi-ıi Ameri
ka piyaaalarıııa serbest bir surette 
girebilmeai için Cemahiri müttehide 
bükümeti ne2clinde yeniden teıeb
büıata giriıilmeeiııi talep etmek i-

Laleli cinayeti 
Cümhuriyet bayramı geceıi 

Lalelide bir cinayet olmuş, Arna
vut Haaan isminde bir tütüncü 
Orhan iaminde bi!' genci öldür
mÜftü. Edip ve Mehmet Ali ismin 
de iki genç le Arnavut Haaanı 
yaralamrşlardı. Dün bu cinayet 
davasına Ağırceza mahkemesin
de devam edilmiı, hadiaede cür
mü me,hudu yapmı~ olan polisler 
ile vak'aya ~ahit olan diğer zevat 
dinlenmiflerdir. Muhakeme gel
miyen şahitlerin c .. lbi için bafka 
bir güne bırakılmııtır. 

Neşriyat davaları 
Yann a:a:tetesi sahibi Arif Oruç 

ve mes'ul müdürü Süleyman Tev
fik Beyler aleyhine belediyenin 
fabıiyeti maneviyesini tahkirden 
dolayı açılan nqriyat davasına 
dün ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilmi~tir. Dava Yann gaze· 
teainin uyere bataın böyle Bele· 
diye". '"üç pala bıyıklı izbandot 
Şehremininin kapmnda bekliyor» 
serlevhalı yazılarından dolayı a
çılmııtır. Arif Oruç Bey bu yazı
larında belediyenin te~lrilitaız)ı
ğmı hedef ittihaz ettiğini a<iyle
miştir, Muhakeme suçlulann sabı 
kalannm aoru1maıı için ba;;ka gÜ 
ne bıralolmıftrr. 

Kahve 
Fiatlan 

Ticaret miid/Jrliigü tedki
kata deı•am ediyor 

Ticaret müdüriyeti kahve fiatle
rindeki gayri tabii yükaekliğin haki
ki sebeplerini tespitle metırul ol
maktadıı•. 

Ticaret müdürlüğü kahve ticare
ti yapanların vaziyetini tetkik için 
gümrük idarelerinden kontenjanın 
tatbikindenberi kahve ithal eden tüc 
carın ea.amiıini \le ithal rruktarını iı 
temiştir. 

Jeanne d' Arc kru
vezörü gitti 

Bir haftadan beri limanımızda bu
lunmakta olan Jeanne d' Arc mektep 
kruvazörü dün oaat 15 te Köıtence
ye hareket etmittir. 

Doyçe Orient Bank 
müdürü 

~nkarada bulunmakta olan Döyçe 
Orıent Bank müdürü M. Lebrecht 
ıebrimize llvdet ebnittir. 

.......... _.•MI•••••····--·········-·--····-
zere maliye nazırım ziyaret ebnit-
tir. 

Bu talebin ehemmiyetini takdir e
den na21r, esasen batl&n1lmıt bulu
tıan müzakereleri daha husuıi bir a
laka ile takip etıneğe karar vermiı
tir. 

Müılüman davası Hindistanın 1 bize anlatıyor. İngiliz gazete
eski davasıdır. Ve İngilizlerin leri diyorlannıt ki: 
de bu davayı idame ettirmek - Gördünüz mü? Böyle a-
menfaatleri iktizuı olduğun- damlara istiklal verilebilir mi? 
dan aradaki ihtilafı alevlendir- Doğru amma bütün dava 
mektedirler. Son Londra tahdi bunu kabul etnı.elde bitmiyor. 
di teslihat konferansı da guya '1- "' "' 

İngilizlerin Hindistana iıtiklal Harpten evvel sulh ve mü. 
vermek istemediklerinden de. salemet noktesmdan Avrupa
ğil, Müslümanlarla Mecusiler nın en tehlikeli mıntakııı Bal. 
anlaşamadıklarından akim kal- kanlardı. Bunun içindi ki Bal. 
dr. kanlara barut fıçııı ismi veril-

Hintlilerle Müslümanluın mitti. Harpsonruı Avrupa'nın 
arasında ihtilaf olduğuna şüp. Barut fıçısı da Baltık havza11. 
he yoktur. Fakat İngiliz ida- dır. Buradaki ıiyaai vaziyet pa
resi bu ihtilafı teskin ve izale muk ipliğine bağlı görünüyor. 
edeceği yerde bilakis teşdit et- Bunun içindir ki en ufak bir 
mektedir. Çünkü İngiltere Hin mesele çıktı mı,buralarda ne olu 
distanda "Tefrikaya dütür ve yor? Diye bütün gözler oraya 
hükmet,, kaidesini tatbik et. çevriliyor. Geçenlerde bir Me-

mektedir. mel meselesi çıkmıth. Hele 
Son arbedeler üzerine İngi- •· dı·ı·k b ---ı k --..:ı 

1. l . . .. l ,,ım ı u m-e a_...ı. 
ız gazete erımn ne muta ea 

del'meyan edecekleri maliımdu. Muhterem karilerimize hı
Nasıl ki dün gelen telgraf ha. tırlatalım: Meme! Almanyadan 

berleri bu neşriyatın mahiyetini alındıktan aonre 1924 ıesıeein. 

Tavuk,meyve,yaşseb- Ş::; 
ze ve çiçek sergisi.. Telgraflar 

Sergi bir kaç güne kadar Vila
yet bahçesinde açılıyor •• 

L. Arif B. in izahatı 

İstanbul Ziraat odasının teıeb ı içindir ki ihraç ettiğimiz yaf mey 
büsile önümüzdeki mayıaıq 26 ın· Yeler çürümeden yerlerine viııl 
cı perşembe günü Vilayet bahçe- olamıyorlar. Hiçbir memleketin 
ıinde Tavuk, meyve, yaş sebze meyveai nefaset lezzet ve rayiha 
ve çiçekçilik sergisi açılacaktır. itibarile bizim meyvelerle boy öl-

Sergi latanbulda ikinci defa o- çüıebilecek evaafı ~aiz değildir. 
larak açılmaktadır Geçen 1ene Bahçevanhğa ıelınce bu da 
600 metre murabb.aı bir sabayı ~arlı. b~r ittir. Anca~ ~er_ iıte oldu 
itıal eden serıi bu sene 1800 gu gıbı bunda ~a ~ıle;ı laz~dır. 
metre murabbaı bir saba üzerin- Bahçevancıhgın ı~kıtafı açın to
de kurulmaktadır. Sergiyı iıtirak humları ."!a~. etmelı, , bahçeler-; 
edecekler geçen senekinden bir ucuz ve_ ıyı ~bre temın etmelı 
miıli fazladır, Mahıulatın bırkaç elden ~~e: 

, . den aatrşlarınm hallerde temını 
Bu senekı sera:ıde İstanbul hal- de ayni zamanda nazarı dikkate 

kının hiç görmediği mavi tav§&n- alınmalıdır", 
lar, lngiliz kanından av köpekle
ri, çok kıymetli ve nadide çiçek 
ve fidanlar, Avrupa ve Aınerika 
damızlıklarından muhtelif ırkta 
tavuklar, güvercin ve kuılar teı· 
bir edilecektir. 

Sergi bet gün vıüddetle açık 
bulundurulacaktır. 

Serginin Y•t ıeb2e ve meyve 
kısmı da çok zengindir. Bu kısım 
da aebzelerin envaı ile aakaıda 
yetiştirilmi9 bodur meyve ağaç
ları, üzerindeki meyvelerile bir· 
likte görülecektir . 

Tavukçuluk ve hayvanat kıımı
nın puvantajı uzun ıüreceiinden 
bu kısmın juri heyeti 25 ınayıa 
çarşamba günü vazifeye baılaya
caktır. Bu kıama ittirak edecek 
müaabıklann hayvanlarım çar
tamba günü öğleye kadar sergiye 
getirmiş bulunacaklardır. 

Sergide bunlardan maada yüz-
lerce nevi güllerd"n mürekkep 
koleksiyon1ar vardır. 

Sergi aktam 9 a l<adar 
bulundurulacaktır. 1 

açık 

Sergi münasebetile htanbul 
vilayetinin turfanda , sebze ve 
meyveciliği hakkında. .ınalümat al 
mak İçin Ziraat oda&t ' azaıından 
LUtfi Arif Beyle göriqtük. 

Lütfi Arif B. in iz.ahalı 
Lıitfi Arif Bey diyor ki: 

- lıtanbul, ik[im 'le arazisi i
tibarile meyve yetittirmeğe çok 
müeaitae de arazi küçük parçala 
ra aynld1ğından vi.si nıikyaıta 
meyvecilik yapılamamaktadır , 
Maamafih üzümcülük ehemmiyet 
kazanmJStır. htanbul bağlarında 
çok nefU: üziiınler yetitmekle be
raber turfanda üzüm İzmir ve ha
valisinden gelmektedir. lstanbul
da turfanda meyvecilik inki4af e
dememittir. Buna da sebep lstan
bul ve havaliainde bu san'atın in
kişafı için lazım a:el~n sermayeyi 
koyup tes.iaat yapabılecek müte
ş~bbialer bulunınama11dır. 

Adalar, Maltepe, Kartal ve ba
valisi en müsait turfanda rnınta
kalarıdır. Belçikada olduğu gibi 
bizde de huauai limonluklarda 
hatta buram buram kar yağdığı 
zamanlar 9eftali, üzüm, erik, ki
rez, çilek ıibi meyveleri yeti,tir
mek mümkündür. 

Y af meyve ihracına ırelince 
bunda ihraç meyveainin seyahate 
tahammül kabiliyeti, ambalajm 
,.,kli, Avrupa piyasalarında taze 
meyveden matlup olan evsafta 
mey .. elerin seleksiyonu eaaaları 
aramaki lizımdır. 

Bu esaslar hazırlanmadıkça ha 
rici piyasalarda yat meyvelerimi
ze kıymet ve malıreç aramak biç 
te doğru değildir. 

Memleketimizde ambalajcılrk 
yoktur ve ambalijcılrk olmadığı 

de Litvanya'ya verildi. Fakat 
bir şartla: Muhtariyet ile idare 
edilecekti. Bu ıarta ııöre bir idı 
re teesıüa etti. Ve Meme! Lit
vanya altında bir mahalli hü. 
kumetle idare ediliyor. Fakat 
nüfuıun kısmı küllisi Alınan 
olduğundan tabii mahalli hüku
met te Almandır. 

Geçenlerde Litvanya'nm 
Memel valisi, bu mahalli hüku
met reisini iakat ederek yerine 
bir Litvanyalı ııeçirnı.itti. Bu. 
nun üzerine Alman olan Diyet 
mecliıi yeni hiikıimete ademi 
itimat beyan etti. Vali bütün 
Parlmanter nüktelere ıadık ka
larak İngiliz lı:ralme Yalatır bir 
vekarla Diyet mecliıini daiıt. 
tı. Yleni intihabat yapıldı. Al

manlaı: bu defa tekrar büyük 

bir ekeeriyetle intihap edildi

ler. Ve itte bu noktadadır ki 

Litvınya'da Parlmanter idare 

ba9ka memleketlerden ayrılı. 

Harici ticaret ofiıine Avrupaya 
çilek aevketmek üzre iki tüccar 
tarafından müracaat yapıldığı 
yazrlmı,tı Tayyareci Vecihi B. 
kendi tayyaresile Paria, Viyana, 
Berlin gibi büyük Av~upa mer
kezlerine taze çilek aevkiyab ya
pabileceğiııi ofise bildirmiıtir. 

Çileklerimizin nefaseti, Bulıar 
çileklerini rekabet sahasından 
derhal çekilmeie mecbur edeceği 
muhakkak görülmektedir 

Bu sene Avrupaya vaai mikyasta 
kavun karpuz ihracı da diifünül
mektedir. 

Y af meyvelerimizin, çürümeai 
ne mi.ni olmak için ambal&jııım. 
iyi yapılma11 lazun gelmektedir, 
Bunu temin için Avrupadan bir 
mütehaaaıa celp edilecektir. 

Vali konağında 
verilen müsamere 

Dün gece Nişantatmda vali 
konağında kUıueaiz ve fakir ço 
cuklar için bir müsamere veril
miştir. Müsamere çok eğlenceli 
geçmit, şehrimizin kibar maha
filine mensup bir çok hanımlar 
ve zevatı merufe hazır bulun. 
muştur. Müsamere sabaha ka. 
dar samimi bir tekilde devam 
etmiş, birçok eğlencder, daıı. 
müsabakaları tertip edilmiştir. 
Müsamerede bir çok teberrüat 
kaydedilmit, mühim hasılat te
min edilmiştir. Konaktı bir çok 
kıymetli eşyayı ihtiva eden 
muhtelif sah§ yerleri de tesis 
edilmiştir. Bunlardan başka pi
yango m:abiyetinde eğlenceli sa 
tışlar da yapılmıştır. Satış yer. 
!eri bugün de saat 3 ten 1 ye ka 
dar açık olacaktır. 

Bir Felemenk jene
rali şehrimizde 

Felemenk jenerallerinden V on 
Henri Bottl tenezzüh isin f81ırinıize 
gelmiştir. -----

Eli pıçaklı çocuk 
Bandmnadan yazılıyor: Ahmet ve 

Muataf u iıminde iki çocuk oyun yii 
zünden kavpya tutuşmuılar, kav
gayı yalıthrmak üere Ahmedin ab
lası Fatma araya ıinnittir. Bu sıra
da Muatafanın babası Hüseyin aja 
da ıelerek meseleye müclahale et
miatir. 

Bir aralık F atmanın ağır bir a<iz 
söylediini itilen Hüıeyin, belindeki 
bıçaiı çıkararak Fatmayı iki yerin
den yaralamıttır, Hüseyin yakalan
mı§tır. 

yor. Vali i.6tifa etti. Tekrar bir 
Alman hükU:meti tetkil edildi. 
Ve timdilik mesele kapanmrta 
benziyor. Fakat her iki taraf ta 
- Yani Litvanyalılar da AJ. 
manler da - vaziyetten mem
nun değillerdir. 

Almanlar diyorlar ki: 
- ikide bir meclisimiz da

ğılacak ve idaremize ke,ft mü
dahaleler vuku bulacaksa biz 
bu muhtariyetten ne anladık. 

Litvanyalılar diyorlar ki: 

- Litvenya'ya kartı ııda
kat ııöetermiyen adamlar Me
melin ldareaini ellerine ılıp ta 
Litvanyı milliyetperverliiini 
iıtihfaf •e istihkar ettikçe biıı 
bu vaziyetin devamına nasıl ra. 
ır:ı olabiliriz? 

Her ikisi de hakir. Fakat bu 
ıuallere muhatap olacaklar mey 
danda yok. Versailles muahe
desini yapanlar nerede? 

Ücretsiz gönderilir
se memura 

tazmin ettirilecek 
Dahiliye vekaletinden dün vi 

!ayete mühim bir tamim gelmit
tir. 

Bu tamime ıöre, memurların 
mezuııiyet ve tayinlerine dair tah 
si telgraflal' reami değil, hususi 
ve cenbı da ücrete tabi olarak çe
kilecektir 

Ocretaiz telgraf resmi ve acil 
buausata aittir. 

Binaenaleyh buna riayet edi
lemezae telırafı imzalıyan memu 
ra ücreti tazmin ettirilecek ve bu 
auretle hazine ziyandan vikaye 
edilecektir 

On şeker taciri 
On ıeker taciri baklanda tah

kikat yapılarak karar verilmeai 
baklanda müddei umumiliğin tez 
kereai dün vilayete gelmiıtir. 

Vilayetteki ihtikar komiayonu 
bu hafta toplanarak karar vere
cektir. 

Gireson valisi 
Yeni Gireaoa Valisi Salih Ce-

mal Bey tehrimizden Gireaona 
hareket etıniştir. 

Mardin valisini 
takdir 

Kaçakçılığm men va takibi hu
ausunda ırösterdiii faaliyetten do 
layı Gümrükler •e inhisarlar Ye
ki.Jeti kendiıine teşekkür etmq
tlr. 

Erenköy 
Sanatoryomu 

Veremle mücadele cemiyetinin 
Erenköy Sanatoryomunun bugün 
icrau mukarrer olan kütat retmi, 
bazı ooksanlann ikmali için tahir 
edilmiıtir. Sanatoryoma, hasta ka 
bulüne batlanmqtır . 

Tevfik Salim Paıa 
Ankaraya gitti 
Etıbba oda.'1na ait bazı itler 

için Sıhhat V ekaletile t-• et
mek üzere Oda reisi Te...fik Sa
lim Paıa Ankara'ya gitmittir. 

Kaçak tütün 
Limanımıza ıeleo bir vapur

da ıs kilo kaçak yaprak tütün 
buhuımut ve kaptanlan hakkında 
takibata başlanmııtır. 

Valinin teftişleri 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

B. dün Büyükdere ve Yeniköy'e 
ıiderek belediye qlerini teftq et
miftir. 

Halkevinde 
okuyanlar 

Halkevi kütüph-ine gittikçe 
rağbet artmaktadır. Okuyaculan bil 
haHa CeDÇ ınektepliler tetiDJ etınelt 
tedir .Halkevi kütiiphanea.i bunclaa 
&0nra cuma a:ünleri de umuma açık 
olacakbr. 

Mühim bir nokta 
Anlw ada netrolanan Hakimiyeti 

Milliye nfikimizin; Abone ve ilan 
bedelleri; Müea-in Ankaraclaki 
veznetine verilınelı:te yahutta posta 
nya banka vasıtaaile aönderilınek
tedir. Hakimiyeti Milliye namına 
hariçte kimsenin tabıil aalilıiyeti ol
-dığı alikadarların nezan dikka. 
tına arz olunur. 

Tahdidi tealihat koaferan
aının müteha11ular encümenle
ri de h&.11 tedafüi ve tec:avüzi 
ıilablar üzerinde bocalayıp du
ruyor. Sanki bir meeele halle. 
decekmif gibi, hangi aili.hlar 
tecavüaidir, hanııi ailiblar teda 
fiildir. Bunun tayini ile metııul 
dürler. Derler iri muır:u hangi 
niyete yeraeniıı o -yva yerine 
ıeçermi9. Bu ailihlır etrafın
daki uır:un münalnıplan okuduk 
tan sonra lıiır: de ıilihlarm mu
sa benzedifine hükmettik. Her 
eilih ladJınılıta ııön tecavüıı:i 
de olur tedafüi de. 

İnsani noktadan da bir tef. 
rik yapmak kolay ıörünmüyor. 
Tahtelbahir gayri inıani imiş. 
Dretnot in1ani ılllhmıt. Bir 

memleket abluka altına alına
rak insanları yavaş yevaı açlık. 

tan öldürmek mi daha İyidir. 
Suda boğmak mı, ıaıı: ile ze. 

lıirleınıek mi, kuuunla katlet· 

Belediyede 

Sürpagop 
Vakfiyesi 

- - . 
Dün belediyenin ve-

kili hazır olduğu 
halde tetkik edildi 

Dün sabah aaat onda Evkafta 
Sürp Agop mezarlığı için tef"k
kül eden ehli vukuf tahkikat ha
kiminin riyaseti altında İçtima et .. 
mittir 

Bu içtimada Evkaf kuyudu vak 
fiye müdürü Azim, Tapu ve Ka
dastro fen işleri müdürü Halit Zi
ya, müderris Ahmet Refik, mü
hendis Fuat Beyler ile belediye
nin ve Ermeni Patrikaneıinin ve
killeri bulunmuıtur. 

Heyet vakıfnamedeki hudut
lar Üzerinde tetkikat yapmııtır. 

içtimada vakfm nereye famİI 
olduğu umumi hudut meyanına 
dahil olup ta vakıftan ihracı la
zrın gelen mü.ateına kıamma ait 
Bayezidi VeJi vakfiyesinden mü
talea ve tf'tkik edilmq ve müstes
na emlikin Beyoğlu'nun nerealne 
tesadüf ettiği hakkında müzake
rat cereyan etmiştir 

Kalamışta plaj 
Bir sermayedar belediyeye 

müracaat ederek Kalamııta bir 
plaj teaia etmek istediğini bildir
miıtir. Yapılan tetkikat neticeıin
de buraaınm vaziyeti aıhhi ve 
fenni '4'1'aiti haiz görülmediğin
den müsaade verilmemittir. 

Şoförlerin gözleri 
Belediye, toförler için ıröz mu

ayeneoinde rüyet kabiliyetini 12 / 
10 olarak kabul etrnİfti. Gözlük 
taktıktan sonra bu derece aörebi
len kimaelere dahi toförlük mü
aaadesi verilmesi tekarriir etmit
tir. 

Galata kulesine 
asansör 

Galata kulesine yapılacak aaan 
aör için Kadıköy halindeki bazı 
demir ve fenni akaamın sökülerek 
buraya nakit muvafık görülmüş
tür. 

Altı sınıf otel 
Belediye otelleri cuma ruhsati 

yelerine &Öre yeniden 6 aınıfa 
ayırınıtbr. Birinci smıf oteller 
cuma nıhaatiyeıi barcı olarak 50, 
ikinciler 40, üçüncüler 30, dör
düncüler 20, betinciler 10, altın
cılar da S lira vereceklerdiT. Bu 
otellere evvelce cuma ruh•atiye
ainden dolayı keıilen ceza!ar da 
affedilmittir. Yeni resmiler, yeni 
bütçe ile beraber alınmai'a baıla
nacaktır. 

Kaçak etler , 

Belediye kaçak etleri takip ve 
müsadereye dnam etmektedir. 
Yeniden Tepebatında Yaninin 
dükki.ııında 10 kilo dana eti, Ye
ni§ehirde Petroda 6 kilo koyun, 
Betikta•ta Haaanda 10 kuzu, 
Beyoğlunda Halilde 51 aığır, E
minönünde Mikada 7 kuzu, Ba
latta Hiriatoda 8 aığır, Balatta 
Savada 6 kilo aığır eti bulunmuı 
ve müııadere edilmiıtir . 

Mülkiye talebesinin 
tetkikab 

Mülkiye mektebi inamı idari 
iiçüncü amıf talehesi diin Sıhhat 
muallimleri Doktor Kiliali Rifat 
beyin refakatinde Kocatat men
ha auyu ve ıazozu fabrikaaını 
gezmitler, bili.hara menbaa da 
çıkarak tetkikatta bulunmuılar; 
fabrika, menba ve auların nakli 
etrafında fenni izahat ve malu
mat almışlardır. 

mek mi - bütün bunlar canlı. 
!ardan ziyade ölülerin ihtisası. 
dahilinde işlerdir. 

Sonra bu tahdidi teslihat 

iti timdi arkaıı ura ııelen git

tikçe yükıelen bir dığ silsilesi 

ııibi ııörünüyor. Farzı muhal 

silahlan sınıflara ayırdık. Ve 

ilk dağı geçtik. Arkada daha 

çetin bir değ var: Tecavüzi ıi. 

li.hlar ne olacak? Fransa Ce
miyeti Akvama veriniz diyor. 

Bıtka devletler, bazılannı ilg• 

ediniz diyorlar. Bundan ıonra 
da arkada Almınya'nın müsa

vat talebi dağı var. Bunu mü. 

teakip te gittikçe yükselen bir 

takun dağlar vardır. Bunlar

dan geçersek ailihıız cennete 

varacağız! Bu it safsata mı ha. 

yal mi biz de k .. stiremiyoruz. 

Ahmet SOKRÜ 
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HiKAYl 
Genç bey - Bir otomobile 

binmiştim, gözüme ilişti. Tesa. 
düfen gazetedeki ilanınızı oku
dum. [Paketi uzatır] buyuru
nuz. 

lktısadi bahisler 

Amerika buhranı malisi ve esbabı 
Nedi - [Alıp almamakta· 

Gal•p gerdanlık mütereddittir.] Acaba bir yan- Dünya ikhaadmı alt üat eden ı ederek memleketlerine ithal etti-
--- buhranı umuminin menşei Ameri ler. Bu hal harbin hitamından 

• lışlık olmasın. .. kadadır. Amerikada zuhur eden sonra bet sene devam etti. Bu 
[Necla Hanımın, her günkü 1 metçilik edemem. Paramı verin Genç bey _ Kendi gerdanlı buhran yavaş yavaf diğer mem- müddet zarfında Avrupa devlet-

oturma odası. - Necla Hanım, be 'd' b leketlere sirayet ederek umumi leri yavaa yavaf nokaanlannı ik-
k n gı ıyorum. 

1 

gın• ızı tabii tanırsınız ir bakı- ~ 
şezlonga yaslanmıf, kitap o u• Neci• l b h f ı B' ' bir tekil almıt ve bugÜn millet- mal etmekte ve teşkilatlarım yap 
maktadır. Hı·---ı~ı· Ş•n'f• kadın, a - şte u tu a · ır nız efendim. ı · ı · k 'd'I -··- • - - d . !erin bir çıkmaz yo a cıtme erı ma ta l ı er . 
kapının önünde ayakla durur.] e gıtmek çıktı.. Bugün sana, N ı· [Al b k ] E ile neticelenmittir . Netekim 1926 aeneşinden aon 

Necla _Şerife kadın, ne ne oldu Allah aşkına? t ec a - ır, a ar. - Amerikadaki buhranı maliyi ra Amerika müvaredatına, dev-
bekliyonun? Şerife kadın - Ne mi oldu? ve ·· izah edebilmek için evveli esba !etler kapılarını kapamağa baıla 

Ş h Bir de soruyorsunuz? Genç bey - Sizinki, değil bını arattırmak ve teşrih etmek mıı olduklar1ndan, Amerikada 
Şerife kadın - ey... •ili- Necla_ Peki, anlat canrm .. mi? Ona emindim. faideden hali olmaz kanaatin- buhran emareleri baş göstenne-

mefendi... Ş 'f k d N k' deyim. Böyle mühim bir meaele· ğe başlamıştır. Ruayanrn bu tarih 
Nedi - Şey de ne? Söyle- en e • ın - e va ıt ay. Nedi - [Kararını vermit- yi bihakkın teşrih edebilmek ikti te buğday ihracına başlama .. ve 

lıg"ımı istesem,· param yok, pa- · ] S' 1 kkü' ed d d d ··ı· An k ht A de letlerı'nı'n de k d' 'h ı yeceğini söyle, işine git. Tepem tır. ıze naaı leşe r ece- ann a egı ım. ca mu e- vrupa v en • ı 
1 de mkilip durma. • ram yok! diye lafımı ağzıma tı ğimi bilemiyorum, beyefendi. rem karilerimin hatalarımı naza- tiyaçlarmı dahilen tedarikte gay 

layorsunuz. Paranız yok ta, bet rı müsamaha ile göreceğini ümit ret etmeleri bu buhrana aebebi-
Şerife kadın - Şey .. Yani ... bin liralık inci gerdanlığı nuıl Genç bey - Rica ederim! ed.,rek cesaret ettim. yet vermiştir. 
Necla - Peki, ne istiyor- aldınız? bir tek kelime söylemeyiniz. Sı Avrupa devletlerini bu hercü- O tarihte Amerika maliyunu 

s 1 · 'b' ·· 1 'f b' merce maruz bırakan harbi umu kredileri çoğaltarak ve İstok mal 
un. Necla - (Doğrulur, bir kah zın gı ~ genç, guze' zarı ır mi beliyeainden evvel Avrupanm lar üzerine avans para vererek 

Gel• evrak geri verilmez - Şerife kadın - (Bütün gay kaha koparır.) Ay sen de duy- hanım ıle tanı~mı~ olmak saa- 1 b h k · im 
k) • • hayatı ikhsadiyesi şu yolda te - u ranın çı masına manı o uş-

Müddeti geçen nüıhalar 10 ku- ret ve cesaretını loplayara dun mu? ' deti, bence mükafatların en bü his olunabilir: lar ve 1929 tarihine kadar vazi, 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 1 alacaklarımı istiyorum. Serife kadın _ Bakın sakla 1 yüğüdür. Eğer, ahbabınız ol- Garbi Avrupa devletleri dün yeti muhafaza edebilmitlerdir. I 
iıler için müdiriyete müracaat 'ı Necla - Anlamad:m ... Ala- mıy-;,rsunuz! .. Kapıcı Hüseyin mak şerefi, bendenize yeter. yanın en mühim sınai merkezle· Fakat o tarihten sonra artık piya 
edilir. Gazetemiz ilinların meı'u- caklarını mı? ri. idi. Rusya ile bir kıaım merke sayı himaye etmek ve vaziyeti 

d E 1 Efendi, g;ızetede okumuş ... Bu- Necla - Şükran ve minnet- zi Avrupa devletleri, garbi Av- kurtarmak imkanı kalmamıttır. r eti · kab ı tm 1 Şerife ka m - vet .. evve - b 1 ıy ru u e ez. nl lup getirene de ikramiye vere- lerimi nasıl ödeyeceğimi i emi rupa devletlerinin zırai ihtiyac- 1926 senesinde zuhuru mel· I•-------------.. ki aydan on beş gü ük; geçen cekmişsiniz. 1 yorum. lal'lnı temin etmekte ve Rusya ile huz olan buhranın önüne geçilme 
BUGÜNKÜ HAVA ay bu ay .. Sonra da kömürcü- 1 B 1 1 · §arkı Karip milletleri de garbi Av mit olsaydı o vakit zuhur edecek 

nün borcunu ben ödedimdi. . Nec ~ - .u a~ 0 ursa, getır , Genç bey - Estağfurullah rupa sanayiinin iatihsalatmı ia- buhranın neticeleri bugünkü buh 
Yetilköy aakeri raaat merke- Necla _ Şiır.di, bu nereden sın de, ıkra~ıy ~yı alsın .. De- hanıeır.fendi, o, vazifemdir. Şim tihlak etmekte idiler. ramn neticelerinden pek dun bir 

zinden verilen malümat söre bu- 1 icap etti? :n:'.ek, sen de mandın ha? dilik müsaadenizi istirham ede- Harbi umumi ilanından sonra derecede olur ve Amerika maliye 
ırün han elueriyetle açık devam Şerife kadın _ (hiddetli, Şerife kadın - Yalan mı? ceğil" . A vrupanm bu müvazenesi tama - sini tehdit edecek bir tekil almaz 

N-ıa· _ Hem de kuyruk- mile bozuldu. Avrupadaki fahri- dı. latihsalatm çokluğu ve iatok 
edecek, rüzgir mütehaVYİI olarak ki ı·) d h · · · '"'"' ( ] ı · naye ı a a ıcap etmesın mı suz ... Gazetelere 

0 
ilanı ben ver Necla - Elini uzatır sa- kaların yüzde yetmişi harp eva- embanm aatılmaması buhrana •e 

eaecektir. hanımefendi?. Müslüman dini J .. 1 · .. "led d zımını temine ba•ladılar; Ru•ya- bep olduğu nazarı dikkate ahna-dim. Okuyanlar, •a•ıracaklar • ı gun en og en sonra ev e- ' 
19-5-32 tarihinde hava tazyiki aşikar ... Boğazı tokluğuna hiz- Tanıyan, ta~.ımaya'n' benı'mle yım.. dan zırai mahsulat irhacı rnÜn· cak olursa görülür ki 1927 aene 

766 milimetre en fazla srcakhk ., kati oldu. Halbuki dünyanın ih- sinden 1930 seneaine kadar üç ae 
14 en az 5 santigrat kaydedil- 1 .. - ................................................ - meşgul olacak ... Hele duşman- Genç bey - İhya buyuru- tiyacatı dev'"m ediyordu. Bu v":- ?e. müt~madiyen kredi aayeainde 

. . de Pavli adası çıplaklar karar- lanın, hiddetlerinden çatır ça- yorsunuz, hanımefendi. ziyetten Amerika iatifade eth. ıstıhsalata . devam olunmuş ve 
mıftir. "h 'tt'h 1 T b'• Evvela" memleketinde fabrikalar atoklum mıkdarı akla hayret ve 

lfm:LE~ 
Çıplaklık 

Hatuımda iyi kalmadı .. Av
rupamn bilımm ne tarafında 
yeni bir din çıkmıf. Bu dinin 

\cimından en mühimmi çıp
' an:ma çırçıplak gezmek

.• 1iş. Tabii her dinin bidayetin-
de olduğu gibi bu da muhitin
den müfküllt görmekte imi,. 
Netekim bu dine salik olup çır
çıplak sokakları dolaşan birkaç 
yüz kişiyi orann polisi tevkif 
etmİf ... 

Lif aramızda... Bu çıplak 
gezmek meselesi gitgide ilerli
yor ... 

Evvelce yalnız bazı 
zırzop doktorlar tarafın-
dan ileri sürülen çıp-
laklık ıeçen senelerde (Nudis
me) iımi altında bir 11hhi ve iç 
timat meılek haline girdi ... Meı:: 
muaları, kulüpleri ve binlerce 
taraftarlan var... Şimdi de bu
nu bir din halioe sol<mu,lar .•. 
Bugünlerde bize gelir mi gel
mez mi? •. Onu bilmem .. Yalnız 
taammüm ederse hiç te fena ol
mu: .•. Hele bu buhran böyle de 
vam ederse yazın elbiseden, ça 
maşırdan kurtuluruz... Amma 
kışın ne yaparız? Orallnı pek 
kestiremem ... 

Vakıa dünyada sevilmeyen 
yegane teY çıplaktır .. Çıplak ha 
kikat, çıplak ayak, çıplak vü
ı:ut ... Çünkü biz bu çıplakları 
çirkin bulur, sonradan süsleriz, 
bezeniriz tabii asıl §eklini kay
beder. Amma böylelikle kendi
mizi aldatırız .. O da ayrı hika
yedir. 

Eğer çıplaklık bizde de mo
da olursa ilk günleri gülmekten 
çatlamamak kabil olmaz ... Esa 
sen çıplaklık taammüm ederse 
sokaklarda çıplak gezmek şek
linde olmaz .. Meseli evvelemir 

ga ı ı ı az o unur.. a 11 ye- tır çatlaycak:lar.. [N-ıa· elini öper, çıkar] · · b k 1 ['"" "'"' inşa ederek dünyanın s.ınaii ihti·. re.ce .. k dereceyi bulmuftur. Halbu 
tışmez, ış aş a yer ere mese a Şerife kadın - (Dü•ünceli- k ı b h h 
( b . d b 1 J ) K I • Necla - (Gerdanlığı alır, yacabnı t"min etti. Sanıyen zıraı ı u.ç sene ~v.ve u ~an zu ur 
gene ır a a u ma 1 ına 1 dir.) Sormak ayıp olmasın J ı'htı'yacı da Amerika, Kanada, A etmı• olaa ıdı atok mıkdarı bu-. d B bakar, bcynuna takar, aynanın ' yahut Burgaza sırayet e er.. a amma, sizin bundan ne istifade vusturalya ve Arjantin kıt'ala• günkü günde bu dereceyi bulmaz 

kmız nasıl olur.. niz olacak? önünde kendi kendine kırıtır, rından telafi imkanı hasıl oldu. dı. 
Çıplaklar karargahının ada- Necla _ 1lahi Serife kadın .. süzülür, Şerife kadın girer.] Görülüyor ki iktısat sahasın- Harpten sonraki Amerika ma 

nın iskelesinde bir kontrol ve Bı'r kaç gu"n sonr·a kayıp ı'ncı' Nasıl yaraştı mı? dan çekilmit olan Avrupa devlet liyesinin vaziyeti tetkik olunacak 
''- 1 V !erinin yerine az zamanda Ameri olursa görülür ki Amerikayı bu 

bir soyunma kararginı 0 ur. a gerdanlığın bulunduğunu ilin Şerife kadın - Gözlerime ka aermayesi ve aanayii geçmİf badireye aürükleyen iki amil var 
purla §ehirden gelen ve çıplak- ederim. Böylelikle itibarım ar- 1 inanamıyacağım geliyor. tir . dır. Birisi paranın çokluğu, diğe-
lığa talip olanlar iskeleye çıkar tar. Borç para bulabilirim, an- Necla _ [Gülerek] Kısmet Harbi umumiden evvel Avru- ri de bu muazzam servetin tevlit 

km bu k t 1 d ' ' ' b 1 b 1 A 'k etmi• olduğu büyüklük cinneti-
çı az on ro aıreaıne gı- lwvor musun? Uzun etme, se- İ•te, ne denir? Artık, yakut yü paya orç u u unan men a· ' 

1 lb. 1 · · 1 ., • nın harbi umumi eanasında vücu dir. 
rer er, e ııe erını, çamaşır an- nin de aylıkların bu arada çı- zu"k te gu"nün birinde satılmak Amerı'ka bankalarındakı' mev 

b k k . k d de getirdiği terakkiyi takdir et· 
nı orada ıra ıp öte 1 apı an kar. tehlikesinden kurtuldu! [Ya- memek kabil değildir. Amerika- dualın yekunu 1930 senesinde 44 
üpüryan çıkarlar ... Başka türlü Şerife kadın - Haydi inşa! kut yüzüğü arar. yerinde bu- nın bu terakkiai bankalarının es- milyar doları tecavüz etmit oldu 
olursa etraf seyirci dolar, çıp- lah... . 'ı Iamaz. Tela•la] Şerife kadın, habı sanayie göaterdikleri auhu- ğu nazarı dikkate alınacak olur-
1 ki k k 1 k 1 • 1 t dmıd 1 d r sa, bankaların bu vaziyette ne ka a ı maı ara 1 0 ur... Necla - Ben de hesaplarım benim yakut yüzüg"üm nere- e ve yar a aranma 1 1 

• 

V b h t · • 1 J Dünyanın ihtiyacını takdir eden dar mütkül bir mevkide kaldık· 
e U aya a gırmış 0 an ar da hiç yanılmam... Biliyorsun, de? mali mÜeHeaeler azinı krediler lan kolayca anlatılır. Her feyin 

artık;Elbı'senı'zı' kı'me dı'ktı'rı'yor sat.a sata elde a~uçta bir şeyci~ ı Şerife kadın _ Bilmem! Şu açarak Amerikayı ikhsat aaha- fazlabsı dmuzrr ~ldduğ~hgibi pafra
1
: 

lenm kalındı. Bır tek yakut yu rada aynanın oııünde duruyor- aında en yükaek bir mevkie çıkar nm u erece11 e nı ayette e a 
? d k ' b ti 1 k te mü ket tevlit etmi•tir. sunuz. züğüm var, eşe osta arşı onu ı du. mıt ve u sure ememe e • 

- Madam iskarpinlerinizi N hiın bir servet temin etmiıtir. Amerika bankaları bu para-
satamıyorum... e yaparsın, Necla - Harbi umuminin hitamında, lan çahttırabilmek ve eahabına 

nereden aldınız?.. gc" ru" nu" şu" de kurtarmalı.. b f d · d b'I k · · 
Ş 'f k •,ı B' Amerikada, fabrikalar bütün fa- ir ai e temın e e ı me ıçın a-

Sualleri yerine: Şerife kadın - Hayırlısı erı e av - ır araya. aliyetleri ile çalışıyorlar, köylü- zim ikrazatta ı, .. (unmutlardrr. 
- Karnınızı nasıl küçülttü- hanımcığım.. Iun .. Kenara filan düşmesin... !er iıtihıalatlarını iyi fiatlarla •• Yalnız Avrupa hükiimetlerine 

nüz?. [Bu sırada kapı çalınır, Şe- [Ararlar, bulamazlar] Yok.. tabiliyor ve amelelere yüksek verdikleri ikrazatın yekı1nu 6 bin 
- Madam kollarınızı kürek rife kadın gider, açar, biraz 500 Necla - Yok .. Sakın, ger- yevmiyeler vererek müreffeh bir 217 milyon dolan tecavüz etmif. 
k ek ' ' Itt' · ? d 1 • g ttt' en bey aıırmı• ol hayat temin ediyorlardı. Amerika tir. işbu ikrazat şu aurette vuku 

Çe er mı ınce ınız... ra kapıda go"ru" nl·,· r.] an ıgı e ' • - ahalisi gümrük tarifelerinin yük- bulmuıtur: 
Sözleri kaim olur .. Lakin bu- Şerife kadın - Bir bey gel- masın.. sekliği dolayıaile harici rekabet - 1.568 milyon lngiltereye, 

nu bizim ÇOCl.!klarımız görebilir di sizinle konu,ınak istiyor. Şerife kadın - Olımu: şey ten korkmuyor ve mütemadi bir 1.205 milyon Almanyaya, 1.179 
ler mi acaba? Necli _Nasıl bir bey? de değil... surette çahpyordu. Hayat, refah milyon Fransaya, 466 milyon ltal 

Fosforlu numaralar 
Allah Allah! Aldık yürüdük. 

Herşey o kadar terakki etti ki; 
artık otomobil numaralarının 
boya ile yazılmış olmasına ta
hammül edemiyoruz da, fosfor
lu olmasını istiyoruz. Ali! La
kin söz aramızda ey ıhvan! 

Numaraları fosforlu yapmak 
tan maksat nedir? Bir kaza, bir 
nizamsız hareket vukuunda ça
buk görmek değil mi? .. 

Şimdi görülenler ne oluyor 
ki? •. Beyoğlu caddesinde tü
men tümen intizamsız duruşlar! 
Nuıl var mı görmek isteyen? .. 

Meçhul kariimize 
Kıymetli mektubunuzu al

dım. (Milliyet) te birkaç güne 
kadar intişar edecektir. Efen

Necli - [Dişlerini gıcırda- en yükıek bir dereceyi bulmuıtu. yaya, 339 milyon Belçikaya, 234 
Şerife kadın - Tanımıyo- tarak] Ah, hain, alçak... ihracat, ithalattan kat kat fazla milyon Norveçe 213 milyon lave-

rum. Size bir şey söyleyeceği Şerife kadın _ Hanmı<:ı- olduğundan aradaki fark memle çe, 161 milyon Polonyaya, 147 
varmıy. · · kete altın olarak giriyor ve aer milyon laviçreye, 115 milyon Hol 

ğım, çok hiddetlenme, ıncı ger veti umumiyeyi kabartıyordu. landaya, 594 milyon diğer muh· 
Necla - Buraya al.. . danlık var ya.. Amerika bükümeti harbin ni- telif devletleredir. 
[İçeriye şık, genç bir bey gi Necla - Sahi. o var? [Bi~- ı hayetinde iki mesele kartmnda Bunlardan baıka muhtelif Av 

re Neclayı hürmetle selamlar.] den bire aklına bır şey gelmı! kalmış~·~= . . rupa ıirketlerine 3.627 milyon do 
' b Rah · [ 'b' I' · ı ] Şe 'f ı ncru, elde edılen bu aervetın lar ve 1.560 milyon dolar da me 

Genç ey - atsız ettı- gı 1 e ını a oma vurur. rı e 1 h f 2ncisi de teaia olunan maliki e<:nebiyede çalı•an Amen· 
• . d dol ff • • h k d f mu a azası, , • . . 7 
gım en ayı a ınızı ıstır am a ın · . bu fabrikaların idameıı ıdı. Bu· kan şirketlerine aermaye verilmiş 
ederim, hanımefendi. Şerife kadın - Efendım? na nasıl muvaffak olacaklardı? tir. 

Necla - Estağfurullah beye Necla - O, şu gerdanlıktan Ze~gin A;merikanm ~a!f"'n Amerika bankaları Amerika 
fendi buyurunuz. Oturunuz. bir tane inci koparalım da, sen, da f~kırletm•? v-: adeta ıflaa de dahilinde de parayı çalııtırmağa 

' [O ) S be k k' b' " t recesıne gelmış bır Avrupa dev- gayret etmitlerdir. Netekim 8. 
Genç bey - turur. e arşı ı saalçtya ır .gos er. . . !etleri bulunuyordu. Satılan emti bin 593 milyon Amerika arazi-

bi ziyaretimi arzedeyim.. Bu [Gerdanlıktan bır lan~ mcı anın bedellerini temin etmek bile sine, 5,516 milyon federal hükıi-
günlerde bir kayıbınız var, de- koparırlar, Şerife kadını gıder J bir mesele idi. ihracat ile ithalat metlere, menafii umumiyede sar 
ğil mi hanımefendi. Şerife kadın - [Nefes, ne. arasındaki farkın memlekete ırir folunmak üzere ve 3.966 bilyon 

Necla _ [Şaşkın ve tutuk fese telaş içinde gelerek] Ha- meai icap ediyor?u· A~erika_ Av huausi şirketlere vennişlerdir. 

d ] E 
• d k rupaya kartı alaka gostermıye- Görülüyor ki bu kadar aemiha 

urur. vet.. . . nımcıgı1!1' yan 1 
•• .• ..... c.ek olursa iıtihsa1itına müfteri ne para daiıblmaaına rağmen, 

Genç bey - [Cebınden bır Necla - Aman sus, yuregı- temin edemiyecek ve binneticc bankaların kasaları boşalmıyor 
paket çıkarır.) Kıymettar bir me iner? Ne var? fabrikalan tatili faaliyet etmek ve çoğalıyordu. Böyle muazzam 
inci gerdanlık.. Şerife kadın - Ne olacak, mecburiyetinde kalacaktı . . bir servet kaqıamda Amerikayı 

Necla _ [Hayretten don- inciler balmumundan.. Tanesi. Buna çare olarak Avrupaya ~.k- idare edenlerin, dünyayı iktisadi 

dim. b
. h ld ] Ş b 1 k k ı razatta bulurunağı muvafık gor- tahakkümleri altında eıir edebile 

mu§ ır a e ey .. evet.. U - ne on uruş veren yo "' düler ve bu veçhile bir el ile ver- ceklerini tahayyül etmi§ oldukla 
FELEK dunuz mu? Jf. Jf. diklerini diğer elleri ile istirdat rı zannolunabilir. Ancak maliyu. 

nun bir lalıak!tünıden ziyade mli 
dahhar serveti işletmek l:llyesini 
takip etmit olduklarına şüphe 
yoktur. 

Amerikanın bu vaziyet!,ıte kaı 
§ı logiltere hükümeti şu tedbirı 
almağa başladı. 1925 senesinde 
İngiltere hükümeti parasını albn 
eaası üzerine kabul etti ve bir 
kanun nefretti. Bu sayede diğer 
piyasalara altın ihracına hacet 
bırakmakaızm krediler küşadına 
muvaffak oldu. Fransa hükumeti 
dahi 1926 senesinde paruını teı 
bit ettikten sonra bu tarzı kabul 
ve 1927 aenesine kadar lngiliz 
evrakı nakdiyeaini altın olarak 
kabul etti. Fakat 1927 den sonra 
altının yavaş yavaş lngiltere ka.· 
salamıda teraküm etmekte oldu 
ğunu görünce aiyasetini tebdil e
derek Londra piyaaaıından altın 
almağa ve Fransaya ithale batla 
dı. Bu mukabil vaziyet lngiliz 
maliyesini sarsmağa ba,ladı ve 
İngiltere Amerikaya müracaat e 
derek para tedarikine mecbur ol 
du. 

İngiliz evrakı nakdiyeai her 
an sukut etmek tehlikesinde idi. 
Fransa hükUnıeti vaziyetin veha
metini ~=irerek kasasında müdah 
har lngiliz evrakıw altın ile mÜ· 
badelede!'l aarfınazar etti ve mec 
buriyet karşısında -İngiliz para 
sını düşürmemek için- muhafa
za etti. Son zamanlarda İngiliz 
lirasının aukutu neticesinde Fran 
sız hük:Umetinin Fransız banka· 
sına tediyeye mecbur olduğu (za 
rarlarını teli.fi için) iki milyar 
franktan bu ıiyaaetin derceai mu 
hakeme olunabilir . 

lngilterenin Amerikadan para 
tedarikine rağmen Amerikada pa 
ra terak\im ediyordu. Bankalar 
i.:.lronto fiatlarını tenzil ediyorlar 
ve yeniden yeniye krediler aça
rak borsa brokerlerine fevkalade 
suhulet göateriyorlardı. Bu kredi 
bolluğu borsayı hakiki bir kumar 
hane şekline ifrağ etti. Mütema
di talepler kartııında esham, gay 
ritabii bir surette ve hiç bir ea.a 
sa müatenit olmayarak her gün 
bat döndürücü bir tekilde yüksel 
meğe ve memlekette aun'i bir te· 
rakki ihdasına ve efkirı umumi 
yeyi illdatmağa sebep oldu. Bu 
vaziyet millette bir sarhoşluk ve 
bir çrlııınhk vücude getirdi. Her
kes borsaya hücum ediyor ve yir 
mi dört saat zarfında zengin ol
manın aırrın.ı ketfetmeğe muvaf
fak oluyorlardı. 1929 senesinde 
spekülasyon için Amerika banka 
larırun boraa brokerlcrine üç mil 
yar dolar vermiş olduklarım kay 
dedecek olursak bu cinnet hava 
sınm ne kadar vüa'atli olduğunu 
isbat etmit oluruz . 

Spekülasyon zevki bu derece
de kalmıı olsaydı yine bir derece 
ye kadar ehvendi. Halbuki talep 
gi\nden güne çoğalıyordu. Banka 
lar tehlikeyi görmeğe batlamıf 
ve brokerlere verilecek avanım 
üç milyan tecavüz etmemesine 
karar venniılerdi:Fakat Amerika 
bankalarının bu kararı bir faide 
temin etmemittir, zira apeküli·~ 
törler hariçten para tedarikine 
batlamıılar ve bu auretle faizin 
8, 12, ve hatta 16 raddelerine çık 
mauna sebep olmuşlardır. Bu hal 
karşıaında Avrupadaki büyük ser 
ma:redarlar Avrupa bankaların
da paralarını yüzde. üç Teya dört 
ile muhafaza edeceklerine Ame
rika brokerlerine iki misli ile ver 
nıeği menfaatlerine daha muva
fık cörerek onları tetvike baıla
mıılar ve nihayet brokerlerin dü 
yunu altı milyar gibi hayali bir 
rakamı bulmuştur. 

Görülüyor ki borsadaki bu cin 
net ve bu yüzden hasıl olan kar
lar ve tereffü memleketteki ser
veti bir miali daha kabartarak ma 
liyunu aidatını§ ve buhranın en bi 
rinci Amili olmu§tur . 

Yukarıda arzolunduğu üzere 
hububatta bat gösteren buhran 
yavaı yavat umum Amerika iktı 
ıadı Üzerine teveuü ebneie ba.ı
lamıt ve neticede umumi bir but. 
rana müncer olmuıtur. Bu buhra 
nın neticeleri ise şunlardır: 

<Devamı yann) 

Milliyet'in Romam: 16 mi gibi duran ellerinden birine iki çift sözüm var. Sakın kork- da bir hüzün kaplar. İtte Na- - _Dün ağabeyini gördüm. birden bire öfkelenmişti. 
doğru bunları uzatı. Liraları gö ma ha! Hiç kimseye de tabii mığın Muazzezle gizlice görü§- Saıtle Namık arasında en kü du: 

Sor-

Eve Düşen Yıldırım! 
rünce, kadrom parmakları ha- haber vermezsin. meleri gibi fevkalade mühim çük bir kavga bile zuhur etme
fifçe kalktı. Ve paranın avucu Emine: - A elbette beyim. bir §eyi kimselere ilin edemiye- den her §ey olmuş, iki ev ayni 
altında yerleşmesine, gizlenme Vallaha vermem, billaha ver- ceğini dütündükçe Emine kadın mı§tı. Namık Muazzeze gönül 
sine yardım ettikten sonra, bu mem! dedi. Sonra, eıki siyah da böyle oluyor, ilk önce cluydu verdikten sonra Saide hiç lif 
parmaklar tekrar masanın mer çar§afını düzelterek ili.ve etti: ğu zevk ve sevinci adeta his- etmemit, bir gün de, o bir mes' 

Koridoru geçip merdiven 
uhanlığına vardığı ande, Emi 
ne tekrar Namığı yanmch bul
du. 

- Yarım saat sonra istas
yondaki gazinodayım. Oraya 
gelip beni mutlaka gör. Sana 
söyleyeceğim var. 

Öteki: - Peki beyim, dedi. 
Kalbi sevincinden çarpmıftı. 
Çünkü bahtit olmazsa bile ha
vadis alacaktı. 

Nahit Sırrı 
- Emine Hanım, biz pertem mer taıı üstüne yayıldılar. Bun Eh bana müsaade beyim. Çok ta sedemiyordu. Ne çare ki, böyle ut rüyalı uykuda iken bir daba 

be günü, yani tam bet gün son dan sonra da, müsahabe netice geç kaldım. bir görüşmeğe delalet ettiği ha dönmemek üzere evden çıkıp 
ra ıidiyoruz. Muazzez Hamını !ere doğru sür'atle yürüdü. Nmığın gözleri dalıındı. Ka ber alınırsa Eminenin evden gitmitti. Bu sebeple, Saidin kal 
gitmeden evvel bir kere gör- - Babamla Sait sabahları dına gülümsemek istedi. Fakat kovulması pek mümkündü. Ve binde kendisine senelerce baba 
mek iıtiyorum. erken gitmiyorlar mı? soluk dudaklanna getirmek İs- bunu Emine hiç istemiyordu. lık ta etmit olan bu ağabeye 

Gayet yavaı bir sesle, yü- - Gidiyorlar beyim. tediği bu tebessüm acı bir ta- Böyle bir kapıyı bir daha nere- kartı kin ve hiddet değil, sade 
zünde hiç bir hat kımıldanma- - Sekizde çıkıyorlar, değil kallüse beozemi,ti. den bulacaktı. merhamet vardı. 
dan söylüyordu. mi? -16 - Şayeste gitti gideli alınacak - E sonra? diye ıordu. 

- Sana saatini haber verip - Evet. Emine o kadınlardandı ki, mü verilecekle biç kimse meşgul ol - Samanpu:arında otobüs 
kızı sokağa mı çıkarayım? Pek - Ben dokuz buçukta filan temadi bir dedikodu havası için muyor, ihtiyarın her teye la- bekliyormuş. Ben kar!• kaldı-
kolay İ! te değil ha! gelsem kapıyı bana kim açar? de ya,amakla ıermeıt olurlar. kaydi ve istikrahı gün geçtikçe rımdan çarfıya doğru gidiyor-

- Hayır, sokakta konuımak - Kim açacak, ben açarım. Günah İ!lemekten, buna imkin artıyor, Saitle Muazzezin hesap dum. Bazı ufak tefek alacak-
istemem. Babanla kardeşin gider git- bulunduğu tarihlerde bile şah- la meşıul olmaksa hiç hatırla- hm. Kendisini görmemezliğe 

- Eve mi ıelmek istiyor- mez, hemen daima Muazzez san belki çekinmitlerdir. Fakat rına gelmiyordu. Emine kaç pa geldimdi amma arkamdan se-
ıun? Hanım yeniden uykuya yatar. içinde ya§amak istedikleri de- ra harcettiğini söylene veriyor yirtti. "Emine Hanımı, diye 

- Evet. Artık tekrar kalkması öğleyi dikodu havası ne kadar ağır ve lar ve buna mukabil önlerine seslendi. Artık ne yapayım, 
- Amma efendi babanla dar bulur. mülevves olursa sevinçleri, bah ne konsa kabul edip yiyorlardı. durdum. 

gınsın beyim. - Daha nikah olmadı, de- tiyarlıkları o derecede artar, biri Böyle bir nimeti tepmek mec- - Ne koııuıtunuz? 
- Babamın da, Saidin de ev ğil mi? nin bir ayıbını keşfedip ogre- nunluk olurdu. O akıam Saidi - Yarın ikiniz gittikten son 

de olmadıklan bir saatte geli- - Hayır Beyim, daha olma- nirleue, fahsi bir saadete erit- bir köıeye çekti. ra buraya gelip küçük hanımla 
nm. dı. Amma kağıtları dün beledi miş kadar memnun olurlar. Li- - Küçük bey, sana bir §ey konuıacağını söyledi, "- Sa-

- Ayni zamanda cebinden yede asılacaktı. kin bunu gizlemek, ilin etme- söyleyeceğim amma sakın öfke kın kimse bilmesin!" diye de 

- Kaçta gelecek? 

- Saat ona doğru. Ne yapa 
caksın beyim? Aman görmez 
konutmaz olsaydım! İçim içi
me 11ğmıyor vallahi! 

- Bunda telit edilecek, '
İçe sığmayacak bir ıey yok! 
Sen kendisine ne dedin? 

- Ben bir ıey demedim 
amııı., o "- Mutlaka ona doğ 
ru gelip göreceğim." dedi. · 

- Peki, kapıyı açar, içeri a. 
lıraın. Muazzez Hanımla görüt 
ıün. 

- Ah sen de bırakıp gidecek 
misin? 

- O benim bileceğim iş. Sen 
kendisine evde kimse yok der
sin. Babama da Muazzeze de 
bir tey söyleme ha! 

- A söylemem beyim. Siz. 
tenbih ettikten sonra hiç söyler 
miyim? 

Emine ellerini 
ğuftur<lı.ı Galiba 

' 

sevinçle o
evde zevki 

Daireden çıkıp istasyona git 
ti. Büyük methalin yanında, 
8enkler ve gidip gelenler arasın 
da yanın saat bekledi. Sonra: 
- Burada bir gazino varmıt, 
neresidir? diye sordu. Ve ga
ıı:inoya girince Namığın bir ma 
aa batında oturmuf keodiaini 
beklediğini gördü. Genç ada
mın gözleri atef ıibi yanıyor-
8u. 

~-Kadın c;turılu ve bekledi. 
iki lira çıkardı, Emineoin mua - Ala, ben yarın ona doğru mek mecburiyetinde bulunduk- lenme. tenbih etti. 
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Sinema haberlerj Fırtınadan sonra sakin liman! 
inemadaima taze kalmak ihtiyacındadır. Eski 

erini unutınağa vakit kalmadan yenisi geliyor 

6 Hollyvood'da Dickstein kanu 
nu dalayısile bir endite hükümfeı· 
madır. Bu kanuna ecnebi artiıle· 
!erinin Amerikayı terketmelerini 
icap etmektedir. Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Ronald Colman l 
Cliwe Brook, hatti. Charlie Chap· 
lin bile .. 

Clara Bovv geçirdiği aşk maceralarından 
sonra uslandı. Bir stüdyo açıyor 

Seıli ıinema eakileri adam a- 1 
kıllı elekten .~irdi. Mevkilerini 1 - - - ~ . 
ll\uhafa.za etmeğe layık olmayan-
1,r elendi. Bu bir nevi cidaldi ki, 
".>•cruhları, maktulleri ve gazile
r, oldu. Mağluplar yerlerini galip 
'•re bırakarak çekildiler. Seali 
l•ktıiı :zaman, film çevinneyen 
ruiz film artistlerinden hemen 

1 
•ç birini arhk görmüyoruz. Bun 
•rdan ortalıkta bazı kalanlar 
~ok değil. Fakat bunlann çoğu, 
'•••İz filmde olduğu kadar, yeni 
>o.hada muvaffak olmuı delildir. 

Yalnız bu tebedül, beyaz per 
d~deıı bir çok güzel artistleri aldı 
: 0 tiirdü. Vakıa yerine yenilerini 
• getinnedi değil.. 

t Dün son derece muvaffak olup t• bugün unutulmak üzere olan
lr arasnıda hem de kıymetli bir 
lok artiatler vardır . 
I Meseli sesli filmde muvaffak 
~ •nıayanlar arasında Oouglas 
•irbanks'ı, Norma Talmadre'ı, 

h.ernıireai Conatance'ı zikredebili
"_l. Fakat bu üçünden her biri bu 
hn milyoner vaziyetindedirler. 

l 
* 0Şehir ışıkları" nda Şarlonup. 

eşi olan Virginia Cherrill Ameri -
kanın en zengin adamlarından 
William Rhimelander ile evlen· 
mittir. 

.\" Amerikada eskiden beri "No
varro'nun pereatİfkirları" ismin 
de bir klüp vardı. Bu klübün in· 
gilterede de bir şubesi açılmııtır. 

* Pola eNgri'nin yeniden izdiva 
cından bahaediliyor. Şikagolu bir 
milyoner ile evleneceği söylenİ· 
yor. 

* Mary Astor hamiledir. Çocu
ğunun güzel bir dekor içinde doğ 
mas ıiçin Amerikadan Honolulu
ya gitmiıtir . 

• Clara Bow "Hollyvood eğle
ni.yor0 İsminde bir şarkı yazmış -
tır. Bu Jarkıyı filmlerden birinde 
Maurice Chevalier ve Eddie Can
tor teganni edeceklerdi ... 

"" F ransrz ihtilali üzerinde üç 
film hazırlanmaktadrr. Birinci
si Danton'dur. 

8unlardan başka ıu isimleri de 
'•tnıak lizım: Madge Bellamy, 
~lliae Brooka, Olive Borden, Pau 
lne Starke, Philibia Haver, B.,asie 
p h, Fazenda, Eatber Ralatoo, 

1.ercy Marmont, Corinne Crlf
Ctlı, Florence Vidor, Dollarea 
Q 0ıtello, Olca Baclanova, Vilma 
Q •nky ve methur Clara Bow •• , 
~-"!'lann hemen hemen artık hif 

1 tıııj yeni filmlerde görmüyoruz. 

"" Dolly Davies ilk defa ola
rak Fransada Grensble'de sah
neye çıkmıt ve şarkı söylemit· 
tir. Yakında Paris sahnelerin
den birinde bir operet oynama-

\ sına intizar edilmektedir. Clar11 gelin 
• Charlot'nun Japonyaya git 

mek üzere bindiği Suva Marn 
vapurunda ağır surette hastalan 
dığı haber verilmektedir. Vapur 
da hiç bir doktor bulunmadığı 
için telsizle Sinrapur'dan bir 
doktor istenmiştir. 

\-ıara Bow'un batındaıı geçen bütün ihtiyat ve basiret tedbirle
leri aıağı yukarı herkeı bilir. Ki.- ri.ni ihmal ederek, tatkınca sevi
tibeai Daiay Devoe günün birin· vordu . 
de hanımına kızmıf ve hiddetinin Gary Cooper, Gilbert Rolaı>..ı 

Avrupa ainemalarruda da bau 
11İırıler var. Greta Moahein, Vi
l'•n Gibaon, Luciane Albertini, 
. Ula Mara, Harry Liedtke ve aa-
..... . Amerikada ye11i bir yıldız dalıa yükseliyor: Nora Gregor 

Onun içindir ki eakiler 
ıinde kendilerini dünyaya tanıttı 
lar. Meaeli Milton, Boucot, Ga
rat, Roger, Treville gibi .. 

Yine seaaiz filmin tanınmıt ar 
tistlerinden olan Sandra Milowa-

noff, Mady Chariaaians, Lilian 
Giah ne oldular? 

O kadar çok esimler ki her bi- ıl 
ri her aeyircide kim bilir ne batı- 1 

ralar uyandırırlar • 

Alman /ilimciliği 

Mm Henry Garat 
Fransızların maruf jön pre

miyelerin<len Henry Garat Pa. 

acısıru çıkarm.ak için Clara'nm e
linden geçen bütün atk mektupla 
rını neıredilmek Üzere bir gazete 
ciye vermiı. Arnerikada zaten ka 
riin tatlı tatlı okuyacağı bu nevi 
havadisler peıinden kotan gazete 
cilere böyle aık mektupları veri
lir de gazeteci onu harzican et
mez mi? 
Nihayet rezalet gazete sütunla .. 
rruda patlak verince, Amerika
nın iffetpereat insanlan gadaba 
düıtüler. Clara Bow'un mukavele 
ai feahedildi. Bu vaizyet karııaın
da Clara'nın yapacağı bir teY var t 
dı. Mahkemeye müracaat etmek .• 
Ve etti .. Eski katibesi mahkUın 
da oldu. Lakin bir defa olan ol-

Berlinde çıkan Tagebuch Alı lan Elisabeth Bergner Fı·ansa-
man film sanayii için şu satırla ya dönmeğe mecbur kaldı. Al. muıtu • 
rı yazıyor: Almanyada sesli man filmlerindeki kadınlar, bir ~ Artık bütün Amerika Clara'· 

nın bir daha sinemaya avdet ede· 
film sanayii üçüncü yıl dönümü kaçı müstesna, hepsi de bebek bilmesine imkan göremiyorlardı. 
nü tes'it ediyor. Üç sene evvel gibidirler. Sinemanın kadın ide 'ı Artık ondan sonra genç artisttin 
ilkbaharda sesli filmler çeviri!- alini Almanyada bu suretle ta- . bütün doat zannettiği inıanlar 
m~ğe başlandı.ve. 1929 sonbaha mim etmesi tahammül edilir I batlarını çevinneğe batladılar. 

·'ilrıema semasından yak
llJflln bir yıldız: 

rı ıle kıt mevsımınde halka gös tey değildir. Bunlar hiç görül- Şunu aaklamamak lazımdır ki 
'ld O h Clara hakikaten aıka letne, kabı 

terı i. tari te muhavereler memit, bilinmemit acayip malı • na aığmayan bir mahlUktu. Bir 
belli bath bir kaç unsurdan iba luklardır. defa töhret ve aervet sahibi de o· 

Louise Brooks retti. Zira daha henüz iptidai Amerikada ise seali film ima lunca ,dünyanın dört köteainden 
olan film aletleri sesleri iyi ala- latı daha eskidir. Altı senelik aldığı takdir, ilanı aık, izdivaç 
mıyordu. En muvaffak olunan hayatr vardır. Amerikan filmle teklifleri ve aaire cibi mevzular 

·· "'!tül · kl"d' "d" M ria müzikhol artistlerinden Ro- etrafmda yazılımı mektuplar onu 
ıey euru erın ta ı ı ı ı. e rinde de kusur olsa bile insan büabütün aykmlaıtırmıftı. S..vil-
ıela kapının açılıp kapanması, hiç olmazsa iyi bir görü~ kabili we hemşirelerin en genci olan mit olmak zevlıi içinde Clara dün 
kadehe suyun botanması, motö yetini ve hakikati canlandırmak Miss Betty Rowe ile evlenmiş- yayı cönnez olmuttu. 
rün horultusu ve birinin geldiği arzusu mevcut olduğunu sezi- tir. Atıkları vardı ve aevince de 
ni bildiren ayak sesleri.. Üç se. yor. Buna mukabil Alman film · ========-=---...:. .. ..;.;;;.;;,;,;;,;, _ _,=---~=--• 
neden beri bu iptidailiklerin ye- cileri hep tatsızlıktan hoılanı
rine insan sesinin en mükemmel yorlar. Fransız film imalatr ise, 
aletlerle zaptı mümkün olmuı- Almanlara nazaran daha genç. 
tur. Fakat henüz bununla iş bit tir. Lakin Rene Clair'den sonra 
miş sayılmaz. Umumiyetle şu Fransız filmciliği kendi doğru 
kanaat va~?ır ki, .. A~_man ~esli yolunu bulmuştur. 
film sanayıı bugunku halınde Alman filmciliğinin iyi ta. 

" kalacak değildir. rafları da yok değildir .• Fakat 

·~essiz sillema arfistleritı- Üç yaşında ç
1
ocukf'lka.r ly~rür-, bdunu ancak işin teknik tarafm-

rfe • ı ler ve oynarlar. Ik ı ır erı ~e- a görüyoruz. Filmi iyi alan 
~;.: Ru_dolph K~~ın R_ogge ressüm etmeğe başlar. H~rıci mükemmel aletler, sesi iyi zap· 
1 r ~ırer . _ç~kılıp. !!~derler- -ı bü .. k bir merak baglar. teden mükemmel mikrofonlar 
•n, yenı yem mmler ışıtıyor ve a eme . yu y · k · · 1 1 ·· 

'•"i · h ı ·· ·· M Taze dımag-mda cevabı arayan var. anı te nısıyen ere mu-
~ , yenı çe ı·e er goruyoruz. e h h d" 1 · · · 
&, la. Amerikada Loretta Joemg, birçok sualler vardır. Sıh at~e en ıs erın yapabıleceklerı her 
lj •dge Evans, Joan Bcnette, Joan çocuklar üç yaşlarında böyledır şey yapılmııtır. O kadar .. 
~ artow, !rene Duma, Karen Mor- le 
ıt• Dorothy Jordım, Helen r. 
~ ayea, Rose Hobart, Carole Lom- Fakat Alman sesli film sana 
t~•d, Constance Benell, lna yii herhalde hasta bir çocuk.. 
S •ire, Miriam Hopkins, Sylvira Kafasına yeni fikirler gelmiyor. 
~d.ney ve saire ... Muhitine karşı derin bir alaka. 

,. Diğer taraftan seyirciler de ye sızlığı var. Taze kafasında hiç 
ı''erin karşısında eskileri pek ça 
,.~k unutuveriyorlar. Meaela Phi- bir sual belirmiyor. 

1'~ Holmea ile Clark Gable daha Halbuki bidayette bu çocuk 
~k zaman geçmeden John Gil- çok ümitler veriyordu. "Mavi 
d rt ile Charleı Rorgerı'i unuttur Melek" ilk sesli Alman filmle. 
, ~. Şimdi de Kalifomiya ufukla
~~~~ yeni bir yıldız beliriyor: rinden biridir. Vakıa bu filmde 
•ıılıp Marah.. de bir çok teyler acemice ve dü 
~_Şu var ki ,yeni celenlerin eaki tük görünüyor. Fakat bu nok
l;r!ni unutunnakta bihakkin ka- sanları baılaneıçtaki müıküla-
1 'Yel ve aıfatları var. Eakilerden ta atfediyorduk. Hiç te öyle o). 
ı 'lanlarla bu yeniler araamda s 'li. pırıl pml parlayan Gloria madr. Alman sesli sanayi filmin 
'<\"'anson, Marlene Dietrich, Nor- de terakki görmedik. Bütün ku 
l.~ Shearer, Joan Crawford, surlarına rağmen "Mavi Me.. 

•la Hyama, Bebe Daniela, Mir- lele" bir tahika gibi kaldı. 
th loy, Jeanett Gaynor, Ruth 

aıterton ve vaire. . Sinemacılık artık iti. sadece 

, F'ranaada ıinema yeniler ara- artistlerinde cinsi cazibe arama 
.'nda Meg Lemonnier ile Mar- ja koyuldu. Zavalh Jannings'le 
ı'll., Chantal'ı ve Marie Glory ri Kortner ve Bressar'ları ne 
ı~.~eydana çıkardı. Erkek artist h~llere ıokmadrlar. Alman fil-
•, en de Henry Garat, Jean Mu- · ğ 
I·~ Prejean, Ronald Toutain ha- mi aadece erkeğe iatınat etme e 

1 o.ten aevilen artistlerdir. batladı •• Şimdiye kadar bir tek 
.. ~eaaiz filmin yıldızları olup artist bu bulutlu muihitten sry
'd•lıde de mevkilerini muhafaza rıhp çrktı. Marlene Dietri<:h .•• 
>, •nler ara11nda Cima Maneı Lil Fakat onu da hemen Amerikalı 
~." liarvey, Kate de Nal'Y var. l dd b" ~,>atro artiıt ve mll&'annilerin- lar alıverdiler. yi Ye ci i u 
~ bir coklan da aeali film aaye· unsur te,kil etmeğe müstait O· 

Yeni evamiri aşere 
Geçenlerde evlenen ve son 

defa "Doktorların karıları" iamin 
de bir film çevirmiş olan Joan 
Bennet ortaya yeni bir "Ava.miri 
aıere" çıkardı. Onlar da tunlar-
mış: 

1 - Daima 
mek .. 

doğruyu söyle-

2 - Hüsnü niyet, aık, itidal. 
3 - Her ıeyi daima eflen-

celi tarafından rönnesini bil-
mek. 

4 - Şahsiyetlere hürmet et
mek. 

5 - Müaamahakir 
Yani bir bardak ıuda 
koparmamak, ehemmiyeti 
yan küçük teYleri izam 
mek. 

6 - Ceıur olmak. 

7 - S..li.m vermek 

olmak .• 
fırtına 
olma-
etme· 

cüç bir 

fey deiildir, ihmal etmemek. 
8 - Hodbin ve kibirli olma-

mak. 
9 - izdivaç bir kumardır, alı

nanı, verileni bilmelidir. Çok 
tahammül etmeli, çok affetme· 
li. 

10 - Daima cemiyete uy
mak, daima mütebeaıim ve mü1-
tefit davranmak .. 1 i/11111 Roııd'ıuı 111'11/ bir resmi 

Clara ı•e hocası 

Harry Richmann ile olan macera 
larıru yalnız Hollyvood değil, bü 
tün dünya biliyor. Bütün bu iaim
ler mahkemede zikredildi. Clara 
böyle bir vaziyette iken ve herke
sin istihzasına hedef olurken, kinı 
ae onun güzelliğini, yirmi yatını, 
mizacını nazarı itibara almıyor
du. En çok sevdiği insanlar bile 
o kadar merhametıiz kesilmi~ler 
di ki .. Hülasa Clara bu fırtına 

içinde yapyalnız kalmıştı .. 
Yalnız mı? Hayır! Bir adam 

vardı ki kendi&ini hakikaten sevi 
yordu. Clara'nın etrafındaki za
hiri sadakatleri, yalancı dostluk
lara, ihanetleri bizzat Clara'dan 
daha iyi sezen o idi. Bu adam bir 
Cowboy idi. Yani hileyi sevmeyen 
düriiat adam. Bir gÜn ihanetini 
sezdiği Daiıy Devoe'yu kovdu. 
Clara ile düıman1an arasında va 
ziyet aldı. Hatta çok k.ismeler bu 
adama acıdılar ve yahut ta kendi 
aile alay ettiler . 

Fakat bu adam aöylenen aözle 

re aldırmadı. Çünkü Clara'yı cid 

den ve bütün kalbile aeviyordu. 

Bidayette Clara belki kendiaine 
ebemiyet evnniyordu. F alıat yal
nız ve bedbaht lıalmca, onu da
ha iyi anladı. Bir Çin darbı meae 
li vardır: "Çam aijacmın yetil kal 
dıiı kıtın belli olur." 

Mahkeme kararını verdikten 

aonra, bu adam Clara'yı aldı ve 

Montanadaki çiftliiine cötürdü. 
Götürmek bir kelimedir. Götür
dü değil, onu son aylann ki.bu
aundan tutup pkardı. Ona fena 
hatıraları unutturdu • 

Aylarca beraber yqadılar. De 

likanlı bir teY iatiyordu. Kız iyice 
dinlenıin, aıhhatine ve nq'esine 
kavuşsun. Dağın ceyyit havaaı 

Claraya eıki tazeliğini verdi. Gü
zel vücudü dolcunlaıtı. Hatta 
stüdyo eıtetikinin muayyen asra
ri kilo mikdannı ceçti. 

Bu adam kimdi? Malii.m! Rex 

1 Beli.. Artık yarlarda, dağlard•. 
bayırlarda, yayli.larda, herkes on 
ları at üstünde beraber cörüyor
du. 

Rex Bell eskiden de Claraya 
izdivaç teklifinde bulunmuştu . 
Fakat Clara reddetmişti. Çünkü 
o zaman daha izdivaç için olgun· 
!aşmış değildi. Rex ise, claha ne 
kadar beklemek lazımsa, o kadar 
beklemeği ahtetmişti. 

Clara iyileştikten ve tekrar ea
ki sıhhatine, eski neş'esine ve ta
zeliğine kavutşuktan sonra, Rex. 
teklifini tekrar etti ve bu defa iı 
mini CJaraya ,~ererek, eski reza
let sahifesini kapattı. Genç kadın 
bu defa teklifi sevinçle kabul et
mi~ti. Fakat evlenmeden evvel 
mühlet istedi. Biraz para topla
mak iıtiyordu. Cünkü Clara eli a 
vucu açık arti&tİe-rdendi, batkala 
rı gibi para idhar etmeğe imkin 
bulamamıştı . 

Evlendiler ve Clara bu suretle 
hiç bir zaman bulamdaığı bir şe
yi bulmuttu: Arkadaş. 

Ona yol gösterecek, ona naaİ· 
hat edecek, onu müdafaa edecek 
arkadat. 

Şimdi her ikisi de bir senaryo 
ve iyi bir aahne vi.z11 arayorlat". 
Çünkü Clara ne zamandan beri 
ayrıldığı sinemaya avde edecek
tir. Hatta beraber "Calara Bow 
film ıirketi" tesİ& etmek Üzeredir 
ler. Clara vaki C~:tn bir çok tek
lifleri kabul etmemittir. Clara ilk 
filminin her cihetten muvaffak ol 
masmı iatemektedir. Belki de iki 
film .. Şöhret ve para için değil, 

fakat herkeae arbk kaybolmuı 
ve aönmüş bir yıldız olmadığını 
isbat etmek için .. Şimdi ıinemayı 
bırakmak, düşmanlarına kartı he 
zimeti kabul etmek demek olur. 

Rex diyor ki : 

- Yegine arzum, Clara'yı 
mes'ut etm~ktir. Çünkü hiç duy
madığı saadete kavuşmak hakkı· 
dır. Başkaları onu bir müzik hol 

·artisti, bir cinsi cazibe kraliçesi 
yerine koymuşlardı. Halbuki be
nim için Clara başka feY idi. Ben 
onu herkesten evvel anlamış bu
luyordum. 

Yani Clara fırtınalardan son
ra nihayet seli.metle limanı bul-
du ..•••. 

GaryKooper 
Gary Gooper "Kürt 'arkıu" ru 

çeviriyordu. Bu filmde eti maruf 
Meksikalı artiat Lupe Velez idi. 
lspanyol kanı ateş gibi bir kan· 
dır. Olacak oldu. Gary kadına tu 
tuldu. Lupe Velez de kendiaini 
sevdi. 

Bu İnsanlardan kaçan, kendi· 
sine bir fey söylendiği zaman kt~ 
zararan, auvare kıyafetlerinden 

biç hoşlanmayan, adam, sevae 
aevse hakikaten de Lupe Velez'; 
sevebilirdi . 

O aıralarda şöhreti de mütema 
diyen artıyor, biribiri ardına mu· 
vaffakıyet kazanan filmler çevirı 
yordu. 

O tarihlerde Hollyvood'da heı 
şey birden bire değiıti. Sesli filo: 
başlamıflı. Sinema şehri allak bul 
lak oldu. Seali film birçok yıldız 
ları husufa uğrattı, bir çok meç
hulleri de sinema semasına çıkar 
dı. Bunlardan biri de Almanyada 
"Mavi melek" filmi ile ön safa c• 
çen Marlcne Dietrich idi. Stern
berg Marocco İsmindeki filmi çe 
virmeğe karar verdiği zaman C. 
ry Cooper için Marlene'i eş intİ· 
hap etti .Bu filmden sonra yine 

her ikisi birlikte "Yanık kalpler"i 
çevirdiler . 

Gary bu iki filmden sonra haı 
li yoruldu. Ann .. i filmin bir an e• 
vel bitirilmesini bekliyordu. Çün 
kü Gary artık yalnız sinirleri İl• 
yaııyordu. Zayıfladı, zayıfladı 
Lupe Velez de enditeye düıtü. 
Gary'nin kat'i bir iatirabate azinı 
ihtiyacı vardı. Nihayet film bitti 
Artık iatirahat etmek lazım değil 
mi ya? Hayır! Bu defa da Lil1 
Damita ile yeni bir filme batla. 
dı. Likin dayanamadı. Yatağa ve 

hastaneye diiftü. Uzun tedaviler· 
den sonra nekahet devresini Ho
llyvood civarında aatın alınan bir 
çiftlikte geçirdi. Tabiat ona aıh· 
halini iade etmiıti. 

Bundan sonra Lupe Vele. 
ile muatakaaı çok devam etmedi 
Çünkü çok oynak, hareketi, net'• 
yi, eilenceyi seven Lupe ile dai· 
ma dü1ünceli ve hiç konuımayan 
Gary nihayet mua1&kalanna da
ha uzun müddet deYam edemedi 
ler. Fakat Gary'yi ondan aonnı 
batlıaları paylatamadı 
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Poliılie 

Yanan 
Depolar 

Muhalif Gayri 
Mübadiller 

Izmirdeki 
• 

Yanlış mı 
Anlaşılmış? 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

---
Dün yangın yerinde 

üç keşif yapıldı 
Evvelki gece Galatada Necati 

Bey caddesinde ısı numaralı 1-
sak Ef. nin •arap dep<Hundan 
yangın çıkmış, alevler birdenbire 
ifatte bulunan tütün depoauna •İ· 
rayet etmİ§tir. itfaiyenin bütün 
gayTeti.ne rağmen yancını vaktin
de söndürmek mümkün olama
mıf, iki depo tamamen yanmıştır. 
Yangının nasıl çıkbğı henüz anla 
tılama.mtt iae de .-rap deposun· 
da ,~e yıkanacak olan mahalde 
mevcut tali.şiara atılan bir ıigara 
lan çıktığı zannedilınektedir. Şa~ap 
depoıu 10 bin liraya Manahim 
&İgortuına ıigortalıdır. Yangın 
eanaamda iki itfaiye neferi du
ınan teairile bayılmı,, haatahane
ye ıönderilmiılerdir. 

Yapılan tahkikata cöre, tütün 
depoau Abdülhamit ve Muatafa 
Beylere alt olup içindeki tütünle
rin aicortah olmadıiı anlqılmq
br. Zararları 30 bin lira kadar 
teıbit edilrniıtir. 

Yangırun e1eri kaat olup olma· 
dığı ara,trrılmakta, tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden 
Sabri B. vazıyet etmif bulıuımak 
tadır. Dün yangın mahallinde 3 
defa ketif yapılmıtlır 

Hırsız 

Pendik'te Madalya Babçui 
eivarında oturan Kartal HükU
met Baytarı Nazım B. in kö,kü
-. bahçenin demir parmakhkla
nnı çıkarmak auretile hıraı:r: gir
..,q ve bazı kıymettar eıya çala
rak kaçmı,ıır. 

Kaldırımdan kaldı
nma geçerken 
Beıiktaı tramYAy cadduinde 

a.feri Milli kiraataneainde gar
aon Rıza, caddenin bir tarafın
dan karpaına ıı:eçerken mühendia 
Edip B. in idareaindeki 1026 nu
maralı huauai otomobilin aademe• 
oine ufnyarak yaralanmıftır. 

Esrarkeşler 
Takaim'de Ejri sokakta otu· 

ran aabıkah Arnavut Refet, evin
de İcrau ]Ü.Zum ıörülen tabarri-
7at için giden zabıta memurları· 
na kapıyı açmamııtır. Bunun ü:ıe 
rine pençereden girilmit -re içeri 
de aabıkalılardan Yahya, Meh
met, Kirkor, Hüaeyin, Zeynel, Ne 
cıati, esrar içerlerken yakalanmıt 
!ardır. Aynca bir mikdar eroin 
11ıı lıulunarak müıadere edilmiı
tir. 

IUi sefir itimatna
me lerini verdiler 

ANKARA. 19 - Yeni Ameri· 
ka ve ispanya Mfirleri yarm öğle 
den sonra Reiıicumhur hazretleri 
tarafından kabul edilecekler ve 
itimatnamelerini takdim eyliye
ceklerdir. 

--·--
Seyfi Pş. tetkikat

tan döndü 
ANKARA, 19 - Umum güm

rükler muhafaza kumandam Sey
fi P aıa tetkik ..,yahatinden avdet 
t.>lmitt.ir. 

Hariciyede yeni 
tayinler 

ANKARA 19 - Elçilikler ve 
k.nıoloaluklarımız menıuplan a
rasında bası tadilit icraat takar
rür ve bu huauata b=ırla11JJU4 bu 
lunan liate milli idareye an:olun • 
muttur. 

Bu meyanda hariciye kalemi 
mahsus müdürü Kemal Aziz Bey 
Berlin aefareti müate,arlığına, teı 
rifat umumi mi!diir muaviıü Kud
ret Bey Marsilya baştehbenderli· 
ğine tayin olunmu,lardır. 

Te,rifat umnmi müdürlüğü 
kadrosu dağıbhruş ve bu daire 
müdürlüğüne c .. nevre tehbenderi 
Şevket Fuat Bey tayin edilmiıtir. 

İzmirde hayat 
IZMIR, 18 - Bugünkü caıete

lerin bepiıi hayat pahalılığı hak 
kında neıriyat yapıyor ve beledi
yenin "lzmirde hayat ucuzdur" 
tlklinde vekalete verdiği cevabı 
tenkit ediyorlar. 

infilak 
Pazar günkü kongre Barutun nasıl tutuş- Fransız ticar~t odası 

hararetli olacak tuğu anlaşılamıyor umumı 

Otomobil 
Yarışı 

Gayrimübadiller cemiyetininJ 
cemiyete dahil olaun olmaırn bü
tün gayrimübadi1erin İştirakile 
yapılınaaına tetebbüs ettiği önü
mÜzdeki pazar gÜnkü içtimaın 
çok hararetli olacağı anlatılmak· 
tadır. Cemiyete muhalif olan gay 
rimübadiller de bu İçtimaa İftİra
ke karar vermişlerdir. Bu gayri
mübadiller, cemiyet heyeti idare
aini siddetle tenkide ve yalnız 
kendi menfaatlarma göre gayri
mübadil İtlerini takip ve tanzime 
çalı,tıklarını iddia etmektedirler. 
Bunlar, hatta, 12 kitilik heyeti i
darenin 2-3 Azası müstesna, di
ğerlerinin içtimalara devam etme 
mek ve kısmen çekilmek auretile 
hali inhilalde bulunduğunu da 
aövlemektedirler. Muhalif gayri
m:ibadiller. Ankara'ya cidip ge
len heyetin de bütün ıı:ayrimüba
dilleri temail edemiyeceğini ileri 
aürmekte ve pazar içtimaında 
tiddetli tenkitlere hazırlanmakta
dırlar. 

Ankara maliye 
mektebinde 

ANKARA, 18 - Ankara Ma
liye meılek mektebi dera müddeti 
iki seneye iblağ edilecektir. 

MI Diplaraku'nun 
• • 

sergısı 

ANKARA, 19 - Yunan rea· 
aamlarından matmazel Diplara· 
ku'nun resim sergisi Baıvekilimiz 
İsmet Patanın himayesinde ve 
Yunan a.efirinin riyasetinde ola
rak bucün öğleden 10nra Halke
vinde açılacaktır. 

Berlin sefirimizin 
ahvali sıhhiyesi 
ANKARA, ı9 - Alınan haber 

lere göre Bertin büyÜk elçimiz 
Kemaleddin Sami pa,a tedavi e
dilmekte olduğu haataneden •· -
cak üç hafta aonra Berline nal. -
lunabilecektir. Sıhhi ahvali mem
nuniyete şayandır. 

· İzmirde otobüs 
IZMIR, 18 - Bir tirket elek

trikli tramvay iıleyinciye kadar 
Konak ve Kemer iatuyonu ara· 
11nda otobüa i,letmeği belediyeye 
teklif etti. Şirketin bu teklifi ka· 
bul edildi. 

Bir kaçakçı mah
kum oldu 

ADANA, 19. A. A.- lhti- mah 
kemeıi aabılıah kaçakçılardan Mua
tafayı yedi ay hapıe 4SO lira para ce 
zaama ve bir sene emniyeti umumi
ye nezareti altında luılımya ve alb 
ay da Niğdeye ıürgün cezaaına mah 
kUm elınİftİr. 

Adana'da dolu 
yağmur 

ve 

ADANA, ı9. A. A.- Dün dolu i
le kanıık çok tiddetli yağmur yağ
mıı, 45 clakilca devam eylemiıtir. 
Bat Ye bahçeler doludan mütee01ir 
olmu,tur. Telefonlar itlemediğinden 
dolunun köylerde de tahribat yapıp 
yapmadığı anlqıbnamııtır. ---
İzmirde Ankara 

pazarı 

IZMIR, 19 A. A. - Belediye 
tarafından ,ehrimizin muhtelif 
aemtlerinde yapılamağa batlanan 
pazarlardan Kartıyakada açılma 
.. mukarrer Pazann küpt reımi 
bu Pazar günü 7apılacalr:trı. 

Bu pazar "Ankara pazan" ola
rak tevaim edilecektir. 

- ~-

Halkevi kütüp
hanesi 

latanbul Hallievi Kütiiphaneoi 
Cumaları da dAhil olduğu halde 
her gün aaa t 13,5 tan 20 ye ka
dar açıktır. Kütüphanede yeni e
aerler bulunduğu gibi türkçe ve 
ecnebi dilleri ile münteşir mühim 
san'at ve ilim mecmualan da var
dır. Herkes pelebilir --

h.mirden bildiriliyor: Buradaki 
barut infilakı hadisesinin, tahkikat 
safhaaı büyük bir ehemmiyet almak 
tadır. Barutll\l"ı tqıyan hamal hadi
se etrafında şu maliimatr vermekte
dir: 

'" - Hiıdiıe gU.n barutları taııyor 
dum. Ufak paket dağılmış olduğun
dan barutlann bir kıamı dökülmüı
tü. Barut!Rn topllU"ken bir ıea: · On
lar öyle toplanmaz, bir kibrit :;a
kın." diye bağırdı. Bu eanada hüvi
yeti anla.ılaınıyan bir adam bir kib
rit yakarak barutların üzerine altı , 
Ayıldığım zaman ben kendimi hasta 
hanede buldum." 

Ham,.lın ve diğer iki ıahidin bunu 
teyit eden ifadelerine rağmen bu hiı 
diıe karanlıktır. Diğer bir habere 
göre. böyle bir ı.;brit atma hadisesi 
olmamı§; ya]ruz bir yanık sigaranın 
barutların üzerine düımesi üzerine 
infilôk olmuştur. Yangm eına11nda 
yanan dükkanlar, ıapkacı flyaı Ef., 
Muatafa Kizım EEf. ve elbiseci Ko
hen EEf. lere aittir. Bu clükkiınlar
dan biri sigortasız, diğerleri ıigor
talıdır 

-~.-·---

Spor 

Cuma 
Maçları 

ISTANBUL, 19. A. A.- Cuma 
günü Kadıköyünde Fener~çe ·~
dında zirdeki muı11.baka1ar ıcra edı
lecektir. 
Saat Dakika 

11 00 Süleymaniye :> - Fener· 
bahçe 3; 

30 Pera • Şiıli ; 13 
ıs 30 lstanbulapor - Süleyma

niye (Şild Final maçı). 
17 00 F enerbahçe 1 - Bey-

koz 1; 

Beykoz Zindeler yur 
dunun bir tebli~i 
ISTANBUL, 19. A. 

ko:r: Zindeler yurdunun 
idareainden: 

A.- Bey
yeni heyeti 

9-5-932 tarihinde akdedilen Kong
rede yeni heyeti idare intihabı icra 
edilerek riyasete liman tirketi katibi 
umumiai "ve C. H. F. 11 Beykoz ka
zası reiai Rqat Yılmaz Beyefendi İ· 
kinci reisliğe, Beykoz kundura ve 
deri fabrikalı kimyageri Dr. Nuri B. 
..., katibi umumiliğe latanbul birinci 
bukuk mahkemesi memurlarından 
Ekrem Bey ve a:r:alıklara Macar Se
fareti tercümanı Saffet Bey ile tüc
cardan Emin bey ittifakla İntihap &

dilrniılerdir. 

İzmir'de Turing ku
lübünün kongresi 
IZMIR 19. A. A. - lzmir Tu

rinıı kulÜlıünün aenelik Koncreai 
toplanmııtrr. Turing kıilübünün faa 
liyet ve ihtiyaçlan hakkında müza
kerat cereyan eylemiı, be,nelmilel 
tuıi:r:m ittihadına dahil olan n mer· 
kezi lstanbulda bulunan Türkiye 
Turing ve otomobil kulü~ . il~
haka müttefikan karar verilıniftir. 
Bu suretle lzmir Turing kulüp 
le!kilab da beynelmilel turizm tq
kilatmın bir u:r:vu olmuıtur. Kongre 
yeni idare ve murakabe heyetini seç 
miştir. 

katibi ne diyor? 
Pariı'te çıkan "Je aui.a par· 

tout" gazeteıi lamel P,. Hz. nin 
Rusya aeyahabnden bahseder
ken, bu aeyahatın aiyaai sahadan 
ziyade iktııadi sahada ehemmiye 
ti olduğunu kaydettikten 10nra 
26 nlsan tarihli Rua "Za lndüatri
alizatsia" gazetesinde : "Türkiye 
iktıaadi bir Dumlupınar için har
bediyor" başlığı altında nefredi
len bir makaleden fU fıkrayı nak 
lediyor: "Fakat Türk sanayiinin 
inkişafına ecnebi sermayeler kat'i 
bir mümanaat gösteriyorlar, ecne 
bi ithalitının, bilhassa mensucat 
ithalatının rekabeti,Türk tqebbüs
lerinin inkİfafına mini oluyor. 
Meıela, ıon zamanlarda birçok 
gazeteler, Türk pamuk ve ipekle 
rini müteeıair eden Japon dam
pinginin fena teıir1erine nazarı 
dikkati celbediyorlar. Fraruıız ma 
hafili birçok defalar milli Türk 
aanayiinin tek&mülüne karıı kal
luşmışlardır. Zira, latanbul Fran
sız ticaret odasına nazaran, çiftçi 
olan Türklerin, sanayie kabiliyet 
leri yoktur. Şayanı dikkattir ki, 
bu vadide nasihatler Türk hüku
metine Türkiyenin mali ve iktıaa .. 
di işlerini tetkike gelen mütehas
sıslar - meıeli Franıız Riat gİ· 
bi - tarafmdan da verilmiştir." 

Bu makalede Franaız Ticaret 
odaama atfedilen ittihamlar hak
kında Fran•ız Ticaret oda1i U
mumi Katibi M. D. Valery ile gö
rüştük. M Valery bize dedi ki: 

- Ben hiç bir zaman Türkiye
nin sanayi kabiliyeti yoktur, de
medim. Ben yazdığım b•zı maka 
lelerde Türk sanayünin günden 
güne inkiıaf etmekt" olduğundan 
b,. hsederek Türkiye bir ziraat 
memleketi olduğundan ber 'ey
den evvel zirai iıtihaalitını arbr
maaı lizun geldiğini ve aanayi 
bahsinde biraz daha yavq, fakat 
emin batvelerle yÜrümeıi li..zun 
geldiğini izah ettim. Hatta çimen 
to sanayiinden babaederken Tür
kiyenin bir müddet sonra ecnebi 
çimentolarına ihtiyacı olmıyaca
ğını aöyledim. 25 ıubat 1930 tarih 
li L'lnformation d'Orient" mecmu 
a11nda bir Türk gazetesinin nq
riyatından mülhem olarak yazdı· 
ğım bir makalede Türkiyenln va
aat derecedeki sanayi için iyi a· 
na.ıra malik olduğunu, ve Türki7e 
nin henüz birçok aeneler büyük 
aanayie elveriıli bir memleket ola 
mıyacağuıı .iltah ettim. Bu flltirler 
ayni zamanda çıkan bir Türk ga
zeteıinde de intiJar etmittir." 

Maarifte 

Yüksek ticaret 
mektebi bütçesi 
Yükaek ticaret ve iktuat mek

tebi müdürü Hüanü B. Ankarada 
mektebe ait bazı ıslahat meaele
leri hakkında vekaletle tema. et
tikten ıonra dün §ehrimi:ıe avdet 
etmiftir. 

Hüsnü B. dün bize dedi ki: 
- "Mektebin bütçesi münaae-

betile Ankaraya gittim. Bütçenin 
hali hazır vaziyeti muhafaza edil 
mektedir. Tedrisat hakkındaki 
noktayı nazarnnr arzettim. Eaaı 
itibarile muvahk görülmÜftür. 
nümüzdeki der• aeneaınde mecli-

[Bafı birinci sahilecle] 
3 - Her sınıf otomobil han. 

dikap ile yarı9a girebilecektir. 

4 - Y arıtı kazanan otomo· 
billere Türing kulübü ve Milli
yet gazetesi tarafından müka· 
fatlar verilecektir. 

5 - Ayrıca her markadan ka 
zanan otomobillere ait oldukta. 
rı acenteler tarafından müka
fatlar verilmesi için teşehbüsat 
yapıhnqtır. Bazı mühim acente 
ler şimdiden mühim mükafatlar 
vermeği vadetmitlerdir. 

6 - Yarış 17 haziran cuma 
günü yapılacaktır. 

7 - Kayıt muamelesi de ma 
yısın yirmi beşinde batlayacak
tır. Kayıt şeraiti yakında gaze
temizde intişar edecektir. 

Amatörler ve ıoförler tarihi 
olacak olan bu ilk yarışa iştirak 
edini:ı ... 

Birkaç gün sonra bu sütun
larda kayıt fitini göreceksiniz. 
Bunu doldurup Türkiye Türing 
ve otomobil kulübüne gönderi
niz ve numaranızı alınız. 

•••••• 1 

Tütün 
Konferansı 

[Baıı birinci sahif~cle] 
rak eden Habip Edip Bey bu İç· 
timaa riya.et etmiştir. Konferan• 
aın. bukiinkü müzakerat seyrine 
nazaran üç içtima d•ha devam e. 
deceği tahmin edilmektedir. Eaa
aen Bulgar murahhaslan sah gü
nü Sofyada bulunmak mecburiye 
tinde olduklarını bildirmi,lerdir. 

Ajansın tebliği 

ISTANBUL, 19. A. A. - Balkan 
tiitün konferansı reisliğinden tebliğ 
edilmi,tir. 

Tütün konferansı bueün betinci, 
içtimaını akdetmit ve bu içtimada üç 
memleket araaında muhtelif tütün 
piyaaalarında vaki rekabet üzerinde 
görüıülrnüı, İıtihaalit meoeleaine de 
temaı edilerek bütün bu mesailin e
aaslı ve devamlı aurette tetkik ve 
tezekkürü vazifeaile de meuul ol 
malı üzere bir tütün Ofialnln tqki
line karar verilrniıtir. 

Oç memleketin ittirakiyle el:r:em 
ve zaruri görülen bu Ofiain merke
zinin aende olmaaı icap ettifi da 
teemnrii.I ve bu Ofiain latanbulda ol
ırıaııncla ittifak eclilmiıtir. 

T etkili temenni edilen Ofiain va
zife ve salihlyetleri hakkında blrra 
por lıuırlanaralı: konferana heyeti 
umumiye.inin pazar günkü içtimaın 
da yetİftİrmek üzere Y- heyeti 
murahbaaasınclan M. Karaman..., 
Bulgar heyeti murahha-mdan M. 
Nikolof ve Türkiye heyeti murabba· 
aasmdan Hain Nezı'hi Bey intihap e 
clilmlttir. 
Kont.anı pazar günü öileden e... 

vel aaat 10,30 da bu projeyi tetkik 
~e müzakere ederek mesaisine niha
yet verecektir. 

s . e ai müderriain.ce .. erilen karara uny cöre tedrisata b&flanm&1ı için ve- [Başı biı·inci aahifecle] 

M la • kaletten direktif aldım." 2 _Ecnebi nukudunu natık 

Döviz hakkın. 
daizahname 

ec iSi Maarif teftişleri çek ve7a evrakı nakdiye ve diğer 
Ne ?:aman açılacag~ 1 ..,nedat, döviz hükmündedir. An· 

- Maarif vekileti müfettqi umu cak bunlardan Yadeli olan ala-
haJa belli değil milerinden Haaan Ali B. buıün caklar, vadeleri hululünden ve 

berayı teftit Doluya gidecektir. tahailinden itibaren beyanname· Halepten yazılıyor: Lübnan riya- d "d-·-'- Ye tabidir. · Ekrem B. de A apa:r:arma gı ~-
seti cüınhur intihaMtı her gün biraz 3 _ E,hası hakikiye ve hük-
daba karıfılı: bir şekil alıyor, Fran- tir. miye, ellerinde bulunan dövizler-
aızlar efkin umumiye karııaında in- Talebe birliği den haoran kendi mülkiyetlerin-
tihabati bili. müddet tehir ettiler. 

0 
• de bulunanlarla diier fabularm 

Şimdide Lübnana bir Fnuuı:r: hi- nızamnamesı mevduat ve matlubatını beyanna· 
kim tayin etmek taıavvurundadır- melerincle müfredat ıuretile ayn 
1 Milli Türk Talebe Birliği ni-
ar. 1 k · · ayrı göatereceklerdir. Di - t afta Sun"ye meclisı"nı"n zamnam••ini hazır ama ıçın ra. ger ar n - T 4 - Sermayeıi ecnebi nükudu 

t lanacag• da bı" mesele lıtan komı"te yakında _,_ ·•İni I ne zaman op 1 r olan bankaların, aermaye erine 
ld Me 1. · t t 1 ma ı bı"tı"rece'-ti"r. Nizamnamenm esaa o u. c ısın mayu a op an • "' müteallik dövizleri beyannameye 

"b · l" ·ı · ··-"1 ki be be hatları hazırlanmıştır. ı tuna ı ı erıye •uruım< e ra r tabi değildir. Bu bankalar, ınem-
IOn bahara da tehir edildiği ıayi ol- Veda müsameresi leket dahilinde mukim halo1ô ve 
du. Bütün bunlarm hepisi de riva- hükmi ,ahHlann, müeaaeaelerin-
yet hududunu ıı:eçmiyor. Riyaaeti Vefa orta mektebi son sınıf ta- deki mevduat ve matlübatını ge• 
cümbur makamına kimin geleceği lebeai bugün muallim mektebi ne müfredatile bildireceklerdir. 
de mühim meaelelerden biridir. Şim- konferam aalonunda ..,nelik veda S _ Devlet Bankası müessea 
di er k'"'vvetli olarak iki namzet müaamerelerini vereceklerdir. olmıyan yerlerde döviz beyanna-
va.r: Biri •abık hükiimet reiıi Da- Müaamerede Mahınut Yeaari meleri Ziraat Bankalarına ve Zi
maı Nami, diğeri Mehmet Ali Ahit- Beyin "Haa bahçe" ıi temail edi- raat Banka11 olmıyan yerlerde de 
tir. Bunlardan hangiainin mıı maka- lecektir • en büyük mal memuruna verilir. 
ııın geleceği henüz meçhuldur. 6 - Memlekette muhtelif fU• 

Atar vergiıi yetiımiyor mut gibi Darllfünunda bir be•i bulunan müeueaelerin be-
~imdi birde çekirge bela11 çıkb. Ha- yannameleri Merkez Bankaaımn 
lep ve Hama cihetinde ottan ve ye- konf eranS tenaibi daireainde her ıubece ay. 

"h tillikten eser kalmamqtır. Halli ri- Yükaek muallim mektebi uaulii n a}'Tı veya toptan bir merkez-Bir tavzı vayet edildiğine göre Halep civa- den verilir. 
rmda zuhur eden çekirgeler yiye- tedria muallimi Sadrettin Celil 7 - Döviz beyannamelerinde 

Efendim; B. dün aaat 16 de Darülfünun 
M t b • • d" "Muteber gazetenizin 17 ma- cek ot bulamadıklanndan açlıktan konferana aalonunda "teatler" bunun nereden temin ve tedarik 

esu 1r iZ ıvaç yıa 932 tarihli ve 2249 No. lı nüs ölınekte imişler. Bu haber, bu civar- mev:oulu bir konferans vermiıtir. edildiii hakkında izahat verilme
hasmm üçüncü aahifeainin yedin- daki mahsul hakkında bir fikir ver- Konferanata ilk mektep hocaları, si la:ıım değildir • 

ANKARA, 19 (Telefon) - ci sütununda "Bir aahtekirlık;.. meie kafidir. Buğday fiyatlan bü- muallim mektebi talebeai Maarif 8 - Tahsili gününde Türkiye-
ı\nkara hukuk fakültesi miider nadı" altında intiıar eden bir ya- tün Suriyede gittikçe ve her gün müdürü ve müfetitler hazır bulun deki bankalara aablan dövizler 
tialer meclisi reisi vekili Cemil zı vardır; burada iamj geçen icra yükıelmektedir. Hükumet le hariç- 1 rd beyannameye tabi deiildir. 

k • "b" "F"kri" f eli be ı d t- gelecek Bug' daylara ağır güm- mut a "· 9 - Seyahat •eya tebdili bava B~yin kerimesi Nimet Cemil H. atı ı ı e en n o ma ı- -
1 R f . - k . 1 . ğmı gibi böyle bir meaele ile de rük tarifeleri tatbik ebneldedir. Diıari mektebi tale- veya bir;, takibi gı1ıi sebeplerle 
a oma ae aretımız iıtıp erın alakam yoktur. fltibası defetmek Simdi bir de gümüt para mesele- 'S"'Y Türkiye've müvakkaten gelen ec• 
ılen Fehmi Beyin nikiıhlan bu üzere bu tavzihimin Matbuat ka- ıi .;, .. , Eski Osmanlı gümüı parala- besi Buraada nebiler Türkiye'cle mukim addolun-

Devlet demir yollarında 
tensikat 

[Bafl birinci •ahi/ede] 
kında mazbatadaki mütaleaya 
nazaran kadrolarda yapılacak 
bu yeni ten:ıilata rağmen kala
cak peraonel eski hatlardan ar
tan pratik ihtiyaçlara ve yeni. 
den açılmış ve 932 senesi zarfın 
da açılacak hatlarla birlikte bü
tün şebekeyi idareye kifayet e
debilecek bir hadde kalmıştır. 

Teşkill1.t 

Encümen işin teknik ihtiyaç 
!arını tam bir isabetle takdir ve 
tayin eylemek mevkiinde bulun 
madığı için hizmetlere hiç bir 
suretle halel gelmeyeceği hak
kında idarenin dahi teminatını 
alarak kadrolar üzerinde yeni 
tenkihatı yapmakla iktifa eyle
miş ve idarenin esaslı teıkilatın 
da tadilat icrasına gitmekten 
!imdilik tevakki etmiştir. En
cümen mazbatasında 931 sene
sinden batlayan halihazırdaki 
idarenin faaliyet ve muvaffakı
yetlerini takdirle zikreylemiş
tir. 

Mütehassıs 

İdarenin teıkilat itibarile da 
hi tetkikile mevcut teıkilat ka
nununun bugünün ve memleke 
timizin hakiki icaplanna göre 
tadili ve henüz tamamen halle 
dilmemiş bulunan tarife mesai,. 
linin halli için icabında müdürü 
umumi salahiyetile dahi istih
dam olunabilecek yüksek ihti
sası haiz bir ecnebi mütehassıs 
celbedilmesi husuiunda 931 büt 
çe kanunile hükiimete verilmiş 
olan salahiyetin 932 senesinde 
dahi devamı encümence temin 
olunmuttur. Bu mütehaısam 
şahsının taayyün eylediği ve 
gelmek üzere bulunduğunu Na 
fia vekili encümende ifade eyle 
mi,tir. 

Ecnebi mütehasınsm yapaca 
ğı tetkikata zamimeten idare 
faaliyetinin memleketimizin ha 
kiki ibtiyaçlanna intibakı ve u
mumt de.let bütçesi müva:r:ene 
sindeki vaziyeti noktai nazarın
dan ihtiyaçlara çok yakından te 
mas edebilecek mevkide olan a 
!&kadar ve mea'ul zevat tarafın 
dan aynca tetkikat icra edilme 
aiı ı dahi, iki taraflı tetkikatın 
mükayesesile daha salim netice 
let-e varılabilmek ve encümenin 
bu baptaki tetkikatını teshil ey 
lemek mülahazasile, faydalı ve 
batta zanıri görülmüştür. Büt
çe encümenince haziranda açık 
ta kalacak memurlara verilecek 
tazminat için bütçeye 50 bin li
ralık tahsisat konmuştur. 

Aile mektebi 
idarenin Eskitehirdeki aile 

mektebinin bir pansiyon halin. 
de idare edilmesi ve buranın 
Maarif cemiyetine devri takar
rür etmiş ve bu iş için cemiye
te 20 bin lira verilmesi münasip 
görülmüttür. Ancak Eskişehir
deki ilk mekteplerin halen idare 
nin mektebinde mukayyet bulu 
nan talebeyi istiap ~ememesi 
ihtimali de derpif edilmit ve bu 
ihtimal varit olduğu takdirde 
bir sene müddetle mektepte ted 
risat yapılabilmek üzere Maarif 
cemiyetine aynca 10 bin liralık 
yardım temin edilmesi muvafık 
görülmüttür. 

Matbaa 

Haydarpaıadaki matbaanın 
seddiyle idarenin matbaacılık it 
!erini Devlet matbaaamda veya 
daha müsait terait teklif eden di 
ğer matbaalar "Varsa o matbaa
larda yaptırması tasarnıllu rö
rülmüt "Ve bu suretle 30 bin lira 
kadar tasarruf temin edilmittir. 
Reami matbaalar hakkında alı
nacak esaslı tertibata intiıııaren 
matbaanm makine te,kilitı tim 

dilik muhafaza edilecektir. 
Malırukal 

Bütçenin mahrukata dair o
lan faslında 520 bin liralık ten
zilat yapılmıştır. Bu tenzilata 
saik idarenin bundan sonra kö
mürü daha ucuz fiatla elde et
mesini temin için alınması ta· 
karrür eden tedbirlerdir. İdare
nin kömürü Zonguldakta tesel
lüm etmeai esası takarrür etmit 
ve daha ucuza mal olan Liynit 
ve Ereğli havzasının tuvervant 
denilen kömüründen ve rekom· 
bo:ıe kömüründen bir mahlutun 
ve ayrıca kok kömürünün tecrü 
be edilmesi muvafık görülmüt· 
tür. Encümen istimal olunan kö 
mür noktai nazarından daha ik
tıaadi neticelere vardığı söyle
nen Rumeli timendiferleri l tlet 
me tirketinin bu hususta tatbik 
eylediği tedbirlerin tetkik edil
mesini de ehemmiyetle tasviye 
ye layik görmüttür. Tesisat ve 
tevaiat masrafları faslında Hay 
darpaşa garının tamiratından 
kalan 60 bin liralık borç ile Hay 
dar pf.da silonun lek tertibatını 
tevsi için liızım olan tahsiı;at ile 
Haydarpa§a iskelesinde yapıla
cak hat ve Ankara - Beylikköp 
rü hattının tahkimi için lizım 
gelen tahsisat encümence kabul 
edilmit ve fakat bütçenin daı-lı
ğı clolayısile T oros tünelinin 
tahkimi için bütçeye ayrıca tah 
sisat konamamış, bunun tamira 
ta ait umumi fasıldan tedricen 
yapılması münasip görülmüş· 
tür. 

Erzurum hattının ahşap tra· 
versleri için istenen tahsisat ka 
bul olunmamıttrr. 

Ta:ımlnat 

Açıkta kalacak memurlara 
verilecek tazminatın idare büt
çesinin darlığı dolayıaile 931 se 
nesine nisbetle daha dar hududa 
İrca edilmesi zaruri görülmüş
tür. 

Açıkta kalacak memur ve da 
İmi müstahdemlere beher tam 
hizmet aenesine mukabil ıehri 
maat ve ücretlerinin bir nısfı 
mikdannda tazminat verilecek
tir. 

Memurların hizmet mebdele
ri idarenin 931 bütçe kanunun
da tasrih edilen hükümler daire 
sinde hesap olunacaktır. 

Bundan başka verilen tazmi
nat açıkta kalacak memura di
ğer bir iş bulımcaya kadar bir 
yardım mahiyetinde olduğun
dan idareden ayrıldıktan sonra 
derhal veya kıaa bir müddet zar 
fında devlet tqkilatında bir va 
zifeye tayin olunanlardan açık 
ta geçecek her ay ve küsuru için 
bir nısıf maat hesabile istihkak 
kesbedecekleri tazminat mikda
rından fazla11nın istirdat edil
mesi esası da layihaya ilave edil 
miştir. 

Devlet Demiryolları tebekesi 
üzerinde meccanen veya tenzi
latlı ücretle seyyabatler tahdit 
edilmif ve bu hususta hazırla
nan bir cetvelle liyihaya ilave 
edilmittir. 

Tt'rfiler 
Encümen terfilerin idarede 

ahengi muhafaza edecek daha 
salim esaalara raptedilmesi için, 
tadile mühtaç gördüğü teıkilat 
kanununda yeni hükümler der
pif edilmek üzere 932 senesi zar 
fmda yalmz kıdem esasına gö
re terfil~rin yapılması ve şika
yetleri mucip olmuı bulunan ter 
filerin müdirler encümenince ye 
niden gözden geçirilerek adalet 
ve hakkın icaplarına muvafık 
olmayarak yapılmış varsa bun
ların kıdem esasına irca olun
ması maksat ve gayesile bütçe 
layihasma ana göre ahkam ila
ve edilmiş tir. 

Yunan hükumetinin borçları 
ATINA, 19 (Huauai) - Geçenlerde lnciltere . aefiri bük~e!i 

namına harici düyunun altınla tediyeai hakkında bır nota vermı•!-1· 
Bugün de Franaa ile ftalya sefirleri bu mealde birer nota vermıı· 
lerdir. Yunan hüküıneti Yerdiği cevapta, harici borçların altın para 
ile ödenmesine imkan olmadığını bildirmiftir. 

gün icra edilmittir. Merasimde nununun bahşettiği aarabate bi- n Halep, lakendenın ve civarında maz ve bu itibarla beyanname v..,.. 
Baş••ekil fsmet Paşa da 1ıazır naen a....: aahife, a-: sütunda ay- hali hazırda tedavül eden bir para- Dişçi mektebi talabeai dün ak· meleri lazım ııelınez 

1 
f 

1 
f 

1 
., 

• ,... ,._ 1 d -'- üh B · 1 b · b 12904 ATINA 19 (Hıuuai) - Poata, te gra ve te e on memur arı gr-; bulunmuttur. Bu münasebetle nen den:ini rica ederim efendim." dır. Son hafta ar a bu para ..... uta tam berayı tenezz uraaya gıt s u ıza name numara- ·ı· etm"ıtterd' ı"r. Hükumet muhaberatın inlutaa uğramama11nı teının 

Atina 'da posta telgraf ve tele
fon memurlarının grevi 

taıanbul Birinci İcra daire- ba•laınıı ve daha ve bir hafta evvel mitlerdir. Tenezzühe şeilrimizde lı bir kararname ile taavip edil- ı an I bu l ·ı f" ' B ı- 1 b d" • dd d 1 ı"rın" 1·-•ar ettı",;.i bir emiı-name ile bu idarede çalıtan bütün memur art gece genç ev ı er şere ıne •İnde klitip Hukulc fakültesi 17 mecidiye olan bir Oımanlı altını tahsilde bulunan u,.ar ta e e mi• ve ye mcı ma e e yazı ı T - • b 
1 H lk 

· d b" · · ~-l!:ı.~~~~:..:::·::.~::ı::.~::·~~~~··::.~~~= .. ~ - ...!:::::..L!::~ı::~::.~~.::::;::.~::·~·:.:::ı::•ı.J.~";:"~:~~~=ı~&~"~"lıiiiibunİİİİlaİİı·İİı ıİmeİİİiclbİiuİriİilıİuİrİetltİeiııliailİitİİİııİİıİııaiiaİlllİİiiiİaiİ-İiiliiltır• a evın e ır siıvare tertip o- •nn smıl taleboindeno bu gün ~1.1/2 mecidıyeye kadar de ittıra ebnıflır. a eue y&rın mu et ere mayıa arı ı me - • 
~-hınmuştur. _________________ Filı,· ·ı ; --' ·'· ·· 



__ ( _RA_D_~_o_ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m. S) - ı8 
gramofon, 19,30 Vedia Rn:a hıuurn, 
20.30 opera, 21 inci ı..n.. h..,..eti, 
22 tanıo. 

BELGRAT (429,8 m.) - 20,30 
konferans, 21,30 Keman ko.....-i, 
22,10 çingene muıildıl. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 2ı,40 
gramofon, 22 muıiki tarihi, 22,411 
danı muıikiıl. 

BUDAPEŞTE (llll0,5 m.) -
20,30 konfenuu, 2ı,tll opera orlreıt
rasının konıerl. 

LONDRA (3511,8 m.) - 20 uk• 
ri muzilıa, 22 orkestra loonseri, 23,311 
dans muıikiıi, 24,30 dano muaildsl
ne devam. 

PARIS. RADYO (1725 m.) -
20 müıtanlek&t hakkında müaahebe 
21 radJ'o konıeri, 2ı,40 konıer. 

PRAG (488,6 m.)- 20 hancliı 
20,20 komedi, 2ı,4S orkeltra koma· 
ri, 23,lS radyo jumal, 23,20 Bratis

. ;avadan nakil. 
ROMA (441,2 m.) - 20,SO ıra

mofon, 21,45 konser, 22,30 komedi 
23,55 hat'adis. 

V ARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
gramofon, 20,45 radyo jurnal, 2\ 
musiki mu.aıı.besi, 21,45 senfonik 
konHC, 23,40 radyo jurnal, 23.50 
danı muıikisi. 

ViYANA (S17,2 m.) - 21,15 
V •l'neriu Rienzi operası, perde ara· 
larında hat'adiı. 

iLAN 
28 Nisan 932 tarihinde J'apılan i

linat U:&erine Zafraııbolu dahilinde 
vaki Turna onnaaından Ziraat Ve
ki.leti C .. ilesile mün'akit mukavele
name Ye ıartname daireainde ıirket 
hesabına ııi8f kat ve imal ve funıht 
itlerini denıhte ..,..teyen ince Alem
dar Zade Faik ve Rıza Beyler ile 
tirketimiz ııruında mün'aldt 9 Ma
yı• 932 tarihli tüccari makavelena
menin mer'iyeti tarihi olan 9 May11 
932 puarteai &ününden itibaren üç 
sene müddetle mümaileybimin TI1ku 
bulacak imalit, miinakıılit Ye mua
melatı liiccariye ve amaiyeleri va 
he.türlü taahüdab mal.iyelerinden ve 
ya orman ve fabrika dahilinde veya 
bunların yollarında hüdanekerde llll
hur f'Clecek her türlü kaza tazmina

bndan dolayı K.ıındeniz Orman A
nonim Şirketinin fah11 hiilmıiaini 
hiçbir yeçhiJe borçlandıramayacalda
rı gibi bilmukabele tirket de kendi
lerinden malrtuan alacağı hiuei te
mettüden ve devlete ait Ye kendile
ri tarafından tesviyeai mukarr« her 
türlü beclelit ve ıiiıum Ye tekaliften 
maada hiçbir suretle Faik Ye Rıza 

Beyleri borc;landmunayacaiı alika
daranc:a malum olmak üzere ilin olu 
nur_ 

Karadeniz Orman 1: T. A. Ş. 
Mecliıi idare Reiıi: CEVAT 

Dr. Celal T evfil< 1 
Zührevi ve jdrar 

yolu butalıldan mütehanıtı: 

Sirkeci Muradiy~ caddesi, No 35. 

SATILIK ve KiRALIK 
HANE 

Be,iktaıta Kılıç Alide Alem 
Kadm sokııimda 12 No. hane (6 
oda mutbah, bahçe, kuyu ve tu · 
lumbuı, terkoı ve elektriği havı) 
satılık ve kiralıktu. Gönnek iıte
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anahtarı alabilirler. Gö
rüımek için de Milliyet matbaa11· 
na Nihat ve Nuri Beylere müra
caat edebilirler. 

MiLLİYET CUMA 20 MAYIS 1932 

1 Devlet Demiryolları il Anları 1 
Şebekemiz ü:ııerinde iıleyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti hareketleri 25 Mayıs 932 tari

hinden itibaren aıağıda 11ö.terilen tekilde deği9tirilecektir. Ankara • Sivas ve Çankırı kıs
mı üzerinde bir deiitildik yoktur. Fazla malumat almak isteyenlerin istasyonlara müracaat 
lan illn olunur, 

Haydarpafl 
Ankara 
Ankara 
Haydarpafı 
Eıkitefıir 
Ankara 
Ankara 
Eıkiıehir 

Haydarpaf 

'Adana 

Adana 

Haydarp8! 

Fevzipaşa 
Malatya 
Malatya 
Firat 
Firat 
Malatya 
Malatya 
Fevzipaşa 

Muhtelit Tren: 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

Her gün 19.25 Her gün 
ı\nadolu Sür'at: 

18,05 
10,00 
18,42 

" 16,30 " 
Her gün .. 12,25 Her gün 

Pazartesi, f'ertenifie ,, ,, 
Cumartesi, Çar§amba 

'' ,. 

8,05 
11,50 
20,33 
~ 

18,lC 
Muhtelit Trenı 

Cuma, Pazar, Pazartesi,) 

9.55 

.. 

foros Sür'at: 

H. 
Salı; Perşembe ) 11,50 l;umartesı, .,..arıamb• 10,40 
Cumartesi, Pazartesi,) M. 

H. 
Salı, Çarşamba; Cuma) 21,00 Pazar; Pef'!embe 
Cuma, Cumartesi, Pa-) 

14,10 

zartesi, Salı; Perşembe) 7.30 Pazar, Çartamba 14,15 
Cumartesi, Pazar, Salı,} 
Çarşamba Cuma ) 17,35 Pazartesi, M. 

Perşem~ 18,55 
Muhtelit Tren: 

H. Her gün 5,30 
M. " 14,40 
H. Cuma pazartesi çarşambal5.10 
M. " " " 16,05 
H. Perşembe, Pazar; Salı 11,00 
M. " " " 12,14 
H. Her gün 13,00 
.. " 25 Yı. :z2, 

Muhtelit Tren: 

Pertembe, t'azar, Salı 9,15 
.. .. .. 10,10 

CumaPazartesi,Çartamba 17,00 
18,13 

7 
i 

iki Hemşireler 
fzmirden gelen meıhur 

Kemani Mevhibe, bançist ve mugan
niye NAZiRE Hamm1ar 

Harbiye'de 

~~lLVC 
Bahçeainde her akpm: Alaturka aaza 

iıtirak etmektedirler 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 ci TERTİP 5 ci KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

BüJ~k ikraıniJe 5 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyeler ve 20.000 liralık 
mükifat vardır. 

latanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
Muhtelit Tren 

Cumartesi, Pazartesi, Perıembeı 
1932 seneıi Mayıoın 16 ıncı gününden itibaren ilanı ahire kadar muteberdır 

DlSTOL Koyunlarda, Keçilerde, 
ve Ölriizlerde bulull&Jl kelebekleri 
öldürür, ha,...anı :rüzde :riiz kurta
rır. Her eczanede satılır, 

Toptan satq için Reji han 2-3 
No, ya münıcaat. Yeni Postane ar
kaımda, htanbul, 

Mösyö A. N. D Attaya 
Amerika'da Chicopee Fail., Ma11' 

da kiin of The Fisk Tire Export 
Co. nun reami mümeaaili Möıyö A. 
N. D. Attaya lstanbııl'a gelmiıtir. 

Beyoğluada KLOP lSTANBUL'da 
bulunmaktadır. 

lttanbul birinci ticaret mahkeme
ıincl-: 10-5-932 tarihli çarpmba gü 
nü saat 20 den Köıtenceden baro. 
ket ed• Türk handıruını himil 
Çankaya t'apuru Kalagra mevkiin. 
den aonra fırtınanın ıiddet ve veha
meti hueblle vapur dahilinde mev
cut hamuleainden bir k11mmı denize 
attıldanna dair vapur ıuYAriıi Salih 
Ahmet kaptan tarafından taıız.im e
dilen 14 Mayıo 1932 tarihli rapor 
mahkememize verilmiıtir. Deniz Ti
caret kanunnnun 1065 inci maddelİ 
mücibince bu bapta tetkikat icra11 
için 4-6-932 tarihine müsadif cwnar 
teıi günü saat 13,30 da kararlllflınl 
mıştır. Bu itle ali.kadar olan herkes 
rapor almırken. yevm ve vakti mez
kıirda malıkemede bizzat bulunma-

Eskitehir 
Kütahya 
Kütahya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Kütahya 
Kütahya 
Eıkitehir 

H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

'' Jt .. " .. " 
Cuma, Pazar, Çartamba " ,, ,. .. " " 
Cumartesi, Pazartesi, Perıembe 

* * 

3,18 
6,15 
6,35 

16,32 
11,00 
21,25 
21,40 
00,36 

İdaremiz için pazarlıkla ntın alınacak olan 16 kalem telefon 
ıantral kordonu, mufamba fırçası demir, tutkal, çelik kablo, dök
mıeıci kumu; kokulu sabun; tuz ruhu; renksiz vernik vesaire gibi 
muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 23-5-32 tarihine müıadif pa 
zartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezk6rda ıaat 
9 dan 11,30 a kadar mağazada iıbatı vücut ederek tahriren fiat 
vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat liıtesi mağaza dahi 
!inde aıılmlf olup nümıune getirilmesi icap eden malzeme için pa. 
zarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz vuku 
bulacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilin olunur. (2149) 

1 lstanbu& Belediyesi Hinları f 
Pazarlıkla kalorifer İDf8:sı 

Haseki hastahanesine pazarlıkla kalörifer yaptınlacaktır. Ta
lip olanlar ke,if evrakını görmek için Levazım müdürlüğüne, pa
zarlık için de 23-5-932 pazarteei günü 301 liralık teminat mak
buz veya mktubu ile saat on bete kadar Daiıni Encümene müra
caat etmelidirler. (2156) 

Büyükderede tesis edilmekte olan meyve fidanlığı için mev
cut ıartnamesi mucibince ye pazarlıkla bir motop<>Dll> alınacak
tır. Talip olanlar tafailit almak için Levazım müdürlüğüne pazar 
lık için de 52,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 23-5-932 
pazartesi günü saat on bete kadar Daimi encümene müracaat et
melidirler. (2157) 

... 
.m!!!!!!!!!Bl!! .... 1111! .... l!!!ll .. lll!!!!!I : 

8""oilu Sallı mahlrenıeai hatki- ~ 
tipliiiadenı 1) - Eblihihre tarafın- 111 

dan~ (20000) lira kıJ'IDH : 
talımin ve taktir edilen, Beyoflun- ,.,,. 
da Bedreddin MahaDeainde Yatmak .:. 

Sıran "'?kaimda 37, 39 numaralı ,.. ..ı 

"ATiıneleh" hanı demekle nmruf ha- !!° 
DıD p)'li kabili talı:ıim olmumdan 

dola:fi fUJUUn izalesi :umaında fu. 

ruhhı1111 dair S..,..oilu ÜÇÜMÜ tulh' 
hildrnlilinclen tadır olan karar üze.. 

rine pyri menkfıl lıir q müddetle 

açık artırmaaJ' vuedilmitW-ı 2) -
Gayri -ı.uı lııirp Ye .... kattan j. 
baret olup birinci katta dört oda lıir 

Mliı bir hanyo ve bir -tı..Jı -
cuthır. Mahiye setini.ili kira milrta-

rı elli liradır. İkinci katta ayni terli-

,.,,. 

;; 
hatı havi olup mahiye setirdiii lôra ~ 
elli bet liradır. Oçiincü kaba mahi- 111 

111 
ye setirdiii kira elli iki buçuk lira 111 .,.,. 
olup, bq oda ve helayı mübtcmdir. 

Dördüncü kat halen bot •e bet oda.. ~ 
yi ve bir heliyi muhtevidir. Betin- .., 

ci kat üç odayı ve hir heliyı mıiihbt ~ 
111 

•İdir. Mahiye &etirdiği kira otuz li-

---------------------------! ıadır; 3) - Hanın fevkinde teraçe 

No Hudut HAREKET ~·asıla ilk Son 
hareket harekeı 

10 Şifli- Tünel 
1 

Şitlidea - Tünele 
------- Tünelden - Şifliye 

1 1 Kartuluı - Fatih ı --
12 Harbiye - Fatihi 

14 Maçka; Tünel ı 

Kurtuluıtan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluta 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

Taluimden - Fatihe 
Fatihten - Takıime 

Kurtaluıtan - Beyuıta 

S..,..azıttan - Kurtuhıta 

36 
10 

5.30 24.lf'. 
5.50 24.35 

ıs 23.07 23.37 
30 23.30 24.00 

S 6 S.38 ı.OO 

ıo S.40 1.00 

ıs 20.34 23.so 
30 21.00 24.00 

4 s 7.26 21.08 
10 

7 8 
14 

8 
14 

8 
16 

7.48 21.30 

6.23 24.07. 
6.04 23.2S 

8.18 20.08 
6.46 20.36 

6.47 19.Sl 
7.19 20.23 

ıs 7.56 19.22 
25 8.34 20.00 

9 
15 

6.00 22.37 
6.45 23.22 

18 Taksim - Fatilıl 

19 Kartuhıı - Be,.azıt 1 
Kurtulut • E. önü 1 Kurtuluttan - E. O.ün• 9 

E. öniiııclan - Kıırtuluta ı6 

7.17 19.44 
6.45 20.19 

B. taftan - Bebeie 
., E. önüne 

22 Bebek - E.önü Bebekten - ., 
E. önünden - Bcıbeia 

,, - B. Tata 
Bebekten - ,, 

s 
10 
ıs 

S.36 -.
S.42 -.-
6.00 24.36 
6.00 24.43 

30 -.- ı.18 

- .- 1.24 

23 Ortaköy - Akaaray 

1 
Ortaköyden - Aksara,.a 10 

-------- Akoaraydan - OrtaköJ'• 16 

5.40 2ı.10 
6.26 2ı.sıı 

34 Beti.ktaı- Fatihi Betiktattan - F atibe 
Fatihten - B. Tata 

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

9 
17 

6.00 22.0S 
6.42 22.47 

lnce Alemdar Zade 
Faik ia v..,... vekilini söndemıeie ıeli

lnce Alemdar Zade hiyettar olduğu ilin olunur. 
Cerrahp&fa hastahanesinde mevcut müstamel balar yemek 

kaplan, koltuk, kanape, dikit makinesi, baskül; ıaç ve çini ıoba; 
kilim bir mikdar hurda demir gibi etYalar mahallen bilmüzayede 
satılacaktır. Talip olanlar :z2 Mayıa 932 Pazar günü sabahleyin 
saat onda orada bulunack memuru mhıuıuna müracaatları. l 

ve çamqırlık mevcuttur. Hannı. tah-

b11de her aparbmana mahtuı kömür 

1 

Abııraydan - Topkapıya 
32 T.kapı. Sirkeci Topkapıdan - Sirkec3,1-e 10 

-------- Sirkeciden - Topkapıya 18 

5.12 -.-
5.30 23.55 
6.04 24.30 Ali Rıza 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Terekeaine malıke
mece va•.İyet olunan Ahmet efendi
ye ait olarak: Ka11mpllf8da Sıra Ber 
herler caddesinde 63-65 No. lu ma
ğauda mevcut keresteler, kireç, bo 
Ya, ve oaİr qya açık artırma sureti
le 28-!Hl32 cumartesi ıünü saat- 16 
da aatılacalrtır. Talip olanların mez
kur gün ve saatta mahallinde huır 
bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

Y.adıkÖJ' icra daireaind-: Bir 
deyniıa temini ittifuı zıınnmda sab
larak paraya çenilmeoina karar ve
rilmit olan çift aynalı ve mermerli 
'e çekmeceli berber takımı Ye iki 
koltuk ve bir aynalı ve bir dut'ar 
•aatı 30-5-932 pazartesi sünü saat 
14 te alenen açık artırma ile Kadı
köy pazar mahallinde oatılacağmdan 
talip olanların mahallinde buluna
cak memura müracaatları ilin olu
nur. 

Sultanabmet üçüncü tulh hukuk 
hakimliiinden: Müddei Emil Bruder 
!ayin efendinin müddeialeyh latan
bulda eoki sıırçhane baımda 39 nu
ınaraL mağazada I ıpro Mutafis e
fendi aleyhine ikame ettiii alacak 
davuı üzerine sönderilen .ı. .. etiye
de müddeileyh bir semti meçhule 
ıittiii muhaıir ve heyeti ihtiyariye
ıi tarafından verilen mqnıhr.ttan 

anlqdmaıma mebni on bet ırün müd 
detle ili.nen tebliğat icruına karar 
verilınit ve malıkemeaide 15--6-932 
tarihine müoadif çarıamha ııünü 

saat 14 te talik lulll1Dllf olduğun

dan yevmü mezkürda bizzat mahke 
mede hazır bulunması veyahut ta
rafından musaddak bir vekil gön
denneıi alui takdirde giyaben mah
k e devam olunacaiı lehli· olu 

(2158) 

TÜRKiYE TERACOMO AHVAL 
ANS1KLOPED1S1N1N 

3 üncü cildi ı Haziran tarihinde intifar edecelttir. 1930 - 1931. 

lataııbul dördüncü icra menıurlu
ğuna: Tamamına bin bq yüz lira 
kıymet taktir edilen T opkapıda Be
yazıt ııia mahallesinde Alua.-ay cad 
desinde eaki 102-ı04 yeni 10-4 n11-

maralarla murakkam maa bahçe bir 
hap hanenin tamamı açık arttırma
ya vazedilmit olup 1 Haziran 932 
tarihinde fU1nametİ divan haneye 
taalluk edilerek 25 Haziran 932 ta-
rihine müoadüf cumaertesi günü tstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
ıaat 14 ten 17 ye kııdıır lttanbul dör Satılık arsa No. ı. eski Kurbağalıdere, yeni birinci Müradiye 
düncü icra daireainde açık arttırma ıokağı Hasanpaıa mahalleai, Kadıköy, bir tarafı üç harita No. lı 
ile satılacaktır, arttırmaya ittiı:ak i- mahal bir tarafı 26 No. lı ana bir tarafı Müradiye sokağı bir ta
çia :riizde yedi teminat alınır, mü- rafı :Kurbağalıdere caddesile çeYrilmit 1600 al'!llldır. Tahmin 
terakim verııiler ile belediye resim- edilen bedeli pefİn para 600 lira, ıatıı açık arttırma 21-5-932 
leri vakıf icareıi mütteriye aittir, 15 Defterdarlıkta. (1818) 

icra ve iflas kanununun 119 unciı 1---------------------------
maddeune tevfikan haldan tapn 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz satar, Beyoğlu. lstikliil 
caddesi 390, İsveç aefareti karşısında 

lük ve odunluk mevcut ve mahiye al ... 
b buçuk lira setiren hir dükkinı ha 111 

T opkapıdan - Aksaraya 

vidir; 4) - Gayri menkulün ipotek 
ve r.aire silti bir ilitiii yoktur; 

Şehnmini - Sirbci 1 Şehiremininden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Şebireminine 10 

Lıl 

111 
~ 

6) - Tapuda müıeccel ve gayri mil 111 Aksaraydan - Y edikuleye 
33 Y .kule • Sirkeci Y edilaıleden-Sirkeciye 18 

oeccel hak oahipleri bu haptaki hak- :! Sirkec:iden-Y edilnıleye 
larını müspit ..eıikalannı bilibraz ..ı y edilmleden-Aksaraya 
doıyelerine ifAl'd ettimıeleri lizım. 
dır; 6) - Bu haptıılı:i flll'lııame 22 ::::> - Samatya - Sirkeci ı Saınatyadaıı-Sirkeci,.e 
Ma:rıı 1932 tarihinde mahı.- eli- 111 Sirkeciden-Samatyaya 

:ıı: 
ıo 

vanhaneaine talik edilmİf olduğun- < Aiuaraydan-Edirııekapı,.a 

dan ıeraiti anl....tı: n daha ziyade ._, 37 E.kapı -Sirkeci Edinoıılıapıdan-Sirlıteci,.e 10 
malW..t almak iate,.ealer maı.keme 111 Sirluıciden-Edirnebp.,.a 20 
bqlıitipliiine müracaatla izahoıt a- ... Edimelrapıdan-Aksaraya 

- Atikalipqa - Sirbd 1 Abkalipatadan-Sirlı:eci,.e 
Sirkeciden-AtılıalipataJ'a 10 

-.- 1.06 

6.39 19.S9 
7.09 20.09 

5.16 -.-
5.34 24.08 
6.08 M.40 
-.- 1.ıe 

6.33 20.03 
7.03 20.33 

S.08 -.
S.31 24.1• 
6.01 24.49 
-.- 1.1• 

6.31 20.01, 
7.06 20.2f 

labilirler; 7) - Müzayedeye ittirak 
edecek müıterilerin yüzde ,.edi bu
çuk ııdpetinde te'minat t'enneleri 
mecburidir; 8) - lndelmüzı: •ede 
gayri menklıl, üzerinde kalan tııra
f ından bedeli ihaleyi nihayet bet 
ııün zarfında mahkeme veznesine tev 
die mecburdur. Aksi taktirde müza-

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

yede fesh ve bundan müte .. ellit far-

ıicillerile sabit olmayan ipotekti ala
caklılar ile diğer alikaclaranm ve ir
tifak hakkı salıiplerinin bu haldan
nı ve huıuıile faize ve masarife dair 
olan iddiaları ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrikı müıbitele
rile bildirmeleri lizundır, alui halde 
haklan Tapu resimlerile aabıt olma
J'aD sabf bedelinin paylafma11ndan 
lıarıç kıılıaılır. Alikııdarların qbu 
maddei kanuniye alılWnma söre tev 
fiki hııraket etmeleri daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 932-49 dos 
ya nwnaruiyle memuriyetimize mü 
racaatları ilin olunur. 

e: Dr. H o R H o R u N 1 ~ ~ fiet ;e .zarar bili büküm kendi-
• aınden ıstifa olunacaktır; 9) - Gay 

Znbrevi ve idrar yollan tedavih.,ıeaı ri menkiıl 25 Haziran 1932 tarihine 
Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 ' müaadif cumartesi günü saat on 

dörtten on altıya kadar Beyoğlu 

Yirmi bet bin yedi yüz seksen bir metre yerli yazlık elbiaeli.l( 
haki kuınatın kapalı zarfla münakasası 4 Haziran 932 cumartesi 
günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifname
lerile mezkOr günde muayyen aaate kadar komt.yonumuza mıii· 
racaatlan. (2005). 

t bul Vil A t• D ft rd 1 ğı d tullı mahkemesinde açık arbnna i-1-----------------slaD aye ı e e ar ı n an: 1 tı1 cağından . ti 1a1· 

.:..:...: yevm ve'!.::.yamm.~.: Kiralık Souk Mekôlat Satılık tarla Amavutköyünde Fenerli Hiristo ıokağmda kiin 
4 No. lı 13 dönüm 525 arımdan 12 parmak mikdarındadır. Üçte 
bir hiaaesi satılacaktır. Mezkiir hi11enin muhammen bedeii 600 
lira olup bedeli def'aten alıruıcaktır. Müzayede 21 Mayıs 932 cu
martesi 11ünü saat 15 te Defterdarlıktadır, (1817) 

müracaat eylemeleri ilin olunur. 
ve 

Meşrubat Mahalli 

8İnciicramemurluiundan: Bir,~---------------~---~-----~ 

lıtanbul ikinci iflit memurlufun
dan: Müfliı trikotajçı Vitali Bo
hor efendinin borçlarma ait tetkikat 
hitam bulımıt ve tanzim kılınan 11-

ra defteri dairede alacaklıların tet
kiklerine hazır bulundurulmuıtur! 

Müflit alacakhlanna altı ay ve bir 
•enede ödenmek üzere % de ( 20) 
konğurdato teklif ebnittir. Bu cihe
tin müzakeresi ve ikinci toplanma 
için tayin olunan 9..S.932 pel'fembe 
ıüniı •aat 14 te mükayyet alac:;Mlı
ların ikinci ifli.s dairesinde huır bu 

Eminönü Malrnüdürlüğünden: fıtanbul Adliye dairesindeki 

Soğuk mekiilat ve metrubat ıabf mahalli eski kiraaı olan 555 il 
ra üzerindn açık arttırma uıuliyle kiraya verilecekair. lhaleai 

28-Mayıa-932 cumartesi günü aaat 11 de yapılacağından teraiti

ni öğrenmek üzere Eminönü Malmüdürlüğüne müracaat dil
mesı. (1873) 

ınahkUmbihin temini ittifası hakkın
da Y•i iıkelesinde Saraf aokağmda 
4 numaralı yazıhanede bir para ka
... ı ve iki adet Anadolu seccade 
halisi bahtı hacze alınmıt ve furuh
tu tekarrür eden 23-5-932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 12-13' 
kadar mahallinde furuht edileceğin
den talip olanların yevmü mezkıir
da memuruna müracaatları ilin o-

Satılık Tuğla, Mermer Taş 
ve Hurda Demirler 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Vilayet konağı bahçesinde mevcut tuğla, merır.er taş, hurda 

demir ve saire 200 lira 60 knruı muhammen bedel üzerinden açık 
arttırma uıulile satılacaktır. lhaleıi 22 Mayıs 932 pazar günü 
saat 10 bu a yapılacağından 9eraitini ve ecnasmı anlamak 

Bafra Malmüdürlüğünden: 
2 Nisan 932 tarihinden itibaren dört senelik miri re&mi ile be. 

raber balık avlama hakkı müzayedeye konulan Bafra gölünüıa 
icra edil i. ( 2042) 



Tahtakurusu, s nek ve bütün haşarab bir FAYDA 
saniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha müessir; daha öldürücü olan yerli malı Yarı Yarıya Daha Ucuzdur 

Bu 
• 

Hanımın 

Hakkı var! 
Çünkü 

.•• ... 
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Kavuşuyor 

,,ARTtk 
MUSTEtı(H 
OLAB(L(Q(M 1 

İPEKİŞ Muvakkat Satış · Mağazasının 
Küşat Resmi Cumartesi Günü 

Saat S te (17) Yapılıyor. 

Beyoğlu - istiklal caddesi No. 355 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKR-EM 

lstan~nl Liseler ınobaJaat koınisJonun~an: 
CROSLE MOTORLAR! 

ISTANBUL siAKECi fıÜR·HAN N•J1 .,,,,,, . 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

ıeyyahlara 

lanka toınıner~iJale 
1TALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) 
satar 

Liret, frank, lngiliz lirası veya 
doları frank olarak satılan bu çek 
:er ıayesinde nereye gitseniz pa
ranızı kemali emniyetle taşır ve 
ıer zaman isterseniz dünyanın 

ıer tarafında, ıehirde, otellerde, 
ıapu larda trenlerde bu çekleri 
'n küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla istimal ede 
·Jilirsiniz. TraveUerı çekleri ha
kiki sahibinden batka kimsenir 
!<ullanamayacağı bir şekilde ter
tip ve ihlas edilmiştir. 

EŞYA Yt NEFiSE 
ELDEN SATIŞI 

Bugün ve yarınki 21 Mayıs 

Cumartesi günleri ıabahtan ak
şama katlar Beyoğlunda istiklal cad 
desinde 207 numerolu (KIARIÇ) 
otelinde mevcut ve eşyayı nefisenin 
elden salıtına devam olunacaktır. 

BunlRr meyanında henüz temaşa
ya vazolunmayan ~ya ve biblolar 
mevcuttur. Bir kısmı tadat olunmuş 
tur. 

Mükellef yatak odaları ve salon 
~ımları ezcümle halis epok yani 
Fransanın ampir zamanına ait sa
lon takımı, Methur artist Mille tara-

1 fmdan imal olunan ve 12 parçadan 
1 mürekkep mükellef Türk salonu,Vi
yananın (Portois ve Fix) fabrikası
nın limon ağacından mamul mü

I kellcf rnlon takımı, fevkaliı.de nefis 
. markiteri salon masası ve (Bahüt) 
Fransız emsalsiz bronz avizeler, kıy
mettar aeccade (Kristofl) çatal bı

çak takımları, keten çarşaflar, kü
tüphane v yazıhane takımı ve ka
dın yazıhaneleri, vesaire vesaire ... 

;:s uncü Kolordu ı 
il nları 

K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı ve 
Haydarpaşa hastahanesi için a
şağıda mikdarı ve ihale tarih 
ve saatleri yazılı odunlar ayn 

1 ayn şartnamelerle ve kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

, Taliplerin şartnamelerini gör
mek üzere her gün ve münaka
saya iştiı-ak edeceklerin temi
nat ve teklifnamelerile komis. 
yonumuza müracaatları. 

(237) (1697) 
1,458,000 kilo yemeklik odun 
25-5-932 çarşamba gunu saat 
15 te K. O. merkezinde. 

1,541,000 kilo yemeklik odun 
25-5-932 çarşamba günü saat 
16 da 1 F. ve Hayradpaşa has
tahanesinde 

İNŞAAT SAHİPLERİ 
Paramzın Kıymetini Biliniz! 

Dokuz kurup. yerll kiremidi varken, dört ay evvel 11 kuruşa 
satılan ecnebi klremlclini bugüp 16 kurutııı. almakta zarardan baıka 
bir fayda yoktur. 

Zira Kütahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça hiç fark olmadığı, hatta 
KQtallya kiremidinin bir iki noktadan Marsilya ki
remidine faik bile olduğu fenııi tahlil raporlarile 
sabit olmuştur. K ••t h Kiremidi 927 senesi 9 ey_ u a ya lül lzmir sergisinde altın 

madalya almıştır. 
lstanbıJI satış deposu: Galata kalafat 
yeri No. 74 Telefon; BeyoOlu 4298 

' 

... 
1

:;~~~'::2ı::n ÇiFTLiK PARKI 
r akşam gece yarısına kadar Şehrimizin rağbet Te teveccllhllnll kazanmış en maruf Hanım 

ve Beylerden mürekkep muhteıem Saz heyeti ve ayrıca mükemmel CAZBAND -

! f Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
Bankamızın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilm 

Beyoğlun'da Tqvikiye mahalleainde Harbiye caddesinde kro
kisi aıağıda mevcut arsalardan cepheleri Harbiye caddesine 
müsadif 1, 9 ve 8 parsel numaralı arsalar kapalı zarf usulile sa
tılığa çıkanlrnıttır. 

Teklif edilecek bedelin be§te biri peşin olmak üzere müte
bakisi dört sene ve dört müsavi taksitte ve senevi yüzde on bu
çuk faize tabi olmak şartile ödenilecektir. 

İhale 30 Mayıs 932 tarihine müsadif Pazartesi günü Anka
ra' da idare Meclisi huzuru ile icra edilecektir. 

(1) numaralı arsanın teminatı ( 1. 118) , ( 8) numaralı ar-
sanın teminatı (1.240) ve (9) numaralı arsanın teminatı da 
(1.262) liradır. 

Talip olanlar mufassal şartnamemizi görmek üzere lstan
bul Şubemize veya Merkezde Emlak servisine müracaat edebi-
lirler. (2078) 
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Askert fabrika·! 
lar ilanları 

As. Sn. Mp. i talebesi içiı 
1 Haziran 932 tarihinden 31 
Mayıs 1933 tarihine kadar bil 
sene zarfında alınacak koyun t' 
tinin 18 Mayıs 1932 tarihinclt 
yapılan münakasada teklif olu• 
nan fiat pahalı görüldüğündeC 
mezkur etleı· bir hafta sonrı 
tekrar münakasaya konulacak 
tır. 28 Mayıs 1932 cumartesi 
günü zevalden sonra talipleriC 
Tophanede Askeri San'atls1 

mektebinde Sa. Al. komisyon~ 
na müracaat eylemeleri. 

(22) (213'Öı 

Sultanahınet ikinci ıulh buku~ 
mahkemeıinden: Müddei Ihsan Riil 
tü B.in müddeialeyh lıtanbulda ç•' 
9uyikebirde sahaflar sokağında 43 
numaralı mağazada mükim halı tü<' 
carı laf köprülü Ahmet Hicabi Bd 
aleyhine ikame ettiği tahliye dava51 

üzerine gönderilen davetiyede müd· 
deialeyhin bir semti meçhule gittiıiİ 
mübatiri ve heyeti ihtiyariyeıi tar•• 
hodan verilen meşrubattan anlatıl· 
maıına mebni ildnen tebliğat icraJI' 
na karar verilmİ.\ ve muhakemesi dt 
25-6-932 tarihine müsadif cumart••' 
günü saat 13,30 a talik kılınmıt ol· 
duğundan yevnıı mt:Zkurda bi:r.zııt 

mahkemede hazır bulunması vey•· 
but tarafından muaaddak bir velıil 
göndermeıi akai takdirde gıyab•• 

muhaken1eye devam olunacaiı teb· 
Jiğ makar.una kaian olmak üzere i· 
lin olunur • 

Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Lise ve Orta 
mekteplerle mülhak pansiyorılannın 1/ 6 932 tarihinden 1/6/933 
tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat ve saire ihti
yaçları kapalı zarf uaulile münakasaya ve ekmek kınntılarile ye
mek artıkları müzayedeye korıulmuttur. 

Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze, et, ek
mek, süt, yoğurt, sabun, odun; mangal kömürü ile hayvan yem. 
leri 31 /5ı 932). (Sadeyağı, zeytinyağı, zeytin tanesi, un, irmik; 
makarna; kuskus; §Chriye; 7/6 932). {teker, ka§ar peyniri, be
yaz peyniri, yumurta, salça, patates; sovan 14/ 6, 932) • (pirinç, 
nohut; mercimek; börülce; bezelye; kuru fasulye, kuru meyva 
21 16/932) • (kok ve maden kömürleri, vakum, mazot yağları, 
gaz, benzin ile ekmek kırıntıları ve yemek artıkları 28/ 6/ 932). 
tarihlerine müsadif salı günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şart 
namelerini görmek istiyealerin İstanbul E. lisesindeki kaleme ve 
münakasaya ittirak edeceklerin de bu baptaki teminatı muvakka 
lelerini Liseler Muhasipliği veznesine yatırdıktan sonra makbuz 
larile birlikte Cağaloğlunda kain Maarif dairesindeki komisyonu 
muza müracaatları. (1822) 

Morf ve Şürekası Türk 
İpek Mensucat Fabrikası 

Şirketi 

Çatalca müstahkem mevki kı 
taatı ihtiyacı için 35,000 kilo 
arpası aleni münakasa ile alına 
caktır. İhalesi 26-5-932 pazar. 
tesi günü saat 15 te komisyonu 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve münakasaya ittirak ede ---------------------------

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

lıtanbul 6 ıncı hukuk mahkeın•· 
sinden: Mediha hanımın koca11 o
lan Eyüpte Topçularda Şeyh R•· 
§İt efendinin kötkünde mükim A)ıil 
Şükrü efendi aleyhine ikame eyledi· 
ği boşanma davasının tahkikatı İ~' 
mal edilmit ve buna binaen müınaİ• 
leybe muameleli gıyap kararının k•' 1 

za ilanen tebliği kararğir olduğun' 

dan yevmü muhakeme olarak tayin 
olunan 18-6-932 cumartesi gün~ 
saat 14 te latanbul aıliye mahkeın"' 
si 6 cı hukuk dairesinde isbatı vücul 
edilmediği ve bu karara itiraz daJ>İ 
edilmediği taktirde bilcümle valı'•• 
nın ikrar edilmiı addolunacağı nı• 
liimô olmak üzere keyfiyet ilan oıu· 

• 

loz~at t. Mü~~einınuınili~in~en: 
1 - Yozgat hapsanesinin 1-6-Ş32 tarihinden mayıs 933 ni

hayetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musaddak sureti hapsane müdürlüğünden 
11lınacaktır. 

3 - T eklifnameler 30-5-932 pazartesi günü saat 16 ya kadar 
komisyon reisine verilmiş bulunacak ve bu suretle verilecek tek
lifnameler ayni saatte C. M. umumiliği makamında açılacaktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nevinden olacaktır. Mu. 
hammen bedel 9450 liradır. 

5 - Münakasaya i9tirak edeceklerin 710 lira muvakkat te
•İnat vermeleri lizım geleceği ilin olunur. (181.ıf) 

Şirketinin tasfiyesine memur inti
hap olunduğumuzdan mezkur tirket 
le alacağı bulunanların ve yine med 
yun olanların kanunu ticaret ahka
mına tevfikan bir ay zarfında 4 cü 
Vakıf Han 4 cü kat 23-25 No. da 
tasfiye heyeti teşkil eden Avukat si 
mail Ratıp ve Hamdi Halim B. ler 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lsmail Ratıp, Hamdi Halim 

ceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(256) (1853) 

* * * 
İstanbul ve Beyoğlu, Üskü-

dar cihetlerinde bulunan kıtaat 
ve mıüeıısesatile hastahaneler 
ve mekteplerin erzak yem ve ek 
mek nakliyatları münakasası 
kapalı zarfla yapılacaktır. İhale 
si 16-6-932 çarşamba günü sa
at 11 de komisyonumuzda yapı 
lacaktır. Taliplerin §artnamesi. 

--------------! ni almak üzere her gün ve mü

ı .. - Bebek'te -
Mobilyalı 6 odalı 

Apartıman kiralıktır 

Bebek'te Arslanlı konağa 

müracaat. Tel Bebek 86 

nakasaya ittirak edeceklerin de 
teminat ve teklif mektuplarile 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. 

(320) (2122) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk bikimli-
ğinden: Akııarayda sinekli bakkalda 

DAKTİLO ARANIYOR müezzin sokağında 13 numaralı ha
nede mükim sağır Kemal bey mah

Fransızçaya vakıf bir Türk dak- dumu Kadri efendiye ayni hanede 18 

tilo Hanım aranıyor. "E" rumuzile kine halası Hatice hanDDln 14-5-932 
lstanbul 176 numerolu poıta kutu- tarihinde vasi tayin edildiği alakada 
ıu adresine tahriren müracaat olun
mAır. 

ranın malümu olmak üzre ilin olu
nur. 

Yirmi üç bin üç yüz on metre yerli yün kıtlık elbiselik kumaıın 
kapalı zarfla münakasası 4 Haziran 932 cumartesi günü saat on 
beşte yapılacaktır. Taliplerin §artnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya ittirak için mezkiir günde muayyea saate kadar 
teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları. (2004) 

Istanbul sıhhi müesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden 
Sıhhi müesseeelere 1 Haziran 932 tarihinden 31 Mayıs 

933 tarihine kadar lazım olan bir senelik sadeyağı, eıt, ekmek, 
pirinç, §eker, sabun, süt, yoğurt ve alelumum kuru erzak ile ta
ze sebze ve mahrukat ve mekUlitı hayvaniye ve atı hayvanatı 
tamim edilen olbaptaki ıartnameleri veçhile ve kapalı zarf mu
lile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuttur. 

Bunlardaıı. et, ekmek, slit, yoğurt, ve aaderaiı 7 Haziran 
932 salı günü saat 14 te Yat aebzeler ile ~. pirinç, sabun 
ve emsali kuru erzakile mek6lltı hayvaniye 8 Haziran 932 çar
tamba günü saat 14 te ve alelumum mahrukat ile dana ve sair 
a§ı hayvanatı 14 Haziran 932 salı günü saat 14 te fiatlar haddi 
layık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

Bu baptaki tartnameleri görmek ve fazla izahat almak isti. 
yenlerin meızkUr komisyona müracaatları ilin olunur. (1963) 

nur .. 

Osküdar 2 inci sulh hukuk bakiJı'' 
liğinden: Osküdarda Ayazma mab•1 

lesinde iskele caddesinde 40 No. I~ 
salıilbanede sakin iken ahiren vei•1 

eden ve terekeıine mahkememiz'" 
vaziyet edilmiı bulunan mütekaidi~; 
askeriyeden Rıfkı Tevfik Beyden •' 
lacak ve borç iddia11nda bulunan!•" 
nn bir mah ve veraıet iddiaıındl 
bulunanlarında üç mah :ııarfmda .,.
saik ve aenedat kanuniyelerile birli~ 
te Oıküdar ikinci sulh hukuk biJıiıfl 
liğine müracaat eylemeleri ve aJ<ticl 
taktirde kanunu medeninin mev• 

1 

mahsusa11 ahkiınını tatbık olunac:a' 
ğını ilan olunur. , ..... 

MILLIY ETMATBAAS1 


