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ETEM iZZET 

Yunan 
Buhranı 

Komıu Yunaniatan'm bir 
llıüddetten beri zebunu bulun
duğu mali buhrana ansızın bir 
İle siyaai buhran inzimam etti. 
Senelerden beri Yunaniatanı 
lıendine mahsus maharet ve di • 
._yelle idare eden Batvekil M. 
Venizelos iatifa etti. Venizelo
•un iatifaıı, kendiıine müzahir 
olan mecliste ademi itimat re
)'i almıt olmasından ileri gelme 
diği cihetle yeni bir hüldbnet 
letkili müıküldür. BaıvekiJ iki 
lnıilin tesiri altında iktidan bı. 
rakmağa karar vermİJtİr: 

1 - Alacaklı olan devletlerin 
Yunaniatana mali müzaherette 
bulunmak istememeleri. 

2 - Dahilen muhaliflerin bu 
ınüfkül zamanda kendiıile let· 
tiki mesai etmekten istinkaf et. 
!neleri, yani idare mea'uliyetine 
ittirakten çekinmeleri. 

Y unanistanın beynelmilel ta
thhüdatı bugünkü tediye kabi
liyetinin çok fevkindedir. Yu
llan hükômeti beynelınilel piya 
•alardan para istikraz etmek ko 
lay olduğu bir zamanda bu va
ıiyetten istifade etmi9tir. Gerçi 
Yunan devleti aldığı paralan 
İıraf etmemiıtir. Yakın veya u
ıak bir istikbalde mühim ıeme-

1 reler vereceğine kanaati olan 
lqebbüslere yatırım§ ve mem
leketin imarına sarfetmiıtir. 
Fakat bugün bazan ağır ıerait 
ile alman bu paralann kupon
larını tediye etmek mümkün de 
iiildir. Binaenaleyh Venizeloı 
Cemiyeti Akvamdan iıtim-

1 dat etmiıtir. Bir kııım borç
lann tecili ve yeniden bir mik
dar da mali yardım gelmediği 
takdirde Yunanistanm çok müt 
kül bir vaziyete düıeceğini ve 
kendisi-tin de istifa edeceğini 
bild" tti. 

Cemiyeti AkvamJD malt ko. 
ıniteai , Yunanistanın vaziyetini 
tetkikten sonra müphem suret
le yardım tavsiyesinde bulun. 
ınuıtu. Komitenin bu raporu Ce 
ırıiyeti Akvam meclisinin son 
Celsesinde Bulgaristan'ın, 
Macaristan'ın ve Avustur 
Ya'nın vaziyetlerile bera
ber müzakere edildi. Cemiyeti 
.\kvam Bulgaristana yarım ya
ırıalak bir yardımda bulunmağı 
ltararlaıtırmıı ise de Yunanis
tana beklenen muaveneti yap
ınadı. Binaenaleyh Venizelosun 
o zamandan istifası mevzuu ba
lıia idi. 

Baıvekilin o zamandan beri 
iktidan muhafazada devam et
llıeaine amil olan mülahaza, 
llıüıkül bir zamanda vazife ba
tından kaçmıt olmak gibi bir it 
liham altında kalmaması idi. 
Ve eğer muhalif fırkalar kendi 
•ine zahir olsaydı, 16 Haziran
da toplanacak olan Lauaanne 
tamirat konfe. ansının arefesin
de iktidardan çekilecek değildi. 
Fakat muhalefet, V enizeloa ta
rafından teşriki mesai için yapı 
lan teklifleri reddetti. Kabine
l'e iıtirak teklifini kabul etme
di. Ve cihan buhranının doğur
duğu bir vaziyetin mes'uliyeti. 
ili Venizelosa tahmil etmek için 
:Yakında yapılacak olan intihaba 
la kadar iktidarın münhasıran 
Başvekilin elinde kalmasını il
lizam etti. Bu, filhakika politi
ka oyunu noktasından iyi bir ta 
biye idi. Ağus~os veya eylulde 
hpılacak olan intihabatta Ye· 
llizelos ve fırkası bugünkü vazi 
)eti ihdas etmit adamlar vaziye 
linde kalacaklardı. İtle Venize
loa bu vaziyette kalmamak için
dir ki çekilmiıtir. Baıvekil isti. 
Fı1aile demek istiyor ki bizden 
daha becerikli olduklarını iddia 
jdeııler hükumeti ellerine alsın· 
lı· ve intihabat gününe kadar 

ile yapabileceklerini göstersin
~. Yahut ta bizimle teşriki me 
'~i etsinler ve bugünkü vaziye
lııı mes'uliyetini mütterek o
ll_ıuzlamış bir halde müntahiple 
Vn önüne çıkalım. Binaenaleyh 

enizelos istifa etmekle muha
~~lerin siyasi tabiyelerine yeni 
b 1~ tabiye ile mukabele etmiş 
ulunuyor. 
Ancak bu buhranın cidden 

llek mütkül olan mali vaziyette 
'~ih husule getirici bir tesiri 
0"1layacağı da aşikardır. Veni-
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ismet Paşa Atinada Yunan Reisicümhuru ve M. 
= 5 -= = = = 

Venizelosla uzun müddet görüştü •• = = 
1 

ıınan eisicümb r e e ikim 1 ke 
ası d tluğa halel g s 

= ATINA, 23. (Hususi gün saat 11 de Pire li- ye nezareti umum müdü- rahatsız bulunduğundan M. V enizelos mektu- beyan ettikten sonra iyi ~ 
= - Gece yarısından son- manm.ı muvaaelet etmiı- rü M. Çamados vapura vapura gidememiı, M. bunda rahatsızlığı dola- aeyahatlar temennisinde § = ra). -ismet Pı. ve Ha- tir. Tevere limana girer giderek ismet Pı. ve Ha- Mihalakopulos vaaıta • yısile ismet Pı. ile görü- bulunmuıtur. = 
= riciye Vekilini hamil o- girmez hariciye nazırı M. riciye Vekilini selamla- siyle ismet Pı. ya bir ıemediğinden aon derece 
;; lan Tevere vapuru bu- Mihalakopulos ve harici- DU§lardır. M. Venizeloa mektup göndermiıtir. müteessir bulunduğunu (Devam 6 ıncı sahif~e) = 
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Müvazene vergisinin mecliste 1 Keşif 
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Türk gemi kurtarma ve posta 
Vapurculuğu hakkındaki 
Liyihalar dün meclise verildi. 

iktısat Vekili Mustafa 
Şeref Bey 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Türk Gemi Kurtarma Anonim 
Şirketi teşkili hakkında hükU
metçe bir kanun layihası hazır
lanarak Millet Meclisine tevdi 
edilmitlir. Bu layihanın ihtiva 
ettiği esaslara göre İstanbul ve 
Çanakkale boğazları mmtakala 
rmda vuku bulacak gemi kur
tanna itlerini iııhiaar altına al
' ~~a ve bu inhisarı itletmek ve 

aa Türk kara sularında ve 
la açık denizlerle ecnebi 
ıda kazazede gemileri ve 

.lelerini ve yolcu ve müret 
lebabnı kurtarmak , bunlara 
yardım etmek ve çekmek gibi it 
leri yapmak üzere Türk Gemi . 
Kurtarma Anonim Şirketi na
mında bir tirket teşkiline hükU 
met mezun olacaktır. 

Sermayesi 
Şirketin esas sermayesi bebe 

ri 50 Türk lirası kıymeti itibari 
[Devamı 6 ncı sahifede] 

Balkan Ticaret odası 
teşkil edildi 

Bu oda Balkan ticaretinde iyi 
bir nazım olacaktır •• 

Murahhaslar dün Haliçteki muhtelif 
fabrikalarda tetkikatta bulundular 

Balkan Tezahürat Haftaaınm 1 cemiyeti lıtanbul §ubeıi reiıi ve 
dün ikinci ırünü idi. Dün ayni za- Hukuk fakülteıi reiıi Tabir B. 
manda Balkan Ticaret ve Sanayi atideki tesis nutkunu franaızca o
Odaamın teıiı merasimi de yapıl !arak irat etmittir: 
mı§tır· Meraai_me saat 11 e 15 ka- Tahir Beyin nutku 
la lıtanbul Tıcaret Oda11run bü-
yük salonunda Türk Balkan Bir- Muhterem efendiler, 
)iği cemiyeti mümessilleri ile ıeh· Türk Balkan ittihadı cemiyeti 
rimize gelen Yunan, Yugoslav ve namına, bu içtimaı buzurlarile §<'

Bulgar delegeleri ve Arnavutluk reflendirmek lutfünde bulunmut 
konsolosu Aıaf B. hazır bulunduk olan Balkan memleketleri delege
lan halde batlamıtlır. !erine, honeldiniz, temennisinde 

Evvela Türk Balkan Birliği bulunmakla bahtiyarım. Bu aene 
---------··· .. ----- dahi tesit eylemekte olduğumuz 
kadar müşkül olduğunu anlama Balkan Haftası, bu defa bize Bal 

kanlann muteber ticaret ve sana
makta temerrüt gösterenlere yi mümeasillerini kabul eylemek 
bu hakikati anlatmak istiyor. ıerefini bahtetmi,tir. Bir müddet 
Acaba anlayacaklar mı? Ve an. aramızda bulunmalan ve böyle
larlarsa bir faydası olacak mı? Jikle temas hasıl olması biribirle
Herhalde şu muhakkaktır ki rimizi tanımak ve yalnız müteka-

1 bil menafii iktisadiyeyi değil, fa. 
Yunanistan çok çetin gün er ge kat Balkan memleketlerinin müt
çiriyor. Komşumuzun bu müı- terek menfaatlarmı da temin ve 
külitı iktiham eylemesini te- siyanet etmek üzere sıkı bir iıti
menni ederken Türk milletinin raki meıaiye vücut vermek mak
de bu noktadaki samimi arzusu sadile i§e koyulmak için kıymetli 

bir fırsattır. 
nu ifade etmiş oduğumuza ka- işte, bu makaatladır ki, cemiye 
niiz. timiz, ikinci Balkan konforanaı-

6 ncı sahifede 

Mecliste 
Kabul edilen 
Kanunlar 
ANKARA, 23. A. A.- B. P&c

liu bugün Reiı Vekili Haaan 
Beyin riyasetinde toplanarak dev
let demiryolları ve limanlar U. 
Müdürlüğü 1932 bütçesini müza
kere etmiıtir. Bütçe encümeni 
mazbata muharriri Kemal Zaim 
Bey ileri ıürülen mütalealara ce
vap vererek Mudanya iskelesi 
hakkında bütçeye vazedilmit o
lan hükmün teşkilatı e1a1iye ka
nunu ile tezat teıkil etmediğini, 

Elkiıelıir mektebinin Maarif Ce
miyetine devrinde ar• ret bulun
duğunıı v, bu m~ks11(' · lliitçeye 
mevzu 30 bin liralık tahsi .. bn 
mektebin vaziyetinin defiımeıin
den mütevellit İntikal devresi i
çin lüzumlu olduğunu söyle
miı ve Devlet Demiryolları ida
resi ile diğer demiryolları 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni konten_ 
jan listesi --
Kahve ve şekere 

mukabil tütün 
ANKARA, 23 (Telefon) -

Yeni kontenjan kararnamesi 
Resmi Gazetede intitar etnıit
tir. Şeker ve kahve idhali bir 
temmuzdan itibaren serbeat tu 
tulmuı ve A listesine konmuş
tur. Ancak idhal edilecek kahve 
mukabilinde ve muadil kıymet
te memleket mahsulat ve bil
ha1Sa Türk tütünü ihracı meş. 
ruttur. İşbu muamelenin sureti 
tatbikı ayrıca neşir ve ilin edi
lecektir. 

Bu karamemeye göre lstan. 
bul Elektrik şirketinin evvelce 
siparİ§ etmit olduğu ilit ve 
malzeme kon.tenjan harici ithal 
edilebil ecel kir. 

İstanbul Telefon tirketinin 
450 tonluk malzemesi de ayni 
suretle kontenjan harici bırakıl 
nuıtır. --------

Rusyada kalan 
mütehassıslanınız 
MOSKOVA, 23. A. A.- Taı A

jansı bildiriyor: 
Türkiyeye avdet etmekte olan 

Türk mutaha11ıılan grupu Harkofu 
ziyaret etmiıtir. 

Türk misafirler, ıebri ve trak
tör fabrikasını gezmişlerdir. 

Mutabassıılar, ak§8111 üzeri Sov
yet Rusya ile ecnebi memleketler a

.rasrndaki harai münasebetleı- cemi
yeti tarafından vücuda getirilmit o
lan analığı ve çocukluğu himaye ıer 
aıiıini ziyaret etmitlerdir, 

Müteakiben bir kabul resmi ya
pılmış ve bu merasimde Ukranya hü' 
kumeti erkanı hazır bulunınuıtur. 

Misafirler, Ukrayna Sovyet cüm
huriyetinin elde etmiş olduğu terak 
kiyat hakkında takdiratta bulun
muılardır. Mümaileyhim, Kafkasya
ya ,..öiteveccihen hareket etmitler
dir. 

Ayazpaşa mezarb
ğımn hudut

lan tetkik edildi 
Ayasp&Ja mezarlığı mahallinde 

tetkikat yapacak elıli vukuf heyeti 
dün bir kqif yapmııbr. Kqfe ev
kaf ve belediye mühendiıleri, tapu 
ve kadaıtro fen heyeti reiıi tarafeyn 
avukatları ittirak etmiJlerclir. Dün
kü ketifte mezarlığın hudutlan ve 
meaalıayı .. tbiyesi tetkik edilmit
tir. Ehli vukuf heyeti raporunu mah 
kemeye verecek ve mahkeme ona gö 
re davayı yürütecektir. 

Tarziye 
Verilmezse •• 

Altı ay boykot 
cezası 

tatbik edilecek •• 

Fırtınalı, sinirli, heye
canlı bir toplanma •• 

Gayrimübadiller dün toplandı. 
lar, idare heyetini ıskat ettiler! 

Çarşamba günü tekrar toplanılacak - Biı 
resim alınırken heyecana düşenler •• 

Tütün depoları nasıl 
sigorta edilecek? 

Son yangınlardan zarara 
uğrayan sigortacılar 

dün vaziyeti görüştüler ... 

Mıntalta merkez heyeti bu 
cezaya m-erkez' umumi nezdin
de itiraz etmişti. Merkezi umu
mi son içtimaında vaziyeti tet
kik ederek mıntaka heyetini 
muhti bulmuş ve heyet azası
nın imzaları altınd4 gazetelerle 
Futbol federasyonuna alenen Şehrimizdeki sigorta tirketleri de polara yeniden girecek tütünlerı ıi-

lzmirdekilere imtisalen altı günden- gorta ebnekten de istinaf etınekte
tarziye vermedikleri takdirde al beri tütün depolaTını sigorta muame dirler. 
tıfar ay boykotla tecziye edil- leuni tatil etmitlerdir. Sigorta ,ir- Sigorta tirketlerini bu bankete 
mesine karar vermiştir ve ka- ketleri yeniden depo sigorta ebne- ıevkeden ıey, söylendiğine göre, son 
rar da tebliğ olunmuttur. dikleri gibi, mevcut ve ıigortalı de- [D.,vamr 6 ncı sahi/ede] .,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,, ................... ,,,,,,, ....... 

Diill l<adıköy stadyomunda 5000 mekteplinin lştirakile idmall şenliği proı•alar• 
yapıldı. Yazısı kısnıı mahsusıımuzdadır. 
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17 Haziran Cuma •• 
OTOMOBİL YARIŞIMIZ 

YAKLAŞIYOR 

Duhuliye varakasım gazeteden 
kesip doldurunuz •• 

• 
Tertip ettiğimiz otomobil 

yarışının esasatı tesbit edil
m.İftir. Bu gün alakadarlara 
müsabakaya iştirak ıçın 
muktazi duhuliye varakası
nı neşrediyoruz: 

İsteyenler gazeteden bu
nu keıip muayyen yerlerini. 
doldurduktan sonra imza ve 
adre1ini yazarak Turing ku 
lübe gönderirler. Ayni za
manda bu fitleri T uring ku
lüpten de tedarik etmek ka
bildir. 

Müaabakamızm riyaseti
ni kabul etmesi için dün Va
li Beye bir heyet gitmit ve 
ricada bulunmuıtur. 

Heyeti tertibiyemizin bu 
günkü içtimaıoda belediye 
reis muavını Himoit ve fen 
itleri müdürü Ziya Beyler 
de bulunacaktır. 

Acentelere 
Hu markadan birinci ırele

cek otomobillere mükafat ver
mek isteyen a~nt.elerjn salı gü
nü heyeti t•rtibiye içtimama 
münıessil göndermeleri ilan er 

Yarış nasıl olacak 
Y arıtın nereden ne.-eye icn 

olunacağı, iştirak şartları ve ka· 
tcgoriler ıunlardD': 

1 - Yan~ lstinye köprüsünün 
Maslak tarafından baılayacak 

ve Zincirlikuyudaki karakolun 
önünde bitecektir. 

2 - Yarışa üç sınıf otomobil 
ırirecetkir. 

a - Amatörler tarafından sÜ· 
rülecek olan huauıi otomobiller, 

b - Şoförler tarafından aev
kedilecek olan huıuıi otomobiller, 

c - Taksi otomobilleri. 
3 - Her sınıf otomobil han

dikap ile yarqa girebilecektir. 
4 - Y anıı kazanan otomobil

lere Turinc ldübü ve Milliyet 
sazeteai tarafından mükafatlar 
verilecektir. 

5 - Ayrıca her markadan ka
zanan otomobillere ait olduklan 
acenteler tarafından mükafatlar 
verilmesi için tqebbüaat yapıl
mııtır. Bazı mühim acenteler 
ıimdiden mühim mükafatlar ver
meii vadetmitlerdir. 

6 - Yanı 17 haziran cuma 
günü yapdacaktır. 

7 - Kayıt muamelesi de ma
ymn yinni bqiade baılayacak

tır. Kayıt teraiti yakında gaze
temizde intişar edecetkir. 

Amatörler ve toförler tarihi 
olacak olan bu ilk yarıta ittirak 
ediniz ... 

* * * 
TÜRKİYE 

TURING VE OTOMOBİL KLOBU 

Telefon B. J 1 6 6 

Adalet Han-Galat. 

BlRlNCl OTOMOBİL SORA T KOŞUSU 
17 Haziran 1932 

"ffULIYE VARAKASI 

17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turins ve Otomobil Klöbü 
ve Milliyet ııazetesi tarafından tertip edilmit olan BiRiNCi OTO
MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomooilim 
iJe ittirak ediyorum: 

Markasr. 
Motör numarası •. 
Modeli. 
Men~• memleketi • . 
Silindir kutru • . m/m 
Strok (piston tulu seyri) m/m 
Silindir adedi . 
Hacuıi istiabisi . •. 
Hangi sımf yaTI§a gireceğı 

işbu musaba.kaya i~tirak için tediyesi meşrut J (üç) lira Turirıg 
vt- Otomobil Klöbü veznesine tevdi edil·mi~ir. 

Yanı tertip hey'etince yapılan nizamname ve heyetin ittihaz 
edeceği her türlü tedabiri kabul ettim. 

Otomobil Y arışlan Beynelmilel nİzamnameıinin maddei mah
sus.ası mucibince yarışlara ittirak eden arabalan sevk ve idare 
edenlerle bunların içinde bulunan ethaaa ııerek yant esnasında 
ve gerekse yarııa hazırhk talimlerinde veya bu yarıt dolayııile 
her hangi surette olursa olsun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 
ile bu arabalann sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han
gi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turing ve Otomobil 
Klöbü ve Milliyet Gazeteıi ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet 
kabul etmez. Yukardaki hususatm bütün mes'uliyeti yarışa işti
rak edenlere ait ve racidir. 

imza. 
Adres. 

( lktısadi ve man hafta 1 
Berliner Tageblatt gazetesi tara

fından organize edilen Cihan lkti
ıadiyat kongreıi geçen hafta zarfın
da Berlinde toplanarak faaliyete 
batladı ve üç {t'Ün zarfında işini ik
mal etti. Münakaşaya konulan ilk 
mevzu ''Kambiyo ve nukut siyase
tinin beynelmilel ticaret üzerindeki 
tesiri" idi. Kambiyo tahdidatının ma 
zarratı müttefikan ta~dih ve bunun 
ilğası lüzumu kabul edilmekle bera
ber bazı raportörler serbesti re "i-

J 

kında mütalealarmı beyan ettiler. 
Dr Kahn ve Dr Nawratzki namın

da iki mütehasau cihan iktiaadiyatı
nın nüfuı hareki.tile olan derin mü
naıebet ve ali.kasını tctrih ve müna
kata ettiler. 

Ticari siyaset hakkındaki mesai!, 
ikinci ııünü, büyük Alman ve ecnebi 
prôfeıörleri tarafından tetkik ve mü 
zakere edildi. Her kes, ve bilha11a 
Berlin yükıek ülwnu ticariye mekte 

törü Mr. Bonn ıevk ve idare 

MiLLiYET SALI 24 MAYIS 1932 

Yeni Japon 
Kabinesi 

Ancak bir hafta 

1 içinde 
teşekkül edebilecek 

TOKJO, 23. A. A. - M. Saito, j 
yeni kabineyi !etkile memur edilmiş 
tir .. 

Mümaileyh, 84 yaıında olup 1927 
tarihinde Cenevrede inikat etmit o
lan 3 devlet deniz konferansına işti
rak eden ,Japon heyetine riyaset .et
mişti. 

M. Saito. yarın yeni kabinenin 
tekli hakkında devlet adamlannın en 
kıdemlisi olan pren• Saionji ile gö
rü,mek niyetindedir. 

1 

M. Saito'nun hariciye nezaretine 
sabık sefirlerden M. l•hii ve maliye 

1 

nezaretine Emin.scito frrkası lideri 
M. V akatsukiye teklif etmesi muh-

1 teır,lldir. 
., Bahriye nezareti.ne gelince; bu ne 

zaretin amiral Okadoya tevcilı edil
i mesi hu~uıundııı itiliıfı efki.r vardır. 
1 Yeni kabinenin teşkili için hemen 
1 bir hafta kadar bir müddetin geçe
ceği zannolunmaktadır. Çünkü vui
yet oldukça karıııktır. 

Bir l11giliz konsolosıı 
yaralandı 

Bahrimuhiti 
Geçen kadın ---
Kendisine "Memle

ketin :..naşukası,, 
unvanı verilecek .. 

Miso Aıııelia Earhart 

Lindherg 
Hadisesi 
Amerikada gazete

lerin tirajını 
yüzde yirmi artıı-mış 

PARIS, 23. A. A.- Lindbersb'in 
çocuğunun kaçmlarak öldürülmeıi 
meselesi Amerikan matbuatına fev· 
kalade heyecanlı haberler vermek 
fırsatını bah,eylemiştir. 

Amerikalı gazetecilere nazaran 
böyle heyecanlı bir vak'aya ancak 
10 senede bir kere tesadüf olunur. 

Aııociated Press'in gazetesi, bu 
meseleye va~ati 10.000 keJiıne, 
Hoarst'in gazeteleri iae 50.000 keli
m~ tahsis etmektedir. 

Gazete muharrir ve sahiplerine 
veriJmis olan e.mir, Lind' er~ mese
leai hakkında toplıyabilecekleri bü
tün malumab vermek idi Diğer bü 
tür havadisler, hatta ilanlar bile, 
dolmalık kabilinden olacak idi. 

Bunun üzerine gazeteciler, mu
hayyelelerine fevkRlô.de işletmeğe 
başlamışlardır. 

Maruf yüluek muhabirlerden Art
hur Brisbane, hapishaneye giderek 

LONDRA, 23. A. A.- Kadın tay Al Capone il<' görüsmüştür. Hearst' 
yareci Mrı. Earhart, Kyanos hava İr gazeteleri bu müli.katı 8 sütun
seferlerinin tayyarelerin tarzt inJB- luk mantetle nefretmişlerdir. 
sındaki terakkiyat ve hava rasedab . 
haberlerindeki •ihhat ctibarile 1928 " Chicago Tribunc" ııazetesı. ge-

Yunan kabinesi 
teşkil edilemiyor 

Bir koalisyon kabinesi teşkili 
ihtimali gittikçe azalıyor 

ATINA, 23 (Hususi) - Kabine buhranı devam etmektedir. 
Henüz takarrür etmİf bir §ey yoktur. M. Venizelos bütün ısrarla 
ra rağmen kabineye girmeyeceğini, yalnız mesai arkadaşlannm 
girmekte serbest bulunduklarıoı söylemiştir. Bir koalisyon ka
binesi teşkili ihtimali gittikçe azalmaktadır. M. Papanastasyo'
nun yeni kabineyi teşkil etmesi en kuvvetli bir ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

Ziraat bankası kanununun bir 
maddesi tadil ediliyor 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Ziraat Bankası hakkındaki 19 
Mart 340 tarihli kanuna müzeyyel 8 Haziran tarihli ve 1697 nu. 
maralı kanunun ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline daiı 
Millet Meclisine bir kanun layihası takdim olunmuştur: 

"Ziraat Bankasının münhasıran zürraa yapacağı ikrazlara ait 
deyin senetleri ve zürra tarafından teminat gösterilen gayrimen. 
kullerin İpotek muamelelerile bu ikrazlara müteallik olarak tan· 
zim edilecek sair her nevi evrak damga resmile tapu ve noteı 
harçlarıodan muaftır. ŞANGHA Y, 23. A. A.- Nan

kindeki logiliz ' i• konsoloıu M-Gra 
ham, pazar günL ıabahleyin terhis 
edilmiı Çinliler tarafından bir tüfek 
kurşunile yaralanmışbr. 

senesindekinden çok daha tehlikeli rek mahp~~te bulunan '!e .gerek ser
olduğunu beyan etmiştir. beat olan Haydutlara a.ıt mektup-

1 
lar'' serisini ne•re baslamıştrr. 1 

Mümaileyha, herhangi bir iıtifa- Bütür haydı•tlar müttdikan Lind-
d~ııri mucip olduğ~ takdirde Y_'.'nİ , bergh 'in çocui{un~ kacıranlara kar~ı 
bn· s~yaha~ >:apmaga hazır oldugu- mücadeleye girismeil'e h"zır oldukta 

Türk - Çekoslovak mukavelesi 
Konaolos, komünistler tarafından 

1 
kaldırılmış olan lngiliz miıyoneri 
Ferguson'u aramak için buraya ge1-
miı bulunuyordu. 

nu soylemıştlr. rını beyan etmektedirleı·. 

Tehlikeli surette yaralanmıı olan 
M. Grabam, acilen N ankine gönde
rilmittir. 

M. Shirakaua 'nın vaziyeti 
CHANGHAI, ?.3. A. A. - Ren

so ajanaından: Cbanghaidaki Japon 
ı heyeti aeferiyeai re.isi olup 29 nisan 
1 suikastinde yaralanm•t olan M. Sbi

rakavarun variyeti hemen hemen Ü· 

---~· ..... . 
Herriot 
Kabinesi 

Geniş bir temerküz 
kabinesi olacak 

PARIS, 23. A. A.- M. Tardieu, 
yarın saat 16 da refakatinde M. 
Flandin bulunduğu halde Elyıee sa
rayına gidecek ve reiıicümhur M. 

1 

Lebrun'ün huzu.rile M. Herriot'a 
müsadif olacaktır. 

. P ARiS, 23. A. A.- Pariı Midi 

1 
gazetes.İnir muhabiri M. Herriot İ
le Lyon'da yapmif olduğu müli.ka-

1 

tı dercediyor: 
Radikal frrkaaı lideri, müıtakbcl 

1 

kabineyi tqkil için kendisinin davet 
edileceğini zannetmekte ve bu tak-
dirde iktidar makamının bütün me
ıuliyetlerini kabul edeceğini söyle
mektedir. 

Bir kartel veya bir temerküz lef-
kili hakkında vaki olan suale M

I Herriot, bu meselenin yalnız kendi 

NEVYORK, 23. A. A.- Mn. 
Earhart'ıo muvaffakiyeti Amerika' 
da ıimdiye kadar bir kadın tarahn
dan elde edilmiı en büyük muvaffa
kiyet olarak •el&mlanmaktadır. 

Mümaileyha'ya memleketin maıu
kaıı, gözdesi Ünvanı mefhareti tev
cih edilecektir. Hatta kongrenin ni
ıarunı alacak yegane k~dın olması 
ihtimali vardır. 

Bu nipn bir Ameı·ikalı vatanda
şın iktiaap edebileceği en büyük ıe
reftir. HRli WD'da yalnız Lind
bersıh, tayyareci •ıfatile bu nitana 
malik bulunmaktadır. 

Amerikada ataka 
LONDRA, 23. A. A.- Earhart'm 

tek satıhlı ta yaresi, dün seee Ham 
vorth'a !fCi~ .:i zaman ,iddetli bir 
fırtına çıkınıştır. 
Tayyare fÔddetli bir yağmur albndıt 
yere inmif ve tayyareci, yere atlıya
rak, tayyaresinin kanatları altına il
tica etmittir. 

Tayyare limanı kumandanı, ken
diıini orada kabul etmi~ ve limanın 
klübüne kadar kendisine refakat ey
lemiştir. Klüpte Amerika oefiri M. 
Mellon, tayyareciye hoşamedi beyan 
etmiı ve Londraclaki ilauneti esna
sında sefarethanede kalmağa davet 
eylemi,tir. 

LONDRA, 23. A. A.- Kadın tay
yareci Earhart'ın muvualitına dün 
Croydon tayyare meydanında inti
zar olunmuı ve aralannda birçok 
fotoğraf muhabirleri bulunan muaz
zam bir halk kütlesi öğleden sonra 
tavvare meydaruoa gitmiştir. 

Tayyarecinin Hamvorth'a muva
oali.tı umumi bir inkisarı hayale bais 
olmuttur. 

Macar tayyarecileri 

Gazeteler, karilerinin nnarı dik
katini celbetmek için. Lindberll'h'in 
hususi hayabna ait lıircok !ehil.it 
vermekte ve bir takım fotoğrafiler 
basmaktadırlar. Bu gazeteler, şu ve
ya bu şahsı ittiham eden veya tebrie 
eyleyen bir tekrm faraziyelerini izah 
ve letrih etmektedirler. 

Bu hal, aylarca devam etmiştir. 

Gazetecilerin bu fevkalade sayret
Jeri mükifatıız kalmamıştır. 

Muvaffakiyet, pek büyük olmuş
tur. M. Hearstin Nevyork'ta intİfBr 
etmekte oll\n iki trazetesi, yani Ame 
rican Jouroal ile N ev Y ork Journal 
tirajlarını 1.500,000'e çıkarmışlar
dır. Bütün Amerika gazeteleri tirai
larırun tereffü nisbeti yüzde 15 ila 
yüzde ?O dir. 

Yüzde 5 nisbetindc bir tezayüt 
bile Amerika için bir hadise oldu
ğundan bu niabet, Amerika matbua
bnda yeginedir. 

Lindbergb'in yavrusunun naaıı 'bu 
lunduğu zaman, Miralay Schvarz
kopf, tebliğini gazetecilere polisler 
tarafından muhafaza edilmekte o
lan bir hangarda okumuştur. Bunun 
dn sebebi gazetecilerin tebliğin okun 
maaı bitmeden evvel salonu terket
melerine mani olmak idi. Bu sebep
ten dolayi facianın bu son hadisesi, 
müzevir bir takon havadiı ve tafsi
lat ile gazetelerin doldurmasına ma
hal vermemiştir. 

1 •••••• 1 

Yunan 
Buhranı 

M. Venizelos milli · mutaleasını bildirmekle haUedilcmi
yeceğini fakat diğer fırkalarla bera
ber meauliyeti deruhte edecd< olan 
radikal-soıyaliat fırkaaı koogrı,sinin 
vereceği kararla halledilebileceği ce
vabını Yenn.İştİr. 

nin cenaze merasimi kabineye girecek mi 

M Herriot, ıahaen büllin cümhu
riyetçilerin iştirakile genif bir te
merküz bbineıi -teşkilini temenni et 
mektedir. 

-- ~ ....... ·~---
tiombayda vaziyet 

ROMA. :>.3. A. A -Atlas denizi
ni geçen tayyarecilerin beynelmilel 
kongresinde hazır bulunmak için Ma 
caristan'dan tayyare ile geleı·ek ka
raya inerken kazaya uğramak sure
tile feci bir suretle ölen tayyaresi 
Endrez ve Bittay i~in bu sabah Ro
m;ı uıulünde büyük bir cenaze me
raıimi yapılmıtbr. 

ATINA, 23. A. A.- M. Zaimis, M. 
Venizelos'tan milli birlik hükumeti
ne iştirak etmesini talep ctmittir. 
Mümaileyh, yanoa kadar dütünece
ii cevabında bulunmuıtur. 

M. T chadaris, milli birlik hüku
metine taraftar olmadsğtnı beyan et 
miştir. 

ATINA, 23. A. A.- Re.iıicümbu-
BOMBA Y, 23. A. A.- Devamlı Dün akşamdan itibaren tramvay- run arzusu veçhile bir milli birlik 

surette yağan yağmurlar, kıyamcı- !arla otobüslerin Üzerlerine yapış- kabinesinin !etkili, M. Venizeloı'un 
ların hareketini iz'aç etmiı ve Bom- trnlan etrafı siyah çerçive ile çevril- böyle bir kabineye ittirakten imtina 
baydan harice yapılan alanı tevkif miş verakalarla davet edilmi• bulu- etmesi ve ayan meclisinin <kseriy.,. 
ebniştir. nan bütün şehir hAlkı cenaze mera- I ti mümaileyhe taraftar olmak basa-

Vali, kendisini birçok defalar ha- siminde hazır buluomu1tur. bile mebusan meclisinin feshi kabil 
reketsizl!kle ittiham eden gazeteleri Tayyarecilerin na:ışları sa~- ı o~m~ması dolayisile mümkün değil-
sansür etmektedir. leyin saat 9 da Macarl'ttan sefaretin- dır. 

Uzlaıma komitesi av. .. ndan M- den kaldınlmıstır. Bu rrrasimde 1 Muhalefet fırkalarının hi• koalis-
Shaukata)i İstifa etmiştir. Zabıta M. Mussolini ile jerernl Balbo, ha- yon kabinesi vücude getireceklerin-

i Bombay şehrinin fÜpheli mah .. lleri- zır bulunmuşlard•ı·. der bahsolunmaktadır. 

l ni tasfiye için tahaTrİyat ya:>makta- Cenaze alavı, tayyare ~taatına Her tarafta ~ükUn ve intizam hü-
dır. / menaup bir alny tarafından ihale e- küm "ıÜrmektedir. 

Verilen raporlara gör~ mecusiler- dilmiş ve konnede bulunmak Üzere Bütün siyaıi rüesa, M. Venize-

ı 
den ölenler biçak yarasile ve Müs- gelmiş olan bircok ltalyan v~ ecne- loı'un 1 .auunne konferansında Yu
lümanlar da sopa yaralarile ölmüt- bi tayyareciler tarafından takıp olun nanistan'ı temsil etmesi lüzumuna 
!erdir. muştur. kani bulunmaktadırlar. 

labescaile, ret ve inkar eylediler. ı ranı ve esbabı izaleıi etrafında ce-
lçtimaın üçüncü ve son ırünü de reyan eden münakaıatı öğrenmek 

"pratici~n" yani iktisat alemindeki faideden hali değildi. Mütemmim 
it adamlanna tabiıi• olundu. Söz a- malumat henüz vürut etmemekle 
lanlann hepsi de gerek ihracat ve beraber yukardaki izahattan anla
ııerek ithalat busuıunda mücadele şıldığı üzere, bu kongre, hali bazır
etmek mecburiyetinde kaldıkları tür dı bizim tatbik etmek iatediğimiz 
lü türlü mevani ve müşkilittan şi- "t?conomie dirigee" siyasetine i.leyh 
ki.yet, ve bu münasebetle bir de in- tardır. Hükumetimiz bu kongre me
tihabat esnaımda siyasi fırkalara ya saisini yakından takip etmiştir. Bu 
pılan mali yardımdan bahıeylediler. arada memleketimiz için mücib; is
Bundan batka beynelmilel kartelle- tifade nokat mevcut olup olmadığı
rin aleyhinde bulundular; ve niba- nını bittabi tetkik edecektir. 
yet durğun piyasaları harekete ge- 1 live edilecek bir şeyimiz varsa, 
lirmek için muameli.ta daha fazla o da, Aln1anya vey; sair bir mem
serbesti verilmesi lüzum ve kanaa- lekette tatbik edilen biı· rejimin mut 
ti · ileri ~ürdüler. lika bizde de eyi bir netice venne&i 

anlayacağımız tekilde bir tecrübe 
yapmak İ:.;teyi,i.mizde mazuruz. 

Esham v~ tahvilat 
Hamillerle yeniden temas temin 

edi.lmeıine rağmen hafta zarfında pi 
yasamızda şayanı kayıt bir hareket 
vukubulmadı. Onifiyeler geçen haf
ta ıribi 42 kuru,ta kapandı. Buna 
mukabil Düyunu muvahbidenio ba
kayada kalan kuponlarına ait mü
messil senetleri hayli aranıldı. Bu 
talebin saiki, ltalya, Filistin ve Irak 
bükUmctlcrinin Düyunu umumiye
mizde deruhte ve tediye ettikleri 
hissenin, fiR.t farkından mütehassd 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Medeni ve ticari hususatı kaza 
ıyeye mütedair karşılıklı münasebat hakkında Çeko~lovakya hü. 
kfımetile akdedilm~ olan mukavelenamenin tadili hakkında Mil 
let Meclisine bir layiha tevdi etmiştir. 

Konya sulama idaresi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Konya sulama idaresinin istik. 

raz akdine ait bir kanun liyibası hazırlanmıştır. Bu liyihaya gö. 
re sulama varidatınıo tezyidi zmınında umum sulama tesisab 
ova köylerindeki gayri muntazam şebekesinde ve Konya civarın· 
daki kanallarda tadilen yapılacak itlere sarfedilmek üzere Maliye 
vekaletinin kefaletile sulama idaresi bir bankadan (90) bin lira iı 
tikraz etmeğe mezun olacaktır. istikraz mikdan sulama idaresi. 
nin her sene bütçesine konulacak taksitlerle beş senede tediye 
olunacaktır. 

Rıhtım şirketi davası 
1ZMİR, 23 (Hususi) -Yarın ağır ceza mahkemesinde müd. 

deiumumi tarafından Rıhtım şirketi maznunları hakkındaki iddi· 
aname serdedilecektir. 

lzmirde hafriyat yapılırken 
1000 altın bulundu 

İZMIR, 23 (Hususi) - Birinci kordonda belediyenin yaptı· 
ğı parkta hafriyat yapılırken ameleler bin kadar altıo bularalı 
kapışmışlar ve bazıları kaptıkları altınları yutarak kaçmıtlardır. 
Fakat bunların hepsi yakalanmış ve altınların bir kısmı meydana 

çıkarılmıştır. 

Lehistan 'ın taziyet/eri 
ANKARA, 23 (A.A.) - Büyük Elçimiz Cevat Beyin irtihali 

münasebetile Lehistan Reisicümhuru M. İgnace Moscicki Hazret 
leı; tarafından Reisicümhur Hazretlerine gönderilen taziyet tel· 
grafnamesile Gazi Hazretlerinin cevapları berveçhi itidir: 

"Büyük Elçi Cevat Beyin ini surette vuku bulan İrtihalinden 
pek ziyade müteessir olarak Zatıdevletlerine en har taziyetlerimi 
arzeder ve merhumun yüksek evsaf ve meziyetlerini ziyadesiyle 
takdir ettiğimi ve n:emuriyetinin bu derece hazin hitama enne
sinden cok müteessif bulunduğumu iblağ eylemeği lizimeden 
addeyle~im. İgnace Moscicki 

"Büyük Elçi Cevat Beyin irtihali dolayısile izhar ve iblağ buy. 
rulan necibane alaka ve taziyeden pek mütehassis olarak teessür· 
!erimize iştirakinizden dolayı Zatıdevletlerine samimiyetle te. 
şekkür ederim. Gazi M. Kemal 

Avusturya sefiri 1 

ANKARA, 23 (A.A.) - A· 
vusturya sefiri M. August Kral 
bu akşamki trenle u:emleketine 
avdet etmek üzere şehrimizden 
hareket etmitşir. Sefir Cenapla 
rı istasyonda Heyeti vekile aza 
ları tarafından teşyi edilmiştir. 

Musevi yurdu 
LONDRA, 23 A.A. - Amerika 

lılar, gayeıi Filiıtinde bir muaevi 
yurdunun tesisini iltizarn etmek 

da ittihaz olunan karardır. 1,bu ka
rar muribince önümüzdeki 1 Hazi
ran 193:! de seri A hô.millerinc 7 ti
lin; seri B hô.millerine 43 frank; ae
ri C hamillerine de 4,50 frank tevzi 
olunacaktır. 

Dahiliye 94 kuruıa arz olunmak
tadır. Muamele pek azdır. 

it Baokalan üzerine yine 9.20 li
raya muamele vukubuldu. Bu fiatı 
talip vardır. 

Anadolu kağıtlarının Almanyada 
paritesi 31 liraya kadar tuttuğu hal· 
de burada ancak 25 40 lira etmekte 
dir . Sebebi kambiyo tahdidatından 

Gazi Hz.nin İzmir
deki heykelleri 

IZMIR, 23. A. A. - Birinci Kor· 
donda rekıedilen G.ui heykeli et· 
rafındaki tahta perdeler kaldmlmlJ 
ve abidenin etrafındaki demir par
maklt1arın boyanmasına ba.şlanmıf· 
tır. 

Heykel halen bir yelken bezi ile 
örtülü bulunmaktadır. Civar ve ze
min katı tathir edildikten sonra kü
şat resmi yapılacakbr. 

·-·-··········-··················· .. ·······-·-·· 
olacak olan bir Filistin komiteıi 
teıkil eylemişlerdir. 

fiatlerde tevazün hasıl olamama11· 
dır. Aksiyonlar 15 liradır. 

Mümessil senetler f'!Ztcık gerilemi, 
!erdir. Son fiat 20,50 liradır. 

Bomonti 22,25 lirada alıcı vardır. 
Tramvay aksyonbrı 46 liraya mua
mele gördü. 

Kota harici Mısır Kredi F on~iye-
lerin fiati berveçhi alidir: 

1886 tertibi 

1903 

1911 
.. 
• 

172 lira 

95 lira. 

92 liradır 

Altın h~fif bir te,..,ffü ile 936 ku-
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ütün Konferansı Kararları imzalandı 
Ekonomi 

Tütün konferansı 
dün dağıldı .• 

Alişar 
Hafriyatı 

Pr. Von der Osten 
Amerikadan gel

di, Ankaraya gitti •••••••• • 
ittihaz olunan mukarrerat İm- Şikago Şarkiyat enstitüıü na· 

mına Alişarda Hitit asarını mey· 
dana çıkarmak için yapılmakta 
olan hafriyatı idare eden Dr. 
Prof Heuning von der Oıten Ame 
rika'dan tehrimize gelmiş ve haf· 
riyata devam etmek Üzere dün ak 
§am Ankara'ya gitınittir. Prof. 
von der Oaten'e dört Amerikalı 
ve altı Alman mütehassis refakat 
etmektedir. Von der Ü•ten dün 
bire hafriyatta 9imdiye kadar el
de edilen neticeler hakkında şu 
izahati vermi~tir: 

za edildi ve içtima bitti 

1'iitiln konferansı dün .~on içtimaını 
ı·eratı iııızaladı. 

yaptı ııe mukar-

- Bu sene hafriyatın yedinci 
seneıinde bulunuyoruz. Hafriyat 
kıt münaaebetile tatil edilmitti; 
Haziran'da yeniden batlamak ü
zere Alitar'a gidiyoruz. Şimdiye 
kadar yaptığımız hafriyat netice
ainde ta§, bakır, ve tunç devirle
rine ait bazı müatehaaeleri keıfe 
muvaffak olduk, hatta bu devir
lere ait iskeletler bile elimize 
geçti. Bu tetkikat Anadolu'da 
Kablettarih devirden Oımanhla
ra kadar bütün medeniyetler 
hakkında bir fikir edinmemize 
imkin vermittir. Neolitique devri 
Milattan 20 a11r evvelinden baıh
yor. Bu devre ait eserleri Alı,ar' .. 
da 25 metre derinliğinde bulduk 
ve yürüttüğümüz mutali.at netice 
ıinde inaanlartn kablettarih 10 
bin une evvelinden beri mevcut 
olduklar• kanaatini elde ettik. 

Balkan Tütün konferanaı dün 
'eticelenmittir. 

Konferansta memleketimizi 
llulgariatanı, Yunaniıtaru temsil 
ilden murahhaolar dün ııaat 16,30 
da Ticaret Odasmda toplanmıılar 
•e konferanaın cereyan müddetin 
~ ittihaz edilen mukarreratı bir 
~fa daha ırö:ıden ıreçimıiılerdir. 
lteyeti murahhaııa reiıleri bu mu 
'8rreratı muvafık bul1M1tlar ve 
ltiikliınetleri tarafından da ka
lıı.ı edileceii kanaatile üç nüsha 
•larak tanzim edilen mukarrera
'ı imza etmiılerdir. 

Yalnız imzadan evvel mukar· 
"'•at üzerinde bazı ufak taahiha
~ lüzum görülmüı ve bu taabi
;ıat derhal yapılmıştır. Bu taahi· 
\at esas mukarreratı tağyir ede
lilecek şekilde bulunmamakta-
fır. 

Balkan Tütün konferanıı bu 
'llretle nihayet bulmuıtur. Konfe
'11.ıı.sa iştirak eden murahhaalar 
llıııan neticeden fevkalade mem 
lttn bulunmaktadırlar. Konfe
"-nıtaki Bulgar murahhaalar• 
._ın salahiyeti haiz bulundukları· 
lJ ve Unsa ettikleri mukarreratın 
lu.lgar hükUmetince kabul edil
lıit gibi telakki edilebileceğini te
llin etmitlerdir. 

Yunan murahhaıları da ittihaz 
'dilen mukarreratın Yunan hüku
'ı"ti tarafmdan kabul edilecefin
~ emin olduklarını beyan et
llİ§lerdir. Konferanı; müıbet bir 
~ticeye varmı, ve terk tütünü i
:ırı tefriki meaai kabul edilmiştir. 
1'-l'k tütünü meaeleaile teaiai ta
''rrür eden Balkan Tütün Ofiai 
lın salahiyetle meşgul olacaktır. 

lfaziran kontenjanı 
4 numaralı kontenjan kararna

~ile ne,redilen yeni üç aylık 
'Orıtenjan liıtesinden ilk aya mah 
Qg olan Haziran kontenjan Iİ•· 
tıi dün lıtanbul gümrüklerine 
•bliğ edilmiıtir. 

lVIersinden pamuk 
ihracatımız 

Niaan ayı zarfında Mersin lima 
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nından 268,330 lira kıymetinde 
4557 balya pamuk ihraç edilmi§
tir. Geç.en senenin ayni ayı :zar
fındaki ihracat ise 523,962 lira 
kıymetinde 7,202 balya idi. Ge
çen aeneye nazaran bu vaziyette 
ihracatta 3000 balya kadar bir 
noksanlık vardır. 

ihracat mevsiminin ba§langı
cından beri aekiz ay zarfında Mer 
ain limanından pamuk ihracatı 
5,094,214 liralık 85,328 balyadır. 

ihracatımız balyaya azalmı§ 
ve lngiltereye çoğalm•ıtır. Bulga 
riıtan ile Suriyeye de pamuk ibra 
catımız oldukça artmııtır. 

Romanyada para 
işleri 

Romanya hükfuneti 12 mayıs 
932 tarihinden itibaren Romanya 
ya ecnebi parasının ithalini tah· 
dit eden bir kararname netretmit 
tir. Bu meyanda 19 mayll 932 ta
rihinden itibaren de milli banka
ıun kontrolü olmaksızın çek alrm 
ve satımı menedilmiştir. 

Mısır, tütün gümrük 
resmini artırdı 

Mmr hükumeti tütün gümrük 
reımini arttıran bir kanun neşret 
mittir. Bundan batka biliımum it
halatta gümrük reıimlerine yüz
de hir zam İcra11 hakkmda da di
ğer bir kanun neıredilmiıtir. 

Mısır Avrupa ile 
takas yapıyor 

Bakır de...ri, ölülerin kırmızı 
renkte carlara .anlarak gömül
mesile tefrik ediliyor. Tunç devri 
ise, bakır dev-rinden biraz aonra 
baılar ve çok kuvvetli ihtimalle
re göre bu devir Hititler zamanı .. 
na tesadüf eder. Tetkikatımız 
neticesindt Hititlerin Eıkiler ve 
Y enil<'r diye ikiye ayrıldıklarını 
anladık. Ali§arda bulduğumuz 

mahruti tekilde yaZllı levhalar, 
eskiler devrine aittir. Hiyeroglif 
yazılı levhalar ise yeni Hititler 
devrine aittir. Mmr Hiyeroglifle
ri gibi bir tekli göıteren ve bir 
fikri ifade eden reıimler de hece
leri gösteren itaretlerde-n ibaret· 
tir. 

Eıki Hititler'de inhitat milat
tan 1700 sene evvel batlamııtır. 
Bu zaman demir devrine tesadüf 
eder. Bundan aonra bunların ye
rine Asya'dan gelen diğer bir ka
vim kaim olmuttur. Bunlar Nik
salor denilen bir Hitit hükliıneti 
tesia etmiflerdir. Bunlarla Eıki 

Hititler araıtnda büyük farklar 
vardır. Bundan şonra Hitit mem-

KAHlRE, 23 A. A. - Alhn leketine Trakyalılar, Lidyalılar, 
kıtlıiı dolayıaile mahsullerini gelerek Anadolunun büyük bir 
trampa usulile mübadele etmek kıamtnt iteal etmiılerdir. Burada 
auretinde birçok memleketlerde ~ırasile Kafkaaya'dan gelen Ki
görülen ve kuvveti daima art- miriyenler, lraniler, Ahamlit'ler 
makta olan tamayülün tezabüra- leleşmi§lerdir. Daha lıkenderi 
tından biri de Almanya'nm Mt- Kebir ile Yunan devri batlamı§ 
arr hükfunetine 3 aenede tealim ve bu devirde Küçük Aıya Ma
edilmek iizere 300,000 lngiliz li- kidonyalıların hakimiyeti altında 
rası kıymetinde sun~ gübre ver· kalmıştır. 
mel&: '\'e bunun yerine ayni kıymet Sonra gelen Goloia'lar, merkezi 
te Mısır pamuğu almak suretinde ıimdiki Ankara şehri olan Engi
yapmıf olduğu tekliftir. ri'de Galatya hükumetini teıiı et· 

Evvelce daha fazla bir miktar miflerdir.Alııarda bu hükumetin a
Üzerinden mübadele yapılması razisinden mPdutıur. Milat'tan 25 se 
mevzuu bahis iken piyaaayı Ang. ne evvel Galatya Romanın bir 
lo - South America Bank'a tama vilayeti idi. Bundan sonra Sclçu
men kapamamak için, miktardd kiler burada yerleıtiler. Alitarda 1 

tenzilat yapılm•tllr. Şimdi piyasa yaptığımız hafriyatta eski şehir 
da yukarıda zikri geçen miktar harabeleri bulduk. Bu harabelere 
üzerinden müzakerat cereyan et- Höyük denilyor ki en mühimi 
mektedir. I' 

Yine devlet eslıatlllM mukabil A •tar harabeleridir. Bu defa ya-
Macariıtan'a 10,000 balye pa· pacağımız hafriyattA daha pek
muk verilmesi hakkmda da eıaa çok eaerlere teıadüf edeceğimizi 
• 'b ümit ediyoruz!' 
ıti arile bir itilaf hüıl olmuştur . 
Ancak bu itilaf, temmuz ayında Prof. von der Osten yedi sene-
meriyet me k .. d . kti. den beri memleketimizde bulun-v ıın e gırece r. d • . . b' . . 

Çekoalovakya'ya da bedeli kıs ~gu _ıçın ızı .evmı§ ve her .'!eç-
men nakit olarak kı hile bıze doıt olmuıtur. Dunkü 

ve amen ea- .. l.iık d bu d ti k 
bam olarak tesviye edilmek Üze- mu at esnasın a os u tan 
re 8.000 balye ve faveç'e de mu- 1 h~ra~etl,e ba!""~-;n .. pro~eıö~, 
kabilinde mııkine alınmak sure- Turkıye. de ır~~ı~dı~ı gu"!le~ı hıç 
tile 2.SOO balye pamuk aatılmaaı unutamıyacagını aoylemııtır. 
için müzakerat İcraar mevzuu ha· ----
biıtir. 

Mııır nafia na~ın, bu müzal&0 .. 

relere Mısır hükUın..ıinin 9 mayıa 
lan jtibaren pamuk aatışına niha
yet verileceği suretindeki tebli
ğinden evvel giritilınit olduğuna 
turih etınekt .. dir. 

••• 
Devlet matbaası 
Devlet matbaasının Ankaraya 

nakledilerek diğer resmi matba
alarla birleştirileceğini dün An
kara telefon haberi olarak kay. 
detıni~tik. Henüz bu mesele ka
nuni meraeimini ikmal ederek 
keabi katiyet etmediğinden bura
ya tebliğ vaki olmamııtır. Aldığı
mız maliim.ata nazaran, Devlet 
matbaasına j•' ar vaki olunca na· 
kil hazırlıklarma başlanacaktır. 

Devlet matbaaamda evvelce 
memur ve müstahdemin arasında 
tasarruf yapıldığı cihetle aon na
kil ve tevbitten dolay• fazla müa
tabdeıninin açıkta kalmıyacağı 
iimit edilmektcd;-

Gazi Hz.ne hediye 
edilen eser 

İngiltere .efiri Sir George 
Clerk'in Gazi Hz. ne Çanalıkale 
harbine ait bir eseri lnı:iltere hü
kumeti namına hediye ettiğini 
yazmıftık. Bu eıer lngilterede 
salahiyettar bir heyet tarafından 
reımi veaa.ika iıtinaden tanzim 
edilmiftir. Bu eserde Çanakkale 
harbinin bütün aafabab izah e
dilmektedir. Eser bec:iz ikmal e
dilmiş olduğundan satılığa cıka
nltnamıı, yalnız müzeyyen · bir 
surette ciltlenen bir nüıhaıı Gazi 
Hz. ne takdim edilmİ§tir • 

Konser 
Cuma gÜnÜ konservatuvar ta· 

Jebe•İ tarafından 16,30 da Gala
tasaray lisesi ııalonlarında bir 
konaer verilecektir. Konser ıçın 

zengin bir program yapıfmıştrr. 

Mahkeıııt>lerde 

Yeni Sulh 
Hakimleri 

Adliyede yeni ta
yinler ve 

nakiller yapıldı 
Müddei umumi muavinlerin· 

elen Cevat Bey Fatih sulh ceza 
hakımliğine, Fatih ıulh ceza ha· 

kimi Niyazi Bey l.tanbul müddei 
umumi nıuavinliğine, Müddei u
mumi muavinlerinden Sa18.hattin 
Bey Galata ~ulh ceza hakimliği

ne, Galata sulh ceza bakimi Tah· 
•İn Bey l.tanbul Sul:anahmet bi· 
rinci sulh ceza hakimliğine, latan 
bul Sultanahmet birinci sulh ce%a 
hakimi Kizım Bey ınüddei umu
milik muavinliğine tayin edilnıiş
lerdir. 

Beraet etti 
Aksaraydaki dükl<anrndan bir 

gece alet çıkarak üıtündek~ 
dokuz odalı bir evle 7 yaıında 
Kemal İ&minde bir çocuğun yan· 
maaına sebep olan tuhafiyeci Nu
ri efendi dün kasten yanı:ın çtkar 
mak cürmüyle ağırceza mahke· 

mesinde muhakeme edilmit, şahit 
ler dinlenmİf, yanan çocuğun ba
baıı davacı olarak iatima edilmit, 
neticede Nuri efendinin k&Atı gÖ· 
rülemediğinden beraetine karar 
veri!miftİr. 

Kaçak rakı 
Dükkanında 9 kilo kaçak rakı 

zuhur eden Hiristo isminde bir 
adam dün dokuzuncu ihtisaa mah 
kemeıinde 6 ay bapse, 40 lira 50 
kuruş para cezasına mahkUm o]. 
muftur. 

Tevkif edildi 
Kumkaptdaki dükkanında bir 

torba eırarla 42,000 yaprak siga
ra imaline kifayet edecek mik
tarda kopya ki.ğıdt zuhuI "etmek 
ten auçlu olarak Dokuzunc'u ihti
oas mahkemeıinde muhakame e· 
dilmekte olan Garpiı iınıinde bir 
§&hİI dün Adliye koridorunda 
Onnik iamindc bir ıahide ' ketmi 
;ehadet için beş lira rüşvet ver
mi,, fakat bu muamele jandarma 
lar tarafından görülmüş, para p.
bidin elinden almmı§ ve hakim 
keyfiyetten haberdar edilmqtir. 

Muhakemede Garpis şahide 
para vermediğini iddia etmittir. 
Muhakeme neticesinde müddei 
umumi Garpisin 6 ay hapıini is
temittir. Muhakeme müdafaa i
ç.İn batka güne kalmış. Maznun 
Carpisin mevkufen muhakemesi
ne karar verilmiş. ve tevkif olun· 
muttur. 

Bir kamyona 
taarruz 

Diyarıbekirden bildiriliyor: _ 
Geçen sene Bitlisli girkaç şerir 
bir kızı kaçınnıf ve sonra bu yüz 
den aralarına münaferet girmiş, 
haydutlar iki kıanıa ayrdmış "ve 
içlerinden dört, beş taneai de, bu 
düşmanlığa kurban &İtınişlerdi. 
ikiye aynlan partilerden birinin 
başında idam mahkiimu Çiro adlı 
bir §erir vardı. Bunlar, kırlarda 
dolaııyorlardı. Diğer parti men
supları ise §ehirde ikamet ediyor- , 

!ardı. 1 
Fakat bunlar Bitli sten aileleri. 

le beraber Muta aavuşmıya karar 
vemıi§lerdi. Yolda, taarruza u ğ . 
ramamak için Diyarıbekire gide .. 
ceklerini işaa etm.itlerdi. Bu ye.n
lış haberi alan dütman parti, bun 
ların yolunu beklemiş ve geçen 
bir kamyon yolculartnı kendi dü, 
uıanlan zannederek üzerine ate§ 
açmışlardır. Vak'a, Deliktaş mev 
!Dinde olmuttur. Atılan kurşun
lardan Bitlisli bir aile reiıi ile 
Konvaya mektebe giden Bit!:ali 
bir nç maktul dütuıi:~tür. Di
ğer on iki yolcuyu muhakk"k bir 
ölümden kurtulmuttur. 

Şerirler, ilYnİ gıin, .ı;ger iki 
kamyon yolcularına da taarruz e
derek bunları aoymu§ ve bir toför 
muavinini öldürmü§lerdir. Takip 
edilmektedirler. 

Heybeli sanatoryo
mu tevsi ediliyor 

Heybelideki verem san'atoryo
munda mevcut 60 yatak az görül 
düğünden buranın tevsii için 65 
yataklık bir paviyon intatına ha• 
lanmıştı. · 

Üç lıatlı olan bu paviyonun in 
aaatı yakında bitecektir. 

Pa-.iyon a&rİ teaİ&atı muhtevi
dir. Bu binanın inşası bittikten 
sonra diğer paviyonların tevsiinc 
b~slanar3ktır .. 

Vilayetle 

Şeker 
Meselesi 

Komisyon 1 O tücca
rın işini salahiyeti 

haricinde gördü 
Ticaret müdirjyeti on şeker 

tüccarı hakkında takibat yaptlma 
sı için müdde-i umumiliğe tezke
re yazmış ve tezkere oradan Vi· 
!ayetteki komisyona gönderilmiş
ti. 

Komisyon toplamıt ve bu mese
leyi tetkik ederek ıalahiyeti hari
cinde görmüştür. Ticaret müdür
lüğü bunların şekeri antrepodan 
çıkm.,dan .attıkların• ve yÜk•ek 
fiata aattıkları halde faturada 
noksan gösterildiğini bildirmekte
dir. 

Halbuki komisyon kontenjan
dan evvelki fiatı teabit ederek bu 
gibi mesaile bakmaktadır. 

Komiayon diğer mevzuatı ka· 
nuniyeye göre bu işin intacı için 
evrakı müddei umumiliğe gönder 
miıtir. 

Bundan baıka komiıyon bazı 
kahve tüccarı hakkındaki tezkere 
yi de iade etmİl!otİr. 

Romanyalıların 
teşekkürü 

Geçenlerde şehrimize gelmif 
ve ziraat müeueaelerimizi gezmit 
olan Bükreş ziraat muallimleri 
Yiliıyete gönderdikleri mektup 
ıle burada gördükleri hüsnü ka
bulden dolayı tefekkür etmiılerdir. 

Sergiye rağbet 
Meyvacılrk sergisine iştirak e

deceklerin mikdan geçen aeneki
nin iki miılidir. Bugünden itiba
ren paviyonlara nakliyat yapıla
caktır. Bunun için birçok kamiyon 
kiralanmı.tır. 

Fazlı Bey bugün 
lzmire gidiyor 

Birinci umumi müfettitlik bat
müta virliğine tayin edilen lıtan
bul Vali muavini Fazlı Bey huıu 
ai işlerini görmek için buıün Ece 
vapuru ile lzmire gidecektir. 

Fazlı Beyin tl\yini emri henüz 
reımen tebliğ edılmediğinden 
mezunen gitmektedir. 

Fazlı Beye Poliı müdürü Ali 
Rıza Bey vekalet edecektir. Faz• 
lı Bey avdetten aonra Diyarıbe
kir'e gidecektir ki, o zamana ka
dar da Ali Rıza Beyin Vali mua
vinliğine tayini hakkındaki karar 
gelmiş olacaktır. 

Ali Rıza Bey polis müdüriyeti
ne bir zatın tayinine kadar oraya 
da bakacaktır. 

Bulgar 
Artistleri 

60 kişilik bir halet 
heyeti gelecek 

Vamada Bulgar matbuat ce
miyeti tarafından lat. Matbuat 
cemiyetine va.ki olan bir müraca· 
attan anlaııldığına göre Bulgar 
gazetecileri meml~ketimize biı· 

oeyahat yapmak taaavvurundadır 
lar, Bulgar mealektıı§larmuz alt
mış kitilik bir de balet heyeti teı· 
kil etınitlerdir: Eaaıen Bulgariıta 
nın methur ollln ve Avrupada bü
yük bir takdire mazhar olan 
"Bulı:ar•ka Kita"run altmJt güzi
de san' atki.rından mürekkep o
lan bu balet heyeti Bulgar Mat
buat cemiyeti tarafından himaye 
edilmektedir. 

Heyetin maksadı Ankara ve 
fstanbulda bazı temailler vermek
tir. lst. Matbuat cemiyeti bu mü
racaatı son derece hüsnü telikki 
etmi~ ve Bulgar san'atkirlarının 
burada muvaffakiyetleri e•babını 
hazırlamağa teşebbüı etmiıtir. 

"Bulganka Kita" bu ay nihaye 
tine doğru Şehrimize geleceğini 
bildirmi§tİ. 

Buı::ünlerde kendilerinden bir 
cevap beklenmektedir. 

Ucuz 
Sigara 

• idare altı kuruşa 
Halle 

sigarası çıkaracak 

Türkiye'de sigara ve tütiin sar 
fiyatı son zamanlarda azaldığın
dan Tütün inhisar idaresi fiatla· 
rın tenzili icin tetkikat icraıma 
başlamıttır .. idare halkm ucuz si
gara tedarik edebilmesini temin 
için °Halk sigarası" namile yeni 
bir cins sigara ibda.sına karar ver 
miştir; Bu sigaraların paketi 6 
kuruş;a satılacaktır. Sigara sab
şında köylü ıigaralan mühim bir 
yekıln teşkil ettiğinden bu cins 
ıigaraların fiatinin 6 kuruştan 4 
kuru.-, indirilmesi düşünülmekte
dir. 

lnbi•ar idıı.reıinin aylık ııatııı 
vasati olarak 7 - 800 bin kilo
dur. Bu satişin muhtelif cins siga· 
ralara nazarô\n niabeti tudur: 

% 11 Cerde d'Oricnt da dahil 
olduğu halde yüksek nevi sigara
lar, % 89 en ali ve ondan aıağt 
olan tütün ve aigaralar, <;~ 33 
köylü •İgarast. En ziyade satılan 
bu cins siıaradir. Bundan sonra 
';";;. 13 ile 3 üncü nevi, % 10 ile 
tatlı sert tütün celmektedir. 

---------
Trakya 
Demiryolu 

Yeni şirket meclisi 
idaresini dün seçti 

Türkiye araziıi dahilinde ka
lan eski Şark Demiryolları şirke
tine ait battı idare etmek üzere 
te§ekkül eden Şark ıimendiferle
ri Türk anonim tirketi heyeti u
mumiyeıi dün ilk fevkalade top
lantısını yapmıttır• 

Öğleden eYVel saat 11 de yapı 
lan bu fevkalade içtimada yeni 
ıiıketin mecliıi iclareai intihap <>
lunmuı ve murakipliklere Cev
det ve Server Beyler seçilmitler
dir. 

Yeni ıark ıimendiferleri Türk 
anonim ıirketi 8 milyon Türk li
raaı sermaye ile teeuüı etmittir. 
Şirketin idareıi altında bulunan 
hat 300 küıur kilometredir. 

Bu suretle Türk araziai dahilin 
de bulunan Trakya hatb tema
men hu•usi bir firket tarafmdan 
idare edilmiı olacaktır. 

Belediyede 

Mecidiye köyü 
Mecidi,ve köyünün tehir budu 

du dahiline alındığına dair Dahi
liye vekiletinden gelen taıvip tez 
kereıi malıam tarafından tetkik 
edilmektedir. Buradaki kaaapla
rın vaziyetlerine ait makam tara
fından mahalli kaymakamlığa 
henüz tebligat yapt~madıiından 
fiiliyata ,.eçilmemİ§tir. Kayma
kamlık harekete geçtikten aonra 
Mecidiye köy kasaplan kendi 
kestikleri eti aatamıyacak1ar ve 
mezbahadan gelecek ~tleri tehir 
fiyati üzerine satacaklardır. 

İnşaat ruhsatiye 
resmi 

Belediye inşaat ruhsatiye res
minin alınacak miktanna dair 
kaymakıtmlıklara bir tamim gön
dermittir. Tamime nazaran yeni
den her tarafta ebniye kıymetleri 
tahrir ve tesbit edilinceye lıadar 
eakiden mukayyet iradı gayrisa
filer üzerinden kıymetin sureti 
hesabı değiımittir. 

Badema, maliye fubelerinde 
mukayyet varidatı gayrisafiyenin 
altı miıli alınıp bu miktardan 
yüzde 20 tenzil edildikten aonra 
tekrar ona zarpetmek ıuretile be 
ııabı ve bu kıymetin sekizde biri
nin de arsa kı:rmeti itibar edilme 
ıi esaıına müıtenit olarak İntaat 
resmi almacaktır . 

Tenviriye ve 
tanzifiye 

Teln'İriye ve tanzifiye Tergile 
ri yüzde 30 artmldığı cihetle ye
ni seklini naaıl tatbik olunacağı 
ve sureti heıabına dair, belediye 
bir izabname hazırlamaktadır. 

Bu izahaname yakında Bele.li
ye maliye şubelerine gönderile
cek ve yeni mali senenin resimle
ri bu suretle alınacaktır. 

Ahırlar teftiş edildi 
Ahırların teftiıi kaymakamlık

lar tarafından ikmal edilmiştir. 
Neticede pek az ahırın aori bir 
şekilde henüz ıslah edilmediği iln 
laşılmıtlır. 

Bu ahır sahipleri de yakında in 
ıaata haslayacaklarına dair birer 
taalıhütnnme verdiklerinden, ka
patılma cihetine ıridi!memittir. 
Pek az olan bu ahtrlar da bu yaz 
içinde in~aata b"'b.yac:ıklardrı. 

Maarifle 

İmtihanlaı 
Başlıyor 

Yüksek mektepler
de imtihanlar yarın 

Darülfünun fakültelerile bü. 
tün yükıek mekteplerde yarm 
sabahtan itibaren imtihanlara ba, 
!anacaktır. imtihanlar bir av aü-
recektir . -

Muammer Raşit B. 
Darülfünun emini Muammer 

Ra~it Beyin yarm Ankaradan 
şehrimize avdeti beklenmektedir. 

Mümeyyizlik için 
Maarif idaresi mektep muallim 

lerine bir tamim göndererek ders 
ler keaildikten aonra dahi bir ye· 
re seyahat etınemeleri, diğer mek 
teplerin imtihanlarına mümeyiz 
tayin edileceklerini bildirmi,tir. 

ikinci taksit 
Millet mekteplerinin biten ae

nei derıiye müddetine ait ücretle
rin ikinci taksitlerinin mualJiJt,1-
rine tevziine başlanmıştır. ___ ....,.._.._..,.._ 

• 
idman 
Provalan 

Dün 5000 talebe 
cuma hazırlığı yaptı 

Cuma günü yapılacak lise ve 
ortamektepler idman ıenlikleri i
çin dün Kadıköyde Fener stadın
da saat 3 de umumi bir prova ya 
pılmıttır. Provaya kız ve erkek 5 
bin talebe iıtirak etmİ§tir. 

Harekatı batmüfettiı Selim 
Sırrı B. bizzat idare etınif, bütün 
mekteplerin beden terbiy.,leri hQ 
calan da provada haztr bulun· 
muılardır. Dünkü harekata bü
tün talebe jimnaıtik kıyafetlerile 
iftirak etınitlerdir. Dünkü umumi 
prova çok muvaffak olmu• ve 
takdir edilmittir. 

idman tenlikleri önümüzdeki 
cuma ırünü aaat 10,5 da Fener 
ıtadında yapılacaktır. idman bay 
ramına birçok zevat da davet edil 
na ittir. 

Bulunan define .. 
Ki.ğıthanede zuhur eden Ka

nuni devrine ait paralar dün mü
zeler idareaine getirilmiştir. 

Bu paralardan 2 taneıi Kanu
ni devrine ait altın, üç tanesi ge
ne o devre ait ecnebi altını, diğer 
leride o devrin akça denilen •İk· 
keıidir ve gümüıti: ,. 

Bu paralar kesretle bulunan 
paralardan olduğu cihetle o ka
dar yükıek tarihi kıymeti haiz 
değildirler. Müze bu paraları 
nükut kolleksiyonuna ilave ede
cektir. 

Tarihi evrak 
Gümrükte bulunan tarihi evra

kın bili. reıim çıkarılmuı için 
gümrüğe emir gelmittir. Fakat 
bu evrak bu aeferde kontenjan 
listesine itbal edilmemiıtir. 

ETrakın çıkarılmaıı için timdi 
de kontenjo.ıı sırası beklenilmek~ 
tedir. 

-···.,._ 
Ankarada yeni 
pazar yerleri 

ANKARA, 23 - Ankara pi
yaaaatnda satılan gıda maddeleri 
üzerinde ucuzluk temini için, Da
hiliye Vekaletinin teşebbüsü Üze
rine Ankara belediyesi tarafın. 
dan hazı tertibat alrnmağa baı· 
lanmıttır. Bu tertibat arasmda 
tehrin muhtelif mahallerinde 
muhtelif sünlerde pazarlar kurul 
maaı vardır. Belediye riyasetinin 
itan üzerine polis müdiriyeti ku
rulacak pazar yerlerini teftis et-
miıtir. ~ 

Hazırlanan cetvele göre per
tembe günleri Hantamönünde, 
pazar ırünleri Halkevinin karşmn 
daki sabada, ıalı günü de mutat 
olduğu Üzere Salrpazannda pa
zar kurulacaktır. 

Kararın tatbikine hazirandan 
itibaren ba,lanacaktır. Bu suretle 
Ankaranın her tarafında oturan
lar köylünün pazara getirdi~i u• 
cuz maddelerden istifade edecek 
!erdir. _ ........ -

Bir şaki öldürüldü 
UŞAK, 21 - Son zamanlarda 

taku·ete başlamıs olan Kıpti Sü. 
leyrnan jandarmalar tarafından 
öldürülerek yakall'r.ını:tlr 
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Goılen evrak geri Yerilmez -
Müddeti geçen nüobalar 10 ku
ruıtur. Gazete Ye -tbuya ait 
itler için mücliriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların mea'u
liyetini kabul etmez. 

BUGONKü HAVA 
y ePIW7 aakeri nal a--kezin 

den vailea malUınata söre ı.,.
gÜn hava kıı- lıulutlu -..am 
edecek, riiqir mütebanll ola
rak esecektir. 

23-5-32 tarihinde ba,,. tazyiki 
759 milimetre • fula -"1rk 24 
en az aıctıldrk 11 aantİgnıt kay
dedilmİftİr. 

Efendim, herltea bir terin pe 
~inde kotar ama galiba insanla
rın yüzde doksan dokuzu para 
ile atkın arkumdan gidet-ler Şu 
günlet"de dünyada para kalma
dı .. ki, arkasmdan k09alım .. Ka 
lıyor atk.. Doğruaunu söyliye
yim mi?. Ben aıktan da nefret 
ettim. Smemada, tiyatroda, hi
kayede, romanda, mahkemede, 
l,elediyede atk atk afk •.. 

Eğer elimden gelae 
içiMte hiç aıktan bahae 
dilmeyen bir roman ya 
zardım. Bir excentrique a. 
dam çıksa da içinde atklan bab 
sedilmeyen iyi bir roman yaza. 
na 1000 lira müki.fat vadetse 
bakınız ne enfes ıeyler yazılır ..• 

Artık illallah canım ..• 

Allah bizi saklasın! 
Yugoslavya'da muyaffak bir 

turne yapan Betiktat kulübün
den öğrendiğimize nazaran Yu. 
goslayYada gol olduğu zaman 
halk tabancaları çelııer, havaya 
ateı ederlermiı.. O kadar ki; 
taraftarlan çok bir takımın go
lünü tes'it edenlerin silahları 
hazan muharebe Çetniai ahnnıf. 
Öunu öğrenince tüylerim ürper 
. ii ... Allah hemen böyle adetler 

en -bizi saklaaın! .. Orada halk 
.abancaları havaya atar amma 
bizim aeyirciler pek nişancı de. 
ğildir. Havaya nitan alayım 
oierken karşiki tribünü alan ta
ran ederler... Çok şükür bizim 
ıalimize!. Demek beterin beteri 
varmıt !. 

Kabine dökümü 

Fırhnalı, sinirli, heyecanlı bir toplanma •• 
[Bafı_ birinci sahifede] ı edemez!" cevabını verdiler. , mumi bir tasvip ile bir ağızdan 

mez ! Aluı hareket kanuna mu- "Muhtelit mübadeledeki 62500 haykırı9tılar· 
HİKAYE 

Bu işin 

Huııue de Lorane şatonun 
alçak tavanlı küçük odasında 
ağır ağır dolaııyordu. Çebreai 
nin takallüsleri, yumruklarının 
aaabi asabi sıkılıtı, hiddetli ol. 
duğunu anlatmağa kafi idi. 

Odadaki masalardan birinin 
yanından geçerken, üzerinde 
duran bi.r cetvel tahtasını aldı 

1 ve bir sıkışta ikiye böldü. San
ki bu, içini kemiren gayzın son 
tecelliai imiş gibi, bir parça aü 
künet buldu.. Şöminenin karşı 
sındaki koltuklardan birine otur 

1

. du. Uzun uzun ocaktaki odun 
ların yanıtım seyretti. Sonra 
arkaaına dayanarak tavana ak
seden ziya oyunlarını temaşaya 
daldı . 

Şimdi, o gün geçen gürültü 
lü hadiseleri büyük bir iç yara-
11 ile tekrar yaııyordu. Karısı
nın sadakatsizliğini ifşa eden 
mektubununtesadüfen eline geç 
meaini, sonra hadisatı takip 

'ı ederek mektupta iami geçen er 
keğin şatoya g_elişini hatırladı. 
Ve ııayri ihtiyari parmakları, 
oturduğu koltuğun kenarlarını 

1 kıvırdı. Tıpkı o gün hain raki. 
bin gırtlağını yakalayıp 11ktrğı 
ııibi .•. Fakat biran aklını topta. 
mış Ye haamını öldürmekten 
vaz geçmiş, sıkılan parmakları 
nı gevşetmitti .. Tıpkı onun gi
bi parmaklarını koltuğun kenar 
larında yavaı yavaş gevşedi. 

Fakat erteai sabah bu facia 
nm behemehal neticelenmesi 
lazımdı.. Düellonun şeraiti tes 
bit edilmit, silah olarak taban. 
ca kabul edilmitti. Hasmının 
oiıancılıkta ne kadar mahir ol. 
duğunu Hugae bilmiyor değil
di ve bu düellodan sağlam çıka 
cağına da kanaati yoktu .. 

Onu bu derece asabileştiren, 
kalbine yerleşmesi çok muhte. 
mel kurtunun vereceği akibet 
değildi. Cesurdu, ölümden 
korkmıyordu. 

Onun aaıl içini kemiren şey, 
ölümünün iki haine meydanı 
bot bırakması ve onlara niha
yetsiz bir saadet devresi açma. 
aı idi. 

Bunu dütününce titredi: 
- Hayır, dedi, itte bu ola

maz. 
Müthiş bir karar vermiyen 

insanlara haa bir tavırla yerin. 
den kalktı. Sonra vazgeçerek 
durakladı. Kafasında müthiş 
bir şey canlanmııtı . Kendi ken 
dine: 

- Feci olur, diye dütün· 
dü. 

Fakat o bu fikirden uzaklat 
mak istedikçe, fikir onu bırak
mıyordu. Gözünün önünde 
dudak duğa gelmit mes'ut ve 
hain bir çiftin hayali belirip du 
ruyordu. Birden yerinden fırla
dı ve küçük bir masaya gidip 
birkaç dakika dütündü ve kısa 
bir mektup yazdı, kapadı, oda 
da yanan on iki mumluk şam
danı aldı ve şatonun karanlık 
dehlizlerinden zevceainin odası. 
na doğru yürüdü. 

~ "' ~ 

Ertesi sabah şatonun geniş 

hatif olur 1 ı· · · d' · ı " d d'k Ş · • · .. • . . . .. . ırayı tevzı e ınız.. e ı . ar - İstemıyoruz! Cemıyetı ıs. 
Celal Nun Be~ın bu sozlerı, 1 ta muallaktır, dediler. Buna mu temiyoruz!. 

salonu dolduran bıne yakın gay kabil bize bir teklifte bulundu- Biris · sordu. 
rimübadilin bir ağızdan yükselt lar. Şahsiyeti maneviyeyi haiz 

1 
• .' • •• • • 

tiği itiraz sadalan arasında güç bir heyet huzurunda bütün em - ltlerımı_zı hu~~mete mı 
sonu •• 

-Fransızcadan -
lu .. kle ı'tı'tı'lebilı'yordu ı· · · · )' ı B' b h bırakalım cemıyete mı. . va mızı sıze vere ım. ız u u H 1 C · t' t 

Patikaları d b. 1° d 'k' has m C ı · ı N · B h · · d - ayır emıye ı anımı n an ır n e 1 ı ı e a urı ey ançereıınnın susta sizlerle istişare etme en · . .. • -
kartı karfıya bulunuyorlardı. bütün kuvvetile bağırıyordu: 1 bir karar veremezdik. Bu içti. beyokl~z.. H1 erşeyı hukıimetten 
iki . . ı· de t b H Ef d'I B · d' 1 · ı ıyoruz sının e ın a anca.. ugue - en ı er.. em ın eyın .. ma, işte bu hususta bir karar · 
cansız bir cisim gibi ... Öteki ta Hükıimet neızdinde gayrimüba. vermek üzere yapılmıttır. Son - Cemiyeti istemeyenler el-
bancasmı kaldırmıt nifan alıyor diller namına teşebbüaatta bu. karar size aittir. lerin~ kaldırsın? 
du. Kıaa bir ses yükseldi. Ay- lunan heyet reisimiz izahat ve- Al' B k k.. .. I Bütün eller kalktı. 
ni zamanda iki tabanca birden kt' ı ey, te rar ursuye ge. B d b' . b • d 

bo 1 b rece ır... di. Esat Pc. heyetinin te9ebbüsa u Hesna t~ ~drı agırk.ıl: . t' 
patladı. Hugue Y u oyunca Toplantının mahiyeti?. d ~ ed ki • - eye ı 1 are çe 1 mıt ır. 
Yuvarlanmı9tı. Çok mahir bir tın a asıl gay en uza aştıgın y 'd . ' h • 1 

d 'k• ede k d d' ki 1 em en ıntı ap yapacagız. 
nitancı olan hasmın kurşunu Fakat gürültüler gittikçe ar an şı ayet re e ı : 
tam kalbe isabet etmişti. tıyordu. Bir gayrimübadil ba. _Otuz milyonluk bir serve- Fakat bu kararın üzerinde 

Yirmi adım ötede de hasmı 1 ğırdı: tin gayri mes'ul ellere bırakıla. çok durulmadı. Cemiyetin esa. 
birkaç saniye kıvrandıktan son - ~azeteler bu içtimaı kon- cağını kat'iyyen zannetmiyo- sından feabi fikri galebe etti. 

k 1 Ş h . ) d d d 1 ı T 1 t K' ed b'I' · ., Der'-al oracıkta bir mazbata ya ra y~re yı ı mı9tı. a ıt er er / gre . ıy~ ~a.~ _ ı ar. ~p an. ın1 ın rum. ıme emniyet e ı ırız.. u 
hal ıki cesede doğru koştular .. , mahıyetım ogrenmek ısterız. . Benim kendime bile emniyetim pılarak cemiyetin mevcudiyeti 
Bunlardan yalnız Robert ismin Bu esnada Ali Bey kürsüye yok. (Bravo ... Çok doğru sesle münfesih addedildiği, gayrimü-
deki hasım yaşıyordu. geldi; dedi ki: ri ... ) l>adillere ait para ve emvalin hü 

Celal Nurı' Bey bu içtimaı kümetçe temin edilmesi tahtı 
"' "' ' ' - ' Ali Bey, bundan sonra cemi-.. · ··ı·· I h garip şekilde tarif ettiler. Biz . . . . 'dd l t k't karara alınarak mazbata bütün 

Robert UÇ hafta 0 um e a. ı burada gayrimübadillere taal- yetın mesaısım ! 1 et e en 1 aza tarafından birer birer iımza-
yat arasında müthiş bir cidal \ lük eden bütün meseleleri müza ederek takdiri kıymet komisyon landı. 
geçirdikten sonra, ilk defa göz kere edeceöı'z, Tek bı'r meseleyi ları yüzünden gayrimübadille. 

İ k d. · ı o • ·ı ı ı· · · Fesih kararı geri alındı lerini açtı. Ik sözü en ısıne . konuşmayacağız 1 rın mı yon arca ıra zıyana gır. 
mektup gelip gelmediğini sor. _ Hay hay ... · Doğru söylü. diklerini, gayri mübadilliklerini İçtima dağılmak üzere iken 
mak oldu. yorsun! sesleri. isbat etmek için kendilerinden bir kıaım aza, araya girdiler. 

d d. k' birçok vesikalar arandığını, ve Bilhassa İsmail Mü•tak Beyin 
Hizmetçi e ı ı: K. • • / ? • anu11ı nıarı var mı. bu yüzden boş yere vakit kaybe şiddetli müdahalesi üzerine ce-
- Bu mektubu düello günü Ali Beyden sonra Şakir Bey 1 ~ldiğini, hülasa ce'.'1iyeti~ şim miyetin feshedilmemesi lehinde 

getirmi,lerdi. Hugue düellonun İsminde·- bh- halm'-- orta- dıye ~adar.f.ayd~lı bır tek ış ~ap bir cereyan tevlidine muvaffakı 
neticesi kendi aleyhine çıktığı ,.-..., "'Y" 1 d - led b I ld V k ·ı ya çıktı, gür bir sesle gayri mü ma ı~ıru s_oy . 1• yet i.sı o u. e ço geçme. 
takdirde, mektubu size verı me badiBere hitaben şu sözleri söy . Ah ~eyın, ız~hatı alkışlarla den bu telkinatın teairi ile dağıl 
ıini şahitlerden rica etmiş... l~di : sık aık ınkıtaa ugrayordu. mağa hazırlananlar tekrar salo 

Robert bir müddet durakla- B ~- d·ı H ı na döndüler. Uzun münakna-- ey...,n ı er.. anım ar.. Ya11gırı var!.. ...,. 
dı ve sonra zarfı açıp okudu: Celal Nuri Bey, demin kanunu lardan sonra ikinci bir mazbata 

"Bu mektubu okumak sana ileri sürdüler .. Hayır! Ortada , İşte tam bu esnada, salonun yapıldı. Bunda idare heyetinin 
naaip old~ğu zaman, ben ölmüş hiç bir kanuni mani yoktur. Ce bir köşesinden "Paf!" diye bir iskat edildiği tesbit olundu: Ve 
bulunacagnn. Fakat bund~n lal Nuri Bey bilırelidir ki teşki ses işidilmişti. Salonu dolduran mazbataları İtllll!alayanlar bırer 
me?1nun olma ve

1
mektubu mha , latı esasiye kanunumuz ser· sinirleri gergin halk ar~s~nd.a J ikişe~ s~lon~ terk~. ~tl~dılar: 

yetme kadar oku . J bestçe söz söylemek hakkını bu ses, sanki korkunç bır ınfı- , Gayrımubadıller, onumuzdeki 
Bu mektubun ıon kelimesini bah,etmiştir. Gene Celal Nuri ~ lak tesiri yapmıştı. Birçok ailız çarşamba günü Darülfünun ·kon 

yazdıktan sonra benim karım Bey bilmelidir ki, burası Halke ı !ardan: fera?s .salonu.nda t~lana~~ 
Ve senin de metresin olan kadı ı vidir. Kendi hayati i•lerini gö- _ y , cemıyetın yem heyetı ıdaresını 

• anıyoruz· · 'h d ki d' B · 
nın yanına gidecek ve onu beni rüşmek üzere bazı vatandaşlar _Yangın var.. ı~tı ~.P e ece er. !r. unun ı. 
takibe icbar edeceğim. burada toplanmışlardır. Celil S 1 . · 'd'ld' B' 'b' · · 't çın dun akşam vılayete resmen 

Şatonun, ecdadım zamanın
da muhasara anlarında istifade 
edilmek üzere kullanılan ve bu 
gün ancak bence malüm olan 
ııizli bir yolu™1an, onu, küçük 
bir höcreye hapsedeceğim. Dü
ellodan salim çıkarsam, avde
timde, bittabi kendisini ora. 
dan çıkaracağım. Aka> takdirde 
bu vazifeyi ifa etmek şana ka. 
lıyor. Zekanın bü~ün kudretini 
sarfederek, sevgilini kurtarma 
ğa çalış .. Fakat timdiden haber 
vereyim ki, onu bulmak için şa 
toda taş üstünde tat bırakma
mak lazımdır . Sen bunu yapın 
caya kadar da ölümün, açlık, 
susuzluk veya cinnet ıekillerin 
den biri ile vasıl olmak istedi. 
ğin hedefi mahv ve tahrip edip 
etmiyeceğini evvelden tahmin 
etmek mümkün değildir .. ,, 

Robert mektubu okuyunca 
mülhit bir aayha kopardı. Göz 
leri mektubun tarihine takıl
mış, adeta oyuklarından dııarı 
fırlamıştı, düellodan beri üç haf 
ta geçmitti. 

Biran için, sevdiği kadının 
mahpus kaldığı dört duvarlı bir 
odada, uzayan tırnakları ile taş 
ları tırmaladığını dütündü ve 
bu manzaranın deh9eti ile yata 
ğından yere yuvarlandı .. Hiz
metçiler gelinceye kadar Ro
bert zayi ettiği kanla, her türlü 
yardımı faydasız bir hale koy. 
muştu. 

es erı ışı ı ı. ırı ırını ı e- .. edil k ·· d · 
Nuri Bey gene bilmelidir ki bu 1 k k I d • k l muracaat ere musaa e ıa-' re apı ara · ogru açan ar var . . 
rada muztarip bir kütle vardır, ! d N . h•d' b' d kik tenmıttır. k ı. e ıse, a ıse ır a a 
hasta a~alarmı, yatakta bı~a ıp 

1 
sonra anlaşıldı: Açıkgöz bir fo_ Diğer taraftan Celal Nuri Be 

g_elen ~ıçareler vardı_r. C~lal Nu toğrafçı içtimaın bu engürültülü yin başında bulunduğu gayrimü 
rı Beyın, bu m~z~anp kut~eden safhasını, objektifinde tesbit et badiller cemiyeti erkanından bir 
af talep etm-rlerı~~~e~l~r~.1k.~u mek istemitti. Gürültünün mağ zat matbaamıza telefonla şu teb 
rada ~e~k~ .ıatedıgı gıbı soz soy nezyom yakılmasından ileri gel (iği verdl: 
lemelı~ır. . . diğini henüz öğrenemiyen Ce-

Celal N~rı Bey, Şakır Beye lal Nuri Beyin aleyhtarları ba. 
cevap verdıı ğırışıyorlardı: 

- içtima ve söz hürriyetinin 
mukaddes olduğunu ben de bili - Durun .. Kaçmayın! Bizi 
rim. Halkevinde bulunduğumu- buradan kaçırmak istiyorlar 
zu bize hatırlattıklarından dola baksanıza.. Türlü hilelere baş 
yı kendilerine tetekkür ederim. vuruluyor. 
Burada muztarip bir kütle var- Bir başka ses: 
dır, buyurdular. Doğrudur, An- . - İcabında ölümden bile 
cak, bilmeleri lazımdır ki, hür- korkmayız. Biz, Rumeliye akın 
riyetler de mukayyet ve mah- yapanların ahfadıyız! 

du~t~r. B~ç~k topl~nışlar .Y8:P1- _ Hay sağlık selametle gel
labıhr. Kımıne cemıyet, kımıne mez olaydım Mal uğruna üste 
İçtima, kimine kongre .~erler: lik canımız d~ gidecek a dost-

G .. ·· tt"I tek r yukseldı · . uru u er, ra · lar .. diye yolu tutan yaşlı bır 

- Li.fa karnımız tok!.. İş hanım ortalığa büsbütün heye. 
iateriz ! can verdi. Sinirler, biraz sükü. 

- Hakkımızı isteriz!! net bulunca Şakir Bey söz iste-
- Y'üz liralık bonoyu on dört di. Celal Nuri Bey söz vermek 

liraya satıyoruz... istemeyince yeniden gürültü 

Celili Nuri B. ısrar ediyor koptu: 
- Bırak! Karışma! İstediği. 

Celal Nuri Bey bütün itiraz 
lara rağmen eıaki noktai nazarın 
da ıarar ediyordu: 

- Hükümete bir beyanname 
verdik. Bu beyannamede Anka 
raya giden heyetimizin vereceği 
izahatı dinlemek üzere toplana 
cağımızı bildirdik. Beyanname 
haricine çıkamayız. 

Şakir Bey, tekrar atıldı: 

mizi söyleyeceğiz! 
Celal Bey, mütemadiyen: 
- Beni dinleyiniz! Bir daki. 

ka için dinleyiniz! diyordu, fa
kat sözünü kimseye dinletemi
yordu. 

O sırada Ali Bey Mustafa A 
rif Beye çıkıştı: 

- Size bol bol maa,Iar vere. 

Gayrimübadiller cemiyetin
den: 

Gayrimübadillere mahsus 
emval hakkında Ankaradan av 
det eden murahhaslarımızın ver 
dikleri izahat üzerine bir karar 
ittihazı için Gayrimübadiller 
cemiyetine dahil olan ve olma. 
yan Gayrimübadillerin Halke
vinde içtima akdedilrneai için 
hükümetten lazım gelen resmi 
müsaade istihsal edilmiş ve ce
miyetimizin te,ebbüsü ile bu iç 
tima dün akdeclilmittir. Topla
nan birkaç yüz gayrimübadiller 
içinde mevzu haricine çıkmak 
isteyenler olmuş ve ferti aaabi
yet ve galeyan göaterilmek ile 
söz anlatmak imkanı kalmamıt 
olduğundan biç bir karar istih
sal edilmeden içtimaın daiılma 
sına mecburiyet hiaıl olmu9tur . 

Kuraklıktan hicret 
eden muhacirler 
Suriyede, ezcümle Halep civa .. 

rında dolatan atiretler kuraklık 
yüzünden çok sıkıntı çekmekte
dir. Bu a,iretler halkı, hayvanları 
na ot bulmak için Meydanıekbez 
civarına gelmitlerdir. 

Takvimlerde. yaprak dökü 
'.llÜ, filiz kıran fırtınası filin gi 
bi ,eyler yazılıdır ya! .. Bu gün 
lere de kabine dökümü diye İ•a 
ret etaeler yeridir. Çünkii · 

Türk Gayri Mübadiller Cemiyetindeı : 
Gayri mübadillere mahsus emval hakkında Ankara'dan avdet eden 

mürahhaılarımızın verdikleri izahat üzerine bir karar ittihaz edilmek için 

ııayri mübadiller cemiyetine dahil olan ve olmayan gayri mübadillerin Halı. 
Evinde dünkü gÜn bir içtima akdedilmesi için hükumetten lazım gelen 
ı·~ımi mü1aade istihsal edilmif ve cemiyetimizin teşebbüıü ile bu içtima 

akdedilmittir. Toplanan bir kaç yüz gayri mübadil arasından menu ha
ricine çılonak isteyenler olmuş ve fartı asabiyet ve galeyan gösterilmek 
ile söz anlatmak imkanı kalmamıt olduğundan hiç bir karar İstihsal edil
meden içtimaın dağıtılmaaına mecburiyet baaıl olmuttur. 

- Muhterem meb'uaumuz, 
mübalağa ediyorlar. Ya söz söy 
leyeceğiz. Y abut her dedikleri
ne "evel" diyeceğiz! Celal Nu
ri Bey bizi zımnen tehdit et
mek i;tiyor. idare heyeti kara
rında ısrar ederse kendileri çı
kıp gidebilirler. 

meyeceğiz efendiler! 

Bir 111uarız bağrıııor 

Bir muarız bağırıyordu: 

- Durun, muhalif tarafı da 
dinleyelim! 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

Fransız kabinesi 
Japon kabinesi 
Yunan kabinesi 
Belçika kabinesi 
İstifa etmitlerdir .. 

ISTANBUL - (1200 m.) 18 
Gramofon, 19,5 Hafız Burhan B., 
20,5 opera parçaları, 21 Hafız 
Burhan Bey, 22 orkeıtra. 

Tahmis önünde leb
lebici dükkanları lttllıa.clı 1"..illi 

Bu sırada içtimaa bir reis inti 
habı mevzuu bahsolmuftu. Bir 
çok kimseler, lsmail Müttak Be 
yin ismini ileri sürdüler. Müş 
tak Bey buna yanatmadı. 

Celal Nuri Bey kürsüde idi. 
- Durun, ben söyleyeceğim. 

Heyetle beraber giden Ham
di Bey izahat vermek istedi, 
fakat sözünü yarıda kesmeğe 
mecbur oldu. Nihayet, bütün 
gayretini toplayarak kısaca sor 
du: 

- Emlaki bize veriyorlar. A
lalım mı, almayalım mı? 

BOKREŞ - (394 m.) 19,40 
gramofon, 20 orkestra Bethoven· 
den muhtelit parçalar, 20,45 ıar
kı 21,05 orkestra. 

Geçende para vermek için 
Telefon fİrketine gitmİ§tim ... 
Şirketler içinde binası en sapa 
yerde olan yegane firket tele
fon olduğu halde paralan ciba. 
yet için tahaildan yoktur. latfll' 
ıeniz paranızı venneyin ! He
men telefonu kapatırlar.. Mec
bur olununuz ... Ayacıklarmızla 
trpıı tıpış gidip paraları verme-
ye ... 

TÜRK SIGORT A ŞiRKETi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Burada ev sahibi benim. 
Diye haykırdı. 

Esat Paşanın izahatı 

Bundan sonra, Ankaraya gi
den gayrimübadiller heyeti rei
si Esat Pata, sık sık gürültüler 
le kesilen izahatına batladı. E-

Bütün sıralardan; 
- Almayacağız! istemiyo

ruz .. Malrmızı cemiyete yedir
meyeceğiz! Biz hükıimeti tanı. 
rız .. Sizi tanımıyoruz .. sesleri. 

Azadan biri, bu teklifi tetkik 
için bir encümen tetkili fikrin
de bulundu, fakat derhal red ile 
karşılandı. 

Cenıiyet istenıniyor sat Pata, şunları anlattı: 
KADIKÖY SÜREYYA - Nusret ve Hamdi Beyler Şakir Bey bağırıyordu: 

SiNEMASINDA le birlikte Ankaraya gittik. Ma - Seneler geçiyor. Gelecek 
25 mayıs çarıamba ııünü akşamı !iye vekili beyi gördük. Gayri- sene toplandığımız zaman biri

saat 21,45 de Raşit Riza Tiyatrosu mübadillerin ıztırabını kendile- birimizi daha noksan bulacağız! 
CEZA KANUNU rine arzettik. Bonolar kıymeti. Efendiler! Gayrimübadiller ce-

vodvil 3 perde ni kaybediyor. Bunları vadeli miyetine ademi itimat beyan e-

BELGRAD - (429 m.) 20,50 
Milli şarkılar, 21,30 Zağrepten 
naklen gece programı. 

ROMA - (441 m.) 21,45 Mil-
li bayram müsamereleri, 21,20 
Arteıionun üçüncü perdeıi. 

PRAC - (488 m.) 20 gazete 
haberleri ve konferana, 21 kon
ıer, 21,45 R. J. orkeıtraaı. 

ViYANA - (617 m.) 20,20 
Viyana şarkılan, 200,55 Elekra 
Uıninde bir trajedi, 23,05 aktam 
konaeri, handeler dlyan operetin 
den muhtelif parçalar. 

PEŞTE - (550 m.) 21,15 kon 
ser, 23,35 Çigan orkestrası. 

l'oliMe --
Tıpkı bir 
Deli gibi •• 

Eli kamalı bir sar
hoşun yaptıkları 
Yeni.kapıda oturan Remzi ia .. 

minde birisi evvelki gece kör kü 
tük sarhoş bir halde evine gir
mit, bir müddet avluda dolaştık• 

tan sonra ayni evin üst katında 
oturan franlı Hüseyin efendinin 
odasına çıkmıttır. Remzi birden
bire bıçağını çekip Hüseyin efen. 
dinin ü~erine hücum etınİ•: 

- Şimdi aeni keseceğim. Diye 
adamcağızı kovalamaya b&llamıt 
tır. Hüseyin efendi müşkilatla ka 
çıp kurtulmuıtur. 

Bunun üzerine Remzi elinde
ki bıçakla evde ne kadar cam, 
çerçeve varsa parçalamıştır. Cü· 
rültüye yetiten polisler aarboıu 

yablamıtlardır. 

Kaçak kağıtlar 
Takaimde Madam Katinanm 

evinde araıtırma yapılmq bir çok ka 
çak aiğara ki.ğıtları ve ecnebi ai 
ğa.ralan bulunmuıtur. 

Dolandırıcılık 

Dimitri iaminde biri Takııimde 
oturan Pandeli efendinin 100 11-
raaını dolandırmak cürnıile yaka 
lanmı4tır. 

Mendil hırsızı 
Sabılı:alı yuılı:esici Mehmet A· 

Ji Karaköyden geçmekte olan Ali 
Fuat bey isminde bir zatın men
dilini çalarken yakalanmıftır. 

Araba albna 
düşen çocuk 

Edirnebpıda sur haricinde fe 
ci bir araba kazası olmuttur. 

Zeki isminde bir arabacı ace
mi bir beygiri arabaya kOfarak 
hayvanları alqtırmak için aürat
le koıturmaya başlamııtır. Ac~ 
ve ürkek hayvanlar birden bire 
arabacının elinde" dizginleri ko
pararak arabayı saia ıola süriilıı 
!emeğe başlamıtlardır. Bu eına
da yoldan geçmekte olan Zekiye 
iuninde 6 ya,lannda bir kızcaiıa 
arabanın altında kalmı,tır. 

Çocuk tekerleklerin altmda 
bir miiddet ıürüklenınit, yüzü gö 
zÜ parçalamnıt ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden de tehlikeli 
ıurette yaralanmıttır. 

Mecruh çocuk ifade vernıiye
cek bir halde hastahaneye bldı 
rılllllftır. Jandarma dairesi araba 
cıyı yakalamııtır. 

Mayısta kar 
VAN 22 - Havalar birdeabift 

deiifti. Mütbit bir ıoiuk bülrilıııo 
ıürüyor. Kendimizi kıt ortaamcla 
zannediyoruz. Durmadan kar ya· 
fıyor. 

Yeni mukaveleler 
ANKARA, 23 - Irak!" akte

dilen ikamet mukavelenameainia 
tadili hakkında layiha hariciye 
encümeninde kabul edilmittir. 

lnıriltere ile adli müzaheret, 
Irakla iadei mücrimin mukavele· 
nameıinin taıtiklerine dair liyiha 
lar, Adliye encümenince müzake· 
re ve kabul edilmittir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasıııı 

Cumadan maada hergün öğledeı 
sonra saat (2,30 dan Se) kadar la. 
tanbulda Divanyolunda 118 nwna 
nJı buıuıi dairesinde dahili hasta
lılı:lan muayene ve tedavi eder. T ... 
lefon: lstanbul 22398. 

SATILIK ve KiRALIK 
HANE 

Beıiktatta Kılıç Alide Alem 
Kadın sokağında 12 No. hane (6 
oda mutbah, bahçe, kuyu ve tu 
lumbaaı, terkos ve elektriği havı) 
satılık ve kiralıktır. Görmek isle· 
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anahtarı alabilirler. Gö
rütmek için de Milliyet matbaası 

na Nihat ve Nuri Beylere mÜra · 
caat edebilirler. 

Dediğim gibi para vonneye 
gittiğim zaman Telefon tirketi
nin neden Tahmis sokağını in
tihap ettiğini dütündüm. Para
lan verdikten sonra bu sırrı ket 
fettim. Bu sokakta kahve kaY
ruldqğu gibi insan da iki kav. 

rulınuta döner .. Latife bertaraf! 
Şirketten avdet ederken burnu
ma gayet güzel leblebi kokusu 
geldi ..• Canım da çekti .. Leble. 
bici dükkanını arattırdnn .. Bu
lamachm. He,,si kahveci dükka 
nı imitl.. Muharriri lbnirrefih Ahmet Nuri ve faizli yapınız, ricasında bu. diyor musunuz? 

J'tPy. Otobüs temin edilmi~tir. i lunduk. "Hazine bunu. taahhüt 
1 

Gökgürültüsünü andıran u-

VARŞOVA, - (1411 m.) 20, 
36 gramofon, 21,15 halk konseri, ı••••••••••••n .. 

FELEK 23 piyano 23 50 dana havalan. 



ll'ürı: futbolu 1 Uşaklılar 

l' edenni ediyor 
~eden? 

Ortada bir hakikat var: T~Tk 
futholü günden güne ted~nnı -~
diyor. Bunu inkar edemeyız. Ç~ 
ltü son bir buçuk seneden ben 
J•ptığımız temaılar meydanda 
~irer canlı f&hit. Bunıın neden 
böyle olduğunu tetkik icap eder
't şu noktalar en evvel ıöz ÖnÜ· 
le gelir : 

1 - Sahaoızlık. 
2 - Hocaoızlık, 
3 - Oyuncunun yetitmemeai, 
4 - Halkta alakaaızlıtın bat 

töıtermeai. 

Bunları ayrı ayrı tetrih ede
lim. 

1 - Sahasızlık: 

Türkiyede futbol batladıiı ta
rihten itibaren 13 mayıo 1932 ta 
•ihine kadar Türk futbolculan 
tendi memleketlerinde düzgün, 
•ıhhi ve beynelmilel kavaide mu
'•fık bir sahada oynamadılar. 
\' ukarıda zikrettiiim tarihe ka
dftr gençlerimizi Taksim kışlaaı
rtıın ortaıında aıkerlerin talim ve 
lerbiyeıi için yapılmıt olan ve 
>eynelmilel cari futbol kavaidi
tıln birinci maddeıine muhalif bu 
1unan aabada futbol oynamağa 
"llecbur ettik. Saha tozlu, ve rest 
lir. Bilbaua bunu ecnebi takım
!arrn gelitinde ve stadyumu tet
kik etmelerinde daha bariz bir 
lurette arörüyoruz. Oynamazdan 
~vvel ıabayı tetkik etmek vazi
Ye.tindc bulunan ecnebi takım rü
~ıası memnuniyetıizliklerini der
hal izhar etmekten kendilerini a-
1•nuyorlar. Bütün ihtimama 
~,ğmen yerin aslındaki vaziyet 

''hayı maattee11üf bir mertebe 
daha ileriye götürmeğe ve iıteni .. 
len tekle aokmağa fırsat venni· 
tor. 

Ne iıe ki tah•İ S'&yretleri ile 
~ enerlİler temiz ve futbolün oy
••nabileceği bir saha yapblar. 
'>' e günden güne de hiç olmazsa 
1 lüplerin kendi tetebbüıleri ile 
Qfak tefek fenni denebilecek sa
~•lar vücut buluyor . 

2 - Hocaoızlık: 

Bu dert te öteki kadar mühim 
dir. Filhakika Türk futbolculan 
bir kaç hoca gördüler. Ancak 
bunların bir taneai mi.Uteına ö .. 
tekiler hiç bir t•Y yapamadılar. 
"1üıteına olan antrenör de Billi 
lta.nter'dir. Bu hoca bizim cenç
lerimize çok şeyler .öiretmİf ve 
~lt öğrettiklerini ecnebi takımlar 
~a.rıııında tatbik ettirerek Türk 
lııtbolcularını galip getirmittir. 
()ndan gayri gelen ve giden hoca· 
'•r, belki tahsan malumatlı ve 
ltıııktedir adamlardı. Ancak ho
••lık kabiliyetleri olmadığı için 
l'rıiiamir olamadılar. Binaenaleyh 
tğ ay yıldızlı formanın .şerefi
oj yabancı ellerde yilkıeltmek is-
1•yorsak daha baJka tekiller dü
r.inelim VC tam manasİ(e hoca O• 

'n antrenör getirelim. 

3 - Oyuncunun yetİ§menteıi; 
Bu gayet tabiidir. Yer -ve bo

t, olmazıa yeni yetitecek eleman 
~il olmaz. Çünkü; bu oyuncuların 
:~İnde çok iıtidatlıları bulunabi
ır. Hatta dadıhak nev'inden o
)ıın oynayanlar bile. Ancak oyun 
'" yctitmesi için bu kafi değildir. 
On.u sistemle, fenni terait altın· 
~o. yetittirecek vasıtalar lazımdır. 

U da saha ve hocadır. 

Yalnız bir nokta var ki o da 
ftı.dur: Hoca denen adam tam ma 
"asile hoca olmalı ve işin nazari· 
)atını bildiii kadar ameliyatını 
<hı bilmelidir. 

<i Yani ünce her hangi bir ıelıil-
e oyuncuya takip edeceği aiate

'>ıi öğrettikten sonra soyunup o 
0.>ıuncula,. ile tam bir oyuncu gibi 
/:Vna.malı, hata(~ gördüiü nolıta
ttrı ıhlar etmelı ve doğruıunu 
~qPtırmalıdır. Yolıaa hari~e du-
"lf :t' .. 
" P, hataları görüp, oyundan soıı 
ti.et onu oyuncuya söylemek bir fai 

4 • temin etmez. Bu noktadan yu 

1 Qrıda şöylediğim gibi Billi Han
,•~ lcihilı ve •abık hocalarımıza 
Qıkti. 

~· 1 , işte o zaman oyunou yetite· 
,_! lr. Sonra oyu..acu yetitmemeıİ· 
~ •ıı batka bir sebebi de aile• i ha-
-t •t• • . b k çii. ş~.r~ı _unızın ozu olmaaıdır. 

ltı nku ıyı gıda almayan, iyi uyu
ı:tt'Ya.n, temiz ve aıhhi bina1arda 
•iıllrtnayan bir kimse tam mana
l~ e ıporların en gücü olan futbo
~1:Ynayamaz. Bugün büyiik ta
~- larımızda oynayan oyuncular 
t ' dahil olmak Üzere bu söyledi
~~"' şeraiti haiz ancak 5-10 0 • 

ncu vardır. Mütebakısi haya• 

• 
lzmirde .. 

IZMIR, (Huıuıi) - Utak 
takımının l•mirde maç yaparak 

yenilmeıi üzerine oradaki arka· 

datlanmız Upkldar hakkında 

bize fU yazıyı yollamıtbr: 

Utak futbolcüleri cerçi lzmir 

futbolcillerine yenilmiflerdir. F •· 
kat bu yenilitle beraber, lehlerin 
de öyle derin bir intiba huıule 

gelmittir ki, bununla her zaman 
iftihar edebilirler. Utaklı futbol

cülerin gösterdikleri azmü im

bütün İzmirli ıporculann dillerin
de dolatmaktadıt'. 

Vali Pata ile Hacim Muhittin 

Beyin dedikleri gibi, Utaklı fut
bolcüler cidden çok enerjik bir 
oyun oynamıtlardır. Bu itibarla 
bir sene sonra lzmir için kuvvet• 
li bir takip olacaklarında hiç 
ıüphe yoktur. Aziz Utaklı genç 
!eri bilhaıaa tebTik ederiz. 

Utak mıntaka11 reiıi Hatun 
ve futbol heyeti reiıi Yuıuf Ziya 
Beylerin cençler üzerindeki iyi 
telkinleri, Utaklı rençlerin göı 

terdikleri enerji üzerine büyÜk 
bir amil olmuftur. Haıım ve Yu
ıuf Ziya Beyleri de bilhaHa teb
rik ederiz. 

Balıkeıirli sporcular da takdir 
!ere layıktırlar. Onlar da büyÜk 
bir varlık göotermiılerdir. Mani
aa futbolcülerine gelince: Maale· 
ıef idari hatalar yüzünden Mani
sa sporculan çok mütkül vaziyet 
lere dütürülmüıtür. Buna Tağ

men gençler canla batla çalıtmıt 
!ardır. lzmir sporuna rüzel bir 
gün yatatan lzmirli ve Garbi A
nadolu gençlerimize muvaffakı

yetler, sıhhatler temenni ederiz. 

F enerbahçe -
Galatasaray 

ISTANBUL, 23 A.A. - Fe
nerbahçe - Calataaaray klüpleri 
heyeti idareıinden: Evvelce te
kaniir etmit olan F enerbabçe -
Galatasaray maçının ikinciıi 27 
mayıo 932 cuma günü Takıim 

stadyomunda yapılacaktır. Oyu
na aaat tam 17 de baılanacaktır. 
Hakem birinci maçı idare eden 
Mister Ailendir. 

---· .. ·---··--·----
ıeraiti müaait olmayanlardan mü 
rekkeptir. Binaenaleyh yeniden 
yetitecek oyuncunun mümkün ol· 
duğu kadar hayat §eraitini düzelt 
memiz lazımdır. Yokıa bugünkü 
hal devam edip gidecektir. 

4 - Halkta alakasızlığın bat 
göstermeai; 

Bu da tabiidir. Çünkü bir o
yuncu futbolü iyi oynarken her 
kes tarafından sevilir, omuzlarda 
taşın1r. Ancak, artık oynayama
yacak vaziyete geldiği zaman 

kimse onun hatırını sormaz. lıte 
halkın da bir kıamı mühimmi böy 
ledir. Milli takım olsun, ba§ka bir 
takım olaun galibiyetten galibiye 
te k04arken herkes memnundur. 
Halk onunla beraberdir. Gazete
ler onlarla beraberdir. Hatta spor 
dan tefehhüt mikdarı anlamayan 
lar bile onları alkıtlarlar. Vakta
ki it mağlubiyete dönünce herke• 
onlardan yüz çevirmeğe, bar bar, 
bağırmağa batlarlar. Biri çıkar: 

- Milli hayıiyetimizle oynu· 
yorsunuz. inin •fağıya, der. Öte
ki çıkar: 

- Biz sizin keyfinize tabi ola .. 
ınayız, eğlenceniz değiliz .. diye 
hatlar tefkilita çatmağa .. 

O arada biri çıkaa da bu ze
vata : 

- Efendi ne verdin ki, ne iati .. 
yorıun? 

Deae bu alınacak cevap ta ne 
olur? O ayr ıbir hikaye .. 

Halkın bir kısmı böyle olmak 
la beraber bir de iti bütün tekni
ii ile anlayan kısmı vardır ki on
lar makul dütünürler ve ona gö
re hüküm verirler. lıte asıl doiru 
hüküm bu zümrenin verdiği hü
kümdür ki bu büyük kısnn: 

- Sporumuzu behemahal kur
taralım. Ve .. noksanlan gidere· 
lim!... 

Diyor. 

ltte yapılacak şeyi .• 

Muhteşem 0ZDEM1R 

Galatasaray - Fener 
Büyük maçın revanşı hucuma 

günü oynanacak ••• 
Galatasaray Fenerbahçe ta

kımları bu cuma günü 13 mayıs 
ta yaptıkları maçın revantını 
yapacaklar. Neden ise bundan 
evvel yapılan maçın dedikodu
su evvelki maçların dedikodusu 
gibi uzamadı hemen kapanıver 
eli •• Buna da sebep bu iki rakip 
kulübümüzün arastnda mevcut 
dostluk ıiyasetidir. Yoksa on 
bet gün herkes biribirine girer 
di. 

lıte bu cuma günü Racing 
kulüpten bir telgraf alınması 
dolay11ile tekrar Fener ile Ga
latasaray karşılatıyorlar. Artık 
bu kartılatm• neticeyi belli ede 
cek ve mev'ut kupayı galip ge
len takım alacaktır. 

Maç bu sefer stadyumda ola 
caktır. Eski maçlarda · daima 
Galatasaray takımı esrarengiz 
bir manzara arzediyor. Çünkü 
geçen hafta yaptığı ekzersizde 
Galatasaray& çıkan takımdan 
büsbütün batka bir takım ile 
çalıştı. Bu takrn:ın Galatasara
yın karşısında ne dereceye ka
dar muvaffak olacağını bilmi
yoruz, Ancak geçen hafta Gala
tasarayın kuşısrnda oynayan 
F enerbahçeden daha fazla iş 
göreceği kanaatindeyiz. Söylen 
diğine nazaran Fenerin bu kom 
binezonu üzerine Galatasaray 
da takımında bazı değişiklikler 
yapacakmış. 

Sarı kırmızılılar W sistemini 
Fenerbahçe sahasında oldukça 
iyi tatbik ettiler ve semeresini 
gördüler. Yalnız bunu yapabil. 
melerine yardım eden sebep 
hücum hattınn genç uzuvhr 
b.rafından teşekkül etmeşi idi. 

Geçen maçta Burhanın sa. 
katlanmış olması ve bu maçta 
oynayıp oynamaması Galataaa. 
ray için çok mühim bir mesele
dir. Eğe .. Burban oynamazsa o 
zaman müdafaa hattının vaziye 
ti ' bozulacaktır. Burhanın yeri. 
ne tecrübesi çok az olan diğer 

bir oyuncu ikame edilmek mec 
buriyeti hasıl olacak ki bu Gala 
taaaray için ciddi bir tehlike le§ 
kil eder. Eğer Galatasaray takı 
mı Burhanın oynamama11 üze
rine Mitatı geriye alıp Zarifi 
Mitatın yerinde oynatırsa o za 
man müdafaa değil, fakat mu-
avin hattı biraz zayıflar. Çün • 
kü ne de olsa bir Zarif bir Mi
tatın yerini tutamaz. 

Hücum hattında her halde 
yine Leblebi Mehmet •antra
for oynayacaktır. Kemal Faru
ki geçen maçta da pek müessir 
bir oyun oynayamadı. O gün 
Galatasaray takımının içinde 
en ıyı oynayan hiç tüpheaiz 
Leblebi Mehmetli. Bu oyuncu 
bir müddet ortadan çekildi, fa
kat tekrar ortaya çıktığı za
man eaki mükemmeliyetini ikti 
sap etmiş bir halde çıktı. 

Fener takımına gelinceı 
Fenerliler bu yeni tarzları do 

layısile hücum hatlarını biraz 
zayıflatıyorlar. Fakat ona mu
kabil müdafaa hattını kuvvet
lendiriyorlar. 

Fikret ve Muzafferin geriye 
alınarak Reşadın ileriye veril
mesindeki sebep yalnız budur. 
Çünkü Fikret ve Muzaffer haf 
hattında belki for hattında ol
duğu kadar ır. uvaffak olmaz. 
fikri insanın aklına gelebilir. 
Antrenemanlarını bu şekle tebe 
an yaptıkları için böyle bir ıey 
in vaki olmu•na ihtimal yok. 
tur. Diğer hatlara gelince, bek 
hattı yine eskisi gibi yahut ta 
müdafaa hattına Hadi ikame 
edilebilir. Kaleci için söylene. 
cek bir şey yoktur. 

Hüsamettin kalede kalacak
tır. Aancak yine geçen seferki 
gibi fazla sinirli olmaması li.. 
zımdır. Her halde mevsimin 
zevkli maçlarından biri olan 
bu maçta her iki takıma da mu 
vaffal.<t:ıdler J;: •İz. 

Muhafız Gücü 
Gençler birliğl 
Evvelki cuma günü Ankara 

da Olimpiyat gazetesi tarafın. 
dan tertip edilen kupa maçları
nın finalı icra edildi. Müsaba. 
ka Gençler Birliği - lmalati 
Harbiye takımları arasında ya. 
pılacaktı. İmalatı Harbiye gel
mediğinden Gençler Birliği ga
lip addedilerek Çankaya ve Al. 
tınorduyu yenerek finala kalan 
Muhafız Gücü ile kar91lattı. 

En son maçlarında ikiı ikiye 
berabere kalan ve bir seneden 
beri kartılatmıyan Gençler Bir
liği - Muhafız Gücü maçının 
çok hararetli olacağı müsabaka 
dan evvel tahmin ediliyordu .. 

Saat 16,30 da hakem Muha 
fız Gücünün eski emektar kap. 
tanı Ki.mil Beyin idaresinde 
müsabaka batladı. 

Muhafız Gücü en kuvvetli 
teklile şöyle tertip edilmitti: 

Vasfi 
Emin Kemal 

Remzi Bekir Şahap 
Muammer Eyüp Ahmet Sedat 

Hayri 

Gençler Birliği sağ açıkları 
Kemalden mahrum olarak çık
mıştı. Konya maçlarında ayağı 
sakatlanan Ratip de maça işti
rak ediyordu. 

Takımlarını şöyle tetkil et. 
mişlerdi: 

Hamdi 
Halit Ratip 

Muzaffer Refik Asım 
Mithat Adil Ali Rıza Ali Rifat 

On bet gün evvel F enerbah 
çe B. takımile berabere kalan 
Muhafız Gücünün galip gelece 
ği kanaati seyirciler arasında 
izhar ediliyordu, Oyunun ilk on 
beş dakikasında oyun müsavi 
cereyan etti. Her rki takım da 
biribirinin zayıf taraflarını bul. J 

mağa çalı§h. llk golü Muhafız 

• 

j 
G. kalecisinin hata11 yüzünden Hiç şüphe yok ki dünyanın en güzel sporlarından biri deniz 

Cençler B. y~p~ı. V.e bu golle . sporudur. Vücudün bütün aksamını çalııtırması hasebi!e hemen 
berabe~ debhak

1 
ımd bırGoyun1 ~y- hemen sporla mefgul olan herkes denizin dostudur. Zaten deniz 

nanmaga a9 an ı. enç enn .. d" d ı· b. k d d h ı · r 
bu hakim oyunu seyirciler ara. ~cu u~ a e.,:.tın·~t 1~ • açı:por. ·~ ~aa f~~ 1 e~ s~a e_ve~ş 1 

Osında hb~yreft Guyan
1 

d!rıylohr~u. n::~r;:tt:dt~. ~':uat~!~1~;~a:::.Tı':~t i~n 
1

~::ı:.ı~e ~=~~r eı:: 
yun ır sı ır enç erın e ın- . . • 

de devam ederken Muhafız da tıki ~iması lazımdır. Ondan başka vücuttaki tenasüp ve inıicam 

penaltıd n b' ol yaparak be- da dıkkate şayandır. Bu atlayıtı yapan get>ç kız Loa Anceles olim 
a ır g · d · · k ed k 1 Anı ik .. k · raberliği temin etti. Bu bera. pıya ına ıtlıra ece o an er an yuzme adın şampıyonu-

berlik çok sürmedi. Sol açık dur. 
Mithat güzel bir vurutla ikinci .,A_,zd==ı==k======til=.====k=====-==-=----
aayıyı Gençlerin lehine kaydet a e UVVe e, anat çarpa .. 
ti ve birinci devre 1 - 2 Genç •ı k • 
lerin lehine bitti. rak uçabı ece mıyiz? 

İkinci devrede Muhafızlar 
çok favullu ve çok aert bir oyun 
oynanıağa batladılar. Sırasile 
Adil, Refik, Ali sakatlanarak 
sahayı terkettiler. 

Hakem de kasden tekme vu 
ran Muhafız G. merkez muavi
nini dı9arı çıkardı. Sakatlana
rak sahayı terkeden Adil ve A. 
li biraz sonra tekrar oyuna da
hil oldular. Fakat Refik bir 
daha içeri giremedi. Bu vaziyet 
üzerine Ali Rıza merkez mua
vin oynadı ve Gençlerin for hat 
tı oyunun nihayetine kadar dört 
kişi kaldı. Üçüncü golü Adil, 
dördüncüyü Ali yaptı. Ali golü 
yaptı fakat bir tekmeye mal ol. 
du. Dokuz ki~ilik takım buna 
rağmen Adilin ayağile bir gol 
daha yaparak oyunu 1 - 5 gi
bi mühim bir farkla kazandı· 
lar. 
Bu müsabakada M.G. lüler çok 
asabi ve çok sert bir oyun oyna 
dılar .. Neticenin bu kadar fena 
olmasını da bu sert ve asabi 
oyunda aramak lazımdır. 

Gollerin en çok meı'uliyeti 
kalecilerinde idi. Milli takım 
seçmelerine davet edilen Vasfi 
bugün şöhretile taban tabana 
zıt bir oyun oynadı. lki müda. 
filri düzgün vuru9larile nazarı 
dikkati celbetmelerine rağmen, 
yer tutamıyorlardı. 

lnoan oğlu ta evvellerden be
ri uçınak kayguıundadır. Öyle 
ya, inaan eırefi mahlukat değil 
mi? Böyle olduğu halde niçin 
kutlardan geri kalsın. 

Tayyare Cemiy.eti tarafından 
geçenlerde tercüme ve netrediJen 
(Havacılık Tarihi) ne ,öyle bir 
göz gezdirilse görülür ki mucit .. 
ler bu uğurda çok çalıımıf, bu 
gayenin iıtihıali için canlarını 
feda edenler olmuıtur 

Nazari olarak, blr inaanın aar 
fedeceği adale kuvvetinin onu ba 
vaya çıkaracak ve havada ileri 
götürecek bir aleti tahrike kafi 
gelip gelemiyeceğinden bidayet
lerde şüphe ediliyordu. Tayyare 
ciliğin babası addolunan mefhur 
Alman alimlerinden Otto Lilient
hal'ın yaptığı heıaplar ve tecrübe 
ler bu ıüpbeyi ortadan kaldırdı. 
Fakat böyle adale kuvvetile ka
nat çarparak havada uçmaktaki 

G. B. den başta Halit, Asım, 
Mithat, Ali Rıza, Ali olmak üze 
re bütün oyuncular muvaffak f 
oldular .. Sakat olarak oyuna iş 
tirak eden Ratip fedakar bir 
oyun oynay&Tak :herkesin takdi 
rini kazandı. 

Hakem Kamil Bey, tam bir 
vukuf ve dürüsti ile müsabaka 
yi idare etmiştir. Müsabakadan 
sonra Olimpiyat gazetesi namı 
na Yusuf Ziya Beyefendi tara
fından Olimpiyat kupası Anka. 

ameli mütkülit bertaraf olama
mıttı. Çünkü bir kanadm llfaiı
ya çarpılmaıile haoıl olan yüluel 
me (Suut) teıiri kanadm yukan 
kalkmaoile tekrar zail oluyordu. 

Bu sefer Alman uçut kififle
rinden Ellyoon mahaloız ve men 
teteıiz bir kanat çarpma aleti 
yapmıttır. Bu alet, uçlan yekdi
ğerile ahenktar ihtizazlar yapan 
diyapazonlar prenaibi uzerine mü 
essistir. Mevce nazariyeai aaba ... 
11nda edinilen tecrübelerden ka· 
nat çarpan bir tayyarede ilk defa 
olarak iıtifade edilmittir 

Ellyoon, bu gibi aania 
lar sayesinde yÜkselme hareketin 
den tasarruf ettiği adale kuvve· 
tini aletin ileri hareketinde kul . 
!anmaktadır. Münib ıehri civarm 
da yapılan uçuş tecrübelerinde 
mütkülatın ilk kısmı muvaffaki
yetle bertaraf edilmiı addolunabi 
lir. 

l ra şampiyonluğu Gençler Birli
ğine merasimle verildi. Mu11ih'li iilinı tecriibesinl 11aparke11 .• 
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Türk gemi kurtarma ve posta. Balkan Ticaret Odası 
Teşkil edildi Vapurculuğu hakkındaki 

t ~ h ı d•• ı• •ıd• [Baıı birinci sahifede] 1 bir arbitraj vasıtaaile hallini te-.....öyı• a ar Un mec lSe ven } mn ve Balkan konferan11 Mecli- min etmek. 
sinin en m.ufit kararlarından biri Yukarda arzeylediğim gibi, 

[Bcıtı birinci sahifede] kıymeti itibariyeli ve nama mu olan fatanbul'.da bir Bal~ Tica- muht~r~"! mÜmbUillerin _huzurun 
harrer 25 bin hisseye münkasim ret ve S~yı _Qd~~·~ın ıhdasmm dan b~lıslifade B":lkan Tıcar~t ve 
2 ·ı 500 b" I' d "ba t 1 kuvveden fıle ısalı ıçın bu fırsat- Sanayı Odasının ıhdasına muteal 
mı yon _ın ı~a .an 1 • re i tan istifade eylemeyi münasip lik merasimi reamiyeyi ifa eyle-

olacaklır. Seyrısefaın ıdaresıne 1 görmüıtür. meyi münasip gördük. Binaena· 
ait posta vapurlarile ayni ida- 1 Muhterem efendiler, leyh, Odanın ihdas ve tetekkülü 
reye ait ve şirketin mühtaç oldu Maliimunuzdur ki, Balkan kon ne müteallik meraaimin ifası için 
ğu bazı mebaninin ve hususi do fera~."' .. itthadr ~öyl_e ~ir t~-. ve c:e~iyetler.kanununa tevfihan 

l . t 1 ~ekkulun ehemmıyetı azımesını bu ıçtımaın hıtamında delke efen 
natan ara aıt pos a vapu~ r~- ve lüzumu acilini tasdik etmiş ve diler ikinci Balkan konferansı ta
nın takdir olunacak kıymetı şır : bunun statülerini tanzim ve ka- rafından kabul edilen statülerin 
ketin ayni sermayesini tetkil e- bul için i•tical göatermi~tir. Bu iki nüshasının leffile hükiimeti 
decek ve bu sermaye ile şirke- müeoseıenin tabiat iktizası olarak mahalliyen.İn salahiyettar devai
tin asil sermayesi arasındaki ifa edeceği sayıuz hizmetler üze rine verilecek olan bir beyanna-

f k k b·ı k 1 k h" rinde israr eylemeğe burada lü- me imzasına davet edileceklerdir. 
ar a m~ a ı 5' arı a~a ısse zum görmiyorum. Yalnız takip e- Muhterem efendiler, 

senetlen ekserıyet hazmede kal dilen maksadı pek vazıh bir su- Nutkumu bitirmeden evvel gru 
m.ak şartile tercihan müessis rette tayin eden statülerinin birin pumuzun diğer Balkan memleket 
vapurculara ve bunların satın al ci maddesini tahattur ettirmekle feri milli gruplarına pek ıamimi 
madıkları kısım da hariçte ta- iktifa edeceğim: ve kardefCesine selamlarını tak-. 
I' 1 · I k Balkan şibihceziresinde kain diın, lstanbul Ticaret ve Sanayı 
ıp erıne satı aca lır. . memleketler beynindeki münaıe- Odasının bize karşı lutfen göster 

Ancak gerek hususı don~tan batı iktisadiyeyi, imkan dairesin- diğj mihmannüvazlığa teşekkür 
lıtrın ayni sermaye olarak şnke de görülebilen bilcümle vaS1talar- ve Balkan Ticaret ve Sanayi Oda
te getirecekleı·i vapurların kıy. la, teshil ve te~vik eylemek. aının muvaffakiyeti için en ha_r 

M. Nikolof'un nutku 

metine mukabil verilecek hisse Muhteli_f ~al~an me~cket!e_ri to;menn~erimizi izhar eyleme~lı-

1 . . k . k . arasındakı tıcarı ve ıınaı teraıtın ğıme muaaade buyunnanrzr rıca 
senet erını ve gere şır etıo ay ıslahı için müstemir mesai sarfet- eylerim." 
nisermayesile asıl sermayesi far mek. 

= 
• 
ismet Pş. 
Atinada 

(Başı birinci sahif,,de) 
Türk.iye Başvekili lamel P~. M. 

Venizelos'un rahataızlığını öğrenir 
öğrenmez derhal vapurdan çıkmağa 
karar vermiş ve refakatına Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü B. yİ alarak 
Atinaya. doğruca M . Venizelos'un 
evine gitmiftir. 

1 smet P,. ile M. Venizclos'un mü
lô.katı tarif edilmez derecede samimi 
ve teıirli olmuştur. ismet P,. M. 
Venizeloı'un evinde uzun müddet 
kalmış ve bu esnada son aktedilen 
Türk - Yunan itiliıfnamesi görüşül-
müştür. iki devlet ricali bu itililna
menin her iki memleket için son de
rece faydalı ve lüzumlu olduğu nok
tasında mutabık kalmışlardır. 

Bu esnada Yunan reisicümhuru 
M. Zaimis de M. Venizeloı'un evi· 
ne gelmiı ve ismet Pş. ile görüşmüş 
tür. M. Zaimis de Türk - Yünan 
itilifnamesinin Fayda ve ehemmiye
tini zikreyledikten sonra: 

yeli 10 bin name muh.arre~ hiı: 
seye münkasim 500 bın Turk h 
rasından ibaret olacaktır. Gerek 
Türkiye Seyrisefain idaresinin 
Türk Gemi Kurtarma Limited 
§irketindeki yüzde kırk beş his 
sesile gene mezkur idarenin ma 
lı olan Alemdar vapurunun be
deli ve gerek Türk Gemi Kur
tarma Limited tirketinin diğer 
şeriklerinin hisselerile hususi eş 
hasa ait tahlisiye vapurlarının 
takdir olunacak kıymetleri şir
ketin ilk sermayesini tetkil ede 
cek ve bu kıymetle mukabil es 
babına çıkarılacak 500 bin Türk 
liralık hisse senetlerinden hisse 
seneclatı verilecektir. Mütebaki 
hisse senetleri evvelemirde ha
zinenin şirketteki hissesini yüz 
de yetmişe iblağ etmek üzere hü 
kümet tarafından tahhüt oluna 
caktır. Mütebakii diğel' hisse
darlara ve bunlar tarafından mü 
bayaa edilmediği takdirde ha
riçte taliplerine satılacaktır. 

kına mukabil çıkarılıp ta mües Teıekküle dahil bulunan mem 
si.s vapurculara ve hariçteki ta- !ek-;tler arası~~· mev.cut veya":?t 
!iplerine satılacak hisseleri ih- ılerıde tehaddu~ edeb_ılea;k mu-

Hiç bir kabine tebeddü

lünün iki hükfunet ve mil

let ara111ndaki dostluğa ha· 
el getiremiyeciğini, Türk • 

Yunan dostluğunun artık 
kökleşmiA derin esaslara is 

Tahir B. den sonra Bulgar he- tinat etti~iui, hiç bir kuv-' 
yeti murabhaıası namına M. Niko . 
lor tarafından irticalen hararetli vetin bu dostluğu yerinden 
bir nutuk irat edilmittir. M. Niko- oynatamıyacağıru İsmet 
lof, nutkunda, Balkan milletleri 

Hisse .~enet/eri 
- .. . masıl mevat muatahsıllerı araaın-

raç kıymetlerı uzerınden 3 se- da itilaf fazlai istihaal fiatların 
Hükümetçe taahhüt oluna

cak hisse senetleri mikdarı ha
zine hissesinin yüzde yetmişe 
iblağına kifayet eylemediği su. 
rette diğer müessis hiuedarl~ıı:. 
hazine hissesini yüzde yetmıte 
ibliğa kifayet edecek mikdarı 
hazineye satmağa mecbur ola. 
caklardır. 

f d h- 1 • • ne zar m a ukfunet satın a - iatikrarı, nükut darlığı, gilmrük 
mak hakkını haiz olacaktır. itilafı, bahri ve berri müuakalat, 

Şirketin sermayesi heyeti u. aeyahat teshilatı, hudut ticareti, 
m(ye kararile ve hükumetin mü t':vhidi .nu.kat ve aaire gi":i iktısa: 

arasında itilaf fikirlerinin gittik- Pş. Yil söylemiştir· 

. . . dı mahiyette olan muhtelıf mesaı 
saadesıle nısıf nısbette tezyıt o Jin halli. 
lunabilecektir. Şirketin meclisi Balkan memleketleri arasında 
idare azasının azami olarak nıs pazarlar ve panayırlar teıkil ve 
fı hisse senetleri ellerinde kaldı müntesip her memleketin batlıca 
ğı zamana münhasır bulunmak ticaret merkezlerinde ticaret mü

çe yolaldığını ve timdi hür bulu- ismet P,. yaz mevsimini geçirmek 
nan bütün Balkan milletlerinin üzerr M. Venizelos'u Gazi Hz. na
ayni yolda çalı§arak ve ayni ga- ınn"' Yalovaya davet etmiştir. M. 
yeyi takip ederek latanbul'da le- Veni:ı:elos bu davet kartıaında çok 
ais ettikleri Balkan Ticaret ve Sa- müteşekkir kalmıttır. Tevere vapuru 
nayi Odasının ehemmiyetini anlat öğlede Brendi:ı:iye hareket etmiştir, 

zeleri ihdas ebnek. 
üzere heyeti umumiyece husus Altı m"mleketin biribirlerine 

Kıymet takdiri si donatanlar arasından İntihap yakınl&flll&ll için sarfı meaai et-
Şirkete ayni sermaye olar~ olunacaktır. Meclisi idare reisi mek ve bunların iş adamları ve 

g~recek tahlisiye vapurları tahlı hazine mümessilleri meyanın. teşkilatı aralarında bir anlaşma 

Siye hizmeti noktai nazarından. dan hükumetçe tayin edilecek- teminine çalışmak. 
f • Balkan meml.,ketlerinin biribir 

beynelmilel usullere göre tas 1 hr. )erile sıkı bir ourette teşriki me-
yeye tibi tutulacaktır. Şirkete ayni sermaye olarak sai etmelerini temin ve aulhun 

Şirkete sermaye olarak k_?~a girecek posta vapurları evvele- takviyeaine en eaaalı bir garanti 
cak tahlisiye vapurlarının alat mirde muayene ve mesahai se. teıkil edecek olan bir Balkan Mef 
ve edevatın karada ve denizde fain hakkındaki mevzuata göre kuresi ihdaaına bezli mesai et
-evcut demı'rbac e~yalarm he- muayene ve tasnif olunacaktır. mek. - ~ ~ Balkan memleketleri tacirleri, 
delleri İstanbuldaki İngiliz Lo- Bu vapurların bedeli İstanbul- erbabı aanayü ve aairui arasında 
idi mühendisinin iştiı·akile ikisi daki. İngiliz Loidi mühendisinin tehaddüa edebilecek ihtilô.flarm 
lktısat vekaleti, ikisi sefine sa. ittirakile ikisi lktıaat vekaleti, 
bipleri tarafından intihap edile ikisi hususi donatanlar tarafın- ) I k .. k 

1
. 

• • • · h · k f h d · "h d'I k ı.- k" Tk arını salı ma uzere oopera ı 
cek bet kişılı_k bır e lı vu u e b~n ıhnl~ı ukuap ef ı ecefı d""'!" ışkıdı. ff' teslim edeceklerdir. Koope-
yetince takdır olunacaktır. ır e ı v tara n an ta ır 'f 1 1. d"I f 

· · ·-· kı J k ratı aza arına tes ım e ı en a 
Bu heyetın takdır ettıgı y- o unaca tır_ ' k bil" d b"l 

meti kabul etmeyen vapur sahi Takdir edilecek kıymeti ita. ~ _muz~ 10 Be ~ansk vet"e 
1 

e 
bi vapurlarını batka işlerde kul bul etmeyen donatanlar ııemile • tır •. ıraka~f' an.kadsı doopkereda: 

' d h"I • · · h- ı J • ı tıf emnne 11 ı mı ar a r ı !anmakta veya memleket a ı rını ın ısar a tına a ııımış 1§ er- k U "d f 
• • · k 1 d d d kul! kt ı açaca tır. mum ı are masra -re hançte tahplenne satma ta ı en maa asıı: a anma a . I . . . k 

ıerbest olacaklardır. Bilcümle u vey11 memleket dahil ve haricin lar~le sa~ıf. ~~amke esının ıpfl a 
.. d d d" • t l' ı · tm kt ve ıkmalını mutea ıp masra ar 

mışlır. 

M. Hacl Mihalis'in nutku 
M. Nikolof'u takiben Yunan 

heyeti murahhaıa.sı namına reisi 
M. Hacimihaliı te bir nutuk irat 
ederek Balkan Ticaret ve S<lnayi 
Odasının ehemmiyetini kayrt ve 
Türk grupuna bu huaustaki me
aa.isinde dolayı teşekkür eylemiı-
tir. • 

M. Gregoriç'in nutku 
M. Hacimihalia'ten sonra Yu

goslav heyeti reisi M. Cregoriç'
te irat ettiği nutkunda, Balkan Ti 
caret ve Sanayi Odaıının teıiıin ... 
deki ehemmiyeti izah etmiş ve 
Türk grupuna bu yoldaki hizme
tinden dolay. yapılan teıddrur
lere iştirak eylemi,tir. 

Milat B. in ııutku 
Bundan sonra Türk Balkan 

Birliği cemiyeti namına Muhtelit 
Mübadele komisyonundaki miifa
virlerimizden Ahmet Mitat B. söy 
lenmiş olan fikirlere İftİrak ve ya 
pılan teşekkürlere mukabeleyi 
mutazammın bir nutuk söylemit
tir. 

mumi masraflarla yuz e on a. e ıger a ıp enne sa a a bed 1· d ·ı d"ld"k 
b 1 k1 d Ş• k t' satış e ın en tenzı e 1 1 - z· a B in rıufku mortisman cıktıktan sonra ta- ser est o aca ar ır. ır e ın . k I kı t ry • 

hakkuk ec:l~ek saf temettüden seyrüsefer programile nakliye t~ son~a g~n a an sm?' es Mitat B. elen sonra lstanbul 
eı.'1eli hazne de dahil olduğu ücretlerinin azami fiyatlarının lımat nıs~etinde kooperatıf aza Ti~aret "!e ~anayi Odıı:s• namın~ 
h ld b·ı· h- d 1 ·· tesbitine ait esasları hükômet sına tevzı olunacaktır. Bu ka- reıa vekıllennden Ha~ıpzade ~.ı

a e ı umum ısse ar ara yuz İ h "k" 1 • muhalif ola ya B tarahndan da hır nutuk soy-
de dokuz ilk temettüü, şirket tayin edecektiı·. şbu kanunun nunun u um enne l b" lenml•tir. 

· · b" • t "h" kad S · f · rak afyon alıp satan ar ır ay. • memurin ve rrüstahdemınıne ı ı neşrı arı ıne ar eyrııe aın . k d h • r, h • B • beyaııalı 
• · · "d · t f d I kt dan hır seneye a ar apıs, B ır • ın rer maaş nisbetınde ıkramıye ve ı aresı ara m an yapı ma a o . . ka . . . T h. B . . 

• f h • • f 1 'd ed'I 1000 !ıradan 10000 !ıraya - Muteakıben reı• a ır · ıçtı-
rildikten sonra kalan safı temet an arıcı se er er 1 ame 1 e· . · ed'I d A ti k konsolosu Asaf 
·· ·• ·· · k · 1 dar para cezasıle teczıye ı e- ma a mavu u • 

tuun yuzde onu keza hazıne de ce tır. 1 • • •• • B. in de hazır bulundugunu, ken 
:Jahil oldui!u halde umum hisse Bilcümle umumi masraflar- ~e~erdır. Kanunu.n tesıs eU~gı , disinin Arnavutluk Balkan -':'i~liği 
darlara verilecetkir. Mütebakisi \la amortismanların tefriki sure- ı ınhı~ar 933 ~~nesı mahsulune 1 cemiyeti namına Odanın ı_esısı n;ıe 

- h h · y 't olacak · tile tahakkuk ettirilecek safi te ~amıl olmak uzere l Mayıs 933 rasiminde bulunmasının nca edıl-
ınun asıran azme e aı ı . . . . •· 1 k . • bl'- tm" At" 
tir mettüün tevzi şekli esas muka- tanhınden ıtıbaren mer ı o aca I mı~doldbug1unu teR ıg enyaış veaıa.'-

. l · " d'l · Af t · l · b k unun na a u unan oma ,e 
Elyevm Liman isleri inhisa- ve ename ile lesbıt e ı ecektır. lır. . yon ac!~ erı . u .• ~n · komersiyalı M. Mane&ko'dan ge-

l ~irketlerinde bul~an liman Ancak bu esas rrukavelename mer~'>'.et mevkı1;11e gı;~ıırı tarıh- len bir telgrafta da mumaleyhin 

hr d I d h"I" d t hli • · mucibir.ce ayrılması icap eden ten ıtıbaren hır ay ıçınde mev- Romanya Balkan Birliği cemiyeti. 
u ut arı a ı ın e a •ıyecı- f 1 s f ikda . ·ı ı ·· ·· (bug"' ) f l'k · h' 1 ·ı d"I kf ihtiyat akçesi ile ilk temettü his cut a yon arının ev a mı. m nı temsı en sa ı gunu_. . .un. .s-
ı ın ısar arı ı ga e ı ece ır. . • af" ··d ·ı· rmı ve nerede buludnuklarmı tanbul'a avdet edecegıru b,Jdırdı-

Tahlisiye ücretleri bidayeti mu sesımn 5 ı temeltu en tenzı ın . "f •· · ·· ı · t" T hiı· B. bu su. 
d k J 'bakı · ·· b'r beyanname ıle kooperatı e gını ıoy emıt ır. a 

:Cavelede takarrür ettirilmediği en ıonra a an yenın yuz- ı ! . . I ki retle altı meml.,ket cemiyetleri-
hallerde beynelmilel kabul edil de onu sermayeleri nisbetinde bılılırmege rrec~ur 0 aca a

1
r- nin Odırnın tesisi husuıunda mü!-

. il t--"k k müessislere verilecektir dır. Beyannameyı veTmeyen er tefik bulunduklarını kaydetmış 

'i- lf. 

ATINA, ?3. A. A. - Atina Ajan
., bildiriyor: 

ltalyaya gitmekte olan ismet Pa
ŞP Hazretleriyle Tevfil< Rüştü Bey 
v• refakatlerindeki zevat bu sabah 
Pireden geçmiılerdir. 

Evvelce kararlaştınldığı Üzere 
Mm. Venizeloı, Mm. ve M. Mihala
kopulos ve Mm. ve M. Çamados ve 
yüksek ve maruf yolcuları selamla
mak ve hafif rahatsızlığından dolayı 
evinden çıkamamakta olan M. Veni
zelosun bu maniinden dolayı gele
m<'mcsinden mütevellit eseflerini bil 
dinnek üzere Tevere vapuruna çık~ 
D'Uflardır. Türk Vekilleri M. Venize 
fos~ mülaki olmak üzere Atinaya 
gitmişler. M. Mibalakopulosun da 
huzunı ile yarım aaat kadar M. Ve
nizelosla görüımütlerdir.. Bu müli.
kat esnasında iki memleketi alaka
dar eden meseleler gözden geçiril
miş bunlar hakkında iki hükumet 
arasında tam bir mutabakat mevcut 
olduğu müşahadc edilmittir. 

Türk Vekilleri, M. Venizelos'un 
evinde tesadüfen Yunan Reisicüm
huruna rasgelmi,lerdir. Mütariini
leyh buraya kabine buhranı için M. 
Venizeloıla iıti,areye gelmiı bulu
nuyordu. 

kuk etmesi terefine idarei akdah 
etmi,lerdir. 

Balkanlı murahhaalar, ziyafet 
ten sonra otomobillerle otelden 
ayrılmışlar ve saat 15 buçukta 
Karaköy'den, ihzar edilen husu
si motörlerle Haliç'e gitmiılerdir. 
Murahhaslar, Haliç'te sıraııile Ci
bali Tütün, Balat Menıucat, Silih
tarağa Elektrik fabrikalarını ziya 
ret etmişler, avdetle Mezbahayı 
ve Feaane Mensucat fabrikaflnı 
da gezrnİ§ler, gördükleri müuse -
seleri takdir ederek iatihsa.lılt, i
malat, mezbahadaki zephiyat 
mikdarı ve aaire etrafında izahat 
almışlar, geç vakit otellerine av

- -

Mecliste kabul edilen kanunlar 
(Ba§ı birinci sahıfede) 1 sadile kadrodan çıkaı-ılacak me-

idareleri tarafından mübayaa edil- murlar hakkında ortaya bir çare 
mekte olan kömür fiyatlanndak.i koydu: 
farkların aebeplerini izah eylemiştir. - Aceba, dedi, bunları çıkart 

Kemal Zaim Bey, mutahaıııs cel- ?'akt~ ise, bunların maa~larını 
bi meselesi hakkındaki mütalealara ıdarenın memur maaşlarından ya 
kartı bu cihetin ihmal edilmİ§ ol- pılacak bir tenzilat ile temin et
madığı ve ahiren intihap edilmit o- mek ka.bil olmaz mı? 
I~ mutahassışın yakında ınemleke- itirazlara <"f'l'llfl 
llmize geleceğini bildirmiştir. 

1Jfuda11ya iskelesi 
Bütçe encümeni reisi Hasan 

Fehmi Bey, Mudanya i•kelesi Üze 
rinde muhtelif alakaları itibarile 
dört müeuesenin iddiayı hak ey
lemekte olduğunu işaret ederek 
Devlet Demiryolları idaresine ait 
malzeme ile alat ve edevatın Mu
danya belediyuince cibayet edil -
mekte olan rüsumdan istisnası 
hakkındaki maddenin yerinde bu 
lunduğunu söy]emittir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B., 
mevzuu müzakere maddenin hu
kuku tasarrufiyeye tealluk eder 
bir ciheti olmadığını, bir resim 
meselesi bulunduğu kaydeylemiş 
ve bu itibarla teşkilatı esasiye ka
nununun verdiği salahiyetle Mec
luin bu meseleyi istediği şekilde 
halledebileceğini söylemiştir. 

Bu müzakerat• müteakıp Dev
let Demiryollan idaresinin 1932 
senesi bütçesini masarıfat karşılı
ğı olarak mezkur idareye 14,565, 
361 liralık tahsisat verilmesi hak 
lnndaki kabul edilmiıtir. idare
nin cihayet edeceği varidat mik
tarı 14,555,000 lira tahmin edil
miş ve idarenin Mud.,nya iıkele
si.ne çıkaracagı malzemenin bele
diye resminden muafiyeti kabul 
olunmuştur. 

Muvazene vergi.'ii 
Müteakiben muvakkat muvaze 

ne vergisi kanunu müzakere edi
lerek bir ibare tashihi için encü
mene verilen bir maddeıi müstes
na olmak Üzere heyeti umumiye
sirıin müzakeresi ikmal edilmittir~ 

Kanuna nazaran; 

a) Umumi, husuai ve mülhak 
hütçelerle ve Belediye bütçelerile 
idare edilen daire ve müeıaeseler 
den verilecek maaı, tahsisat, üc
ret, yevmiye, hakin huzur, aidat, 
ihtisas zammı ve tekaüt vesair zat 
maaılan, ikramiye, ihbariye, taz
minat ve herhangi bir unvan ile 
olursa olsun yapılmıı ve yapıla
cak hizmet mukabili tediyat; 

h) Hakiki ve hükmi ııahısların 
nezdinde veya onlara merbut ola 
rak çallf&Dlara yevmiye suretinde 
bile olsa verilecek bilumum üc
l"'f!t, bedel veya ayınlar mesbuk 
veya mahrum kalınacak olan bir 
hizmet mukabili verilecek meba
liğ dahil; 

c) Şirket veya müease.elerin 

esas mukavelenameleri veya ni
zamnameleri veya heyeti umumi-
ye kararı mucibince meclisi · 
idarelerinde bulunanlara. hiue 
senedi veya tahvilat mukabili ol
maksızın verilen temettü ve ilı.ra
miyeler ve ayni mahiyetteki utih
kaklar muvazene vergisine tibi
dir. 

Harcırah ve masarifi hakikiye.
ye takabül edecek miktardaki te
diyeler, hizmet ve muayyen müd 
detli vekile! ve temsil alcitleri 
hariç olmak Üzere diğer akitlerle 

Encümen namına mazbata mu
harriri Kemal Zaim B. itirazlara 
ayrı, ayrı cevaplar verdi: Kömür 
işinin ne anket parJemrıntcrc ıa .. 
yık bir tahkikat mevzuu, ne de ~u 
veya bu suretle mes'uliyeti mucip 
bir hareket olmadığını söyledi. 
Ve iktısat vekaletinin Ereğli'de 
tetkikata batladrC:ını, neticenin 
yakında heyeti cc.Jeye nrzedile· 
ceğinl ilftve etti: 

Çalı~n memurlann maaşların· 
dan açığa çıkarılacak memurlar 
lehine tenkihatta bulunmanın ge 
çen sene kabul edilen ltadroda 
mümkün olamıyacağı '\'C esasen 
halen idarede çalı~an memurların 
ekseriyeti a.zimeainin maaılarının 
az olduğunu ilf"rİ ıi.irdU. 

MıwazP111• verg/.~i ı•e 
ihrami11rler 

Müvazenc vergisi kanun layi
ha~ının müzakeresinJe rıc muna· 
kaşalar oldu. Kanunun ne~rinden 
itibaren merlyete vazedileceğinc 
nazaran ikramiyeleri kanunun 
neşrinden evvel tahnkkuk eden, 
fakat tediyeleri tahsisat azlığın
dan dolayı kesilen ikramiyeler
den vergi alınmalı mı, alJnmamah 
mı? meselesi uzun uzadıya muna 
kaşa edildi. Salahiddin, Ahmet 
ıı,.an, Mazhar Müfit Beylere gÖ• 
re bunlardan vergi alınmamalı
dır. Maliye vekili, bütçe encüme
~i reiıi ve Süreyya B. (Aksaray) 
ıse şu noktai nazarı müdafaa et
tiler : 

"Müvazene vergisi tahalt.kuk 
esasına göre değil, tediye cıasına 
göre alınacaktır. Binaenaleyh ver 
gide asıl olan tediyedir. Bu suret 
le hareket ayni zamanda husuıi 
müesaeaeler tarafından tahakkuk 
ettirilebilecek tediyatıa melhuz 
müvazaalar için de zaruridir." 

Neticede encümenin noktai na
zari tercih edildi ve madde kabul 
edildi. 

-· ...... ·-· 
Tütün depolan 
Nasıl sigorta 
Edilecek? 

[Ba~ı birinci sahifede] 
zamanlarda tütün depolannda yan
gınlann çoğahru, olması ve bu yan
cınlar.n da fÜpbeli vaziyette telô.k
ki edilmesidir. Tespit edildiğine na· 
zaraıı son iki ay zarfında memleket 
dahilinde sekiz tütün deposu yan
mıştır . 

Diiflhii i<·lima 
Sigorta şirketleri mümesıil ve mü 

dürleri dün Sigortacılar dairei mer
keziyeıinde toplanarak bu meseleyi 
müzakere etmişlerdir. Bize verilen 
malUmata nazaren, sigorta şirketJeri 
hu sene tütün depoları için 17 bin 
lira prim' tahsis ettikleri halde !azmi 
nat olarak 500 bin lira tediye etmiş· 
!erdir. Tütün depolarında yangınla. 

haksız fiillerden ve kazalardan 
mütevellit olarak gerek mahke
me kararile ve gerek ıulhan veri
len tazminat, zirai vel~a muvak.- nn çoğalması Üzerine bariz bir za. 
kat İflerde çalıthnlan ioıçilerle rara uğrıyan şirketler. dün tütün 
bir ay zarfında her ne unvanla cülere kartı alacakları vaziyeti uzun 
oluraa olaun aldıkları mebaliğ uzadıya görü~mütlerdir. Dünkü iç
yirmi lirayı geçmiyen bilumum timada Yunanistanda da tütün de· 
memurlar ve müstahdemler ve 

polarında yangınlaı· çoğaldığından tekaüt ve$8.ir zat maafları aahjp. 
leri vergi mevzuu haricindedir. sigorta şirketlerinin bidema tütün· 

mı; usu ere evn an açı mu- · I h kik · · 1 1 · kkü" · t h'. .. • • • • veva a atı gız eyen er, gız- ve hazıruna te§C' r ve yenı e-
l<a~ele ve. ukme muracaat su. Afyon yetıştuıcıler !edikleri afyonun her kilosu icin su edilen Odaya muva_ffakiyet 
retıle tayın oluoacktır. k "f" 7 1. ki dir temenni ederek celaeye hıtam ver 

det etmişlerdir. 

Bugiinkii prograırı 

Vergi, istihlak ve tediyelerden leri sigorta etmemeğc karar vcrdik
kazanç ve iktısadi buhran vergi- !eri mevzuu bahsolmuş isede, Tür
leri çıkanldıktan sonra luılan le- kiyede çalışan şirketle,. bun.. taraf. 
~iye miktarından yüzde 10 nisbe tar olmamışlardır. Türkiyedeki şir
tinde alınacaktır. ketler badema tütün depolarının •İ 

• ihtiyat zabitleri ve ihtiyat as- ı ' d ·ı · 
k 

- rl k -· ·· gortasına evam cdi n1eıınc karar 

Posta vapurculuğu 
ANKARA, 23 (Telefon} -

Türk Posta Vapurculuğu Ano. 
nim Şirketi hakkındaki kanun 
liyihası Millet Meclisine tevdi 
edilmiştir. Bu liyihaya göre 
Türkiye sahillerinde posta se
ferleri yaparak yolcu ve emtea 
veya hayvan nakli işini inhisar 
altına almağa ve bu inhisarı İt· 
itletmek üzere Türk Posta Va
purculuğu Anonim Şirketi namı 
altında bir şirket t~kiline hü
kUı:>et mezun olacaktır. 

inhisar Türkiye sularında pos 
ta seferleri yapmak suretile yal 
r..:z yolcu veya ayni zamanda 
h~rn yolcu ve hem emlea veya 
hayvan taşınmasına dair olup 
Türk limanları arasında poata 
ıeferleri yapmak şartile yalnız 
emtea taşıyan tileplere ve lstan 
bul limanır.da Seyriıefain, Şir. 
keti Hayriye, Haliç şirketlerile 
fzmir Liman ve Körfez şirketi. 
nn tahtı inhisarında bulunan 
evahili mütecavire seferlerine 

ve inhisar sirketioin her zaman 
vapur itlet~ediği limanlarla it
lettiği limanlar arasında bt.bar 
lı, buharsız küçük nıerakibi hah 
riye ile nakliyat İcrasına tamil 
değildir. 

ooperatı ı ıra para cezası verece er . . , .. 
Af • 1 • il . d bul 1 ıt"'IŞtir. yon tactr erı e erın e u: Dün, Balkan Ticaret ve Sanayi 

ANKARA, 23 (Telefon) -ı nan afyonlara bu kanunun men Od"tı'nın tetekkülüne d!'ir hüku. 
Türkiye Af~o.n yet~ş.tiriciler sa- yetiden itibaren iki &V içinde ih mcte .. erilecek bey;-nname. de! 
tış kooperatıfı teşkih hakkında- 1 raç etmf'iie mecbur olacaklardır delegeler tarafından ımza edılmı~ 
ki layiha Millet Meclisine gel. , Bu müddet için<!e ihraç edilme tir. ?da müze~sisleNri ıar1.afonıd zdMa!' 

• · B ı· 'b "h • · 1 k "f Habıp7.ade ıya, .. m ı za e ı-
~ıştır. l u ayı anıfn ı tıva eltekı. •yen afyon ar oopeTatı ~f btes. tat, Ahmet Mitat ve eczacı Necip 
gı esas ara göre a yonun ger . lim edilecek ve kooperah un. B. f,.r ııösterilmiftir. 
memleket içindeki ve gerek ih 

1 
ıarın bedelini satış yaptıkça Yugoslav, Yunan, Bu!gar mü -

racatı ticareti ancak tesis edile- yi•zdı- Of'. komisyon tenkis eMi•leri olarak t~. hel'.etı. mur~h • 
bi1ecek bir kooperatif tarafın. ederek sahiplerine ödeyecektir. ha...ıarın reiıleri gosterilmışlerdır. 
dan Yl\pılabilecektir. De l t . fi . Düııkü zigaf et 

Kooperatifin sermayesi mü- V e sanayı O ısı Balkan Ticare_t v_e ~a~ayi Oda-
tehavvil olacak ve birer liralık ı ANKARA 23 (Telefon} - aının tesis merasımı bıttıkten son 

· hd l h" ·· k b vfik ra, murahhaslar, Tokathyan ote-
g_aynb mi• u ktrrıueT·· yki~ medun a. Kanulnu mal sulsuoda te ~n line ı:itmiıler ve orada Tiirlr Bal
ıım u unaca . ur y e ma kuru mut o an ar an maa a kan Birliği cemiyeti latanbul fU
lik veya müstecir olduğu arazi- devlet sermayesi ile tesis edil- besi müdürü Tahir B. tarafmdan, 
ye afyon eken her ~i.ftçi afyo. mit ve edilecek fabrikaların ve !"~eflerine .verilo;n ö~le ziyafeti~ 
nun memleket dahilınde veya devlet ittiraklerinin ve kurulma ııtırak etmıılerdır. Zıyafette, bu-

h • · d · ·L ·ı k . d 'L' uk tün murahha.!ardan maada Vali 
arıcın e satışı ıtıuan e oope- sı ıniısaa eye taDt veya m a. M h'tb" p ı· ··d··ru·· Alı" R a • ~ • uın,oıımuu ız, 

ratıfe aza olacaktır. veleye baglı olan fabnkaların müderris Muslihittin Adil, Tica-
Araziye sahip olmadan or- sureti idaresi hakkında hükU- ret Odası umumi katibi Vehbi, 

taklık suretile afyon yetiştiren- met bir layiha hazırlayarak Mec Zahi~e Bo~saıı umumi katibi _!'li~a 
lerin afyonları kooperatif tara. lise tevdi etmiştir. Bu layihaya mettın. Alı Beyler, B~lkan lıuku -
fı d 1 K ·• d 1 •• .J..b"" •· ki" - .J metlerı konsolos ve tıcaret ataıe-

n an satın a ınacaktır. oope gore ev et t.,,..,.. usu te ı11<1.e leri ve refikaları ve sair zevat 
ratif azaları kooperatif itlerinde kurulacak sanayi müesseselen- hazır bulunmuşlardır. Ziyafet, 
reye iştirake ve İntihap olunma nin doğrudandoğaruya veya bil pek samimi ve dostane hasbihal
ğa hakları olacak ve her aza bir vasıta tesisine hizmet, kanunu ~rle g~ş, Tabir B. ":!kıtlanan 
reyi biz olacaktır. mahsusla kurulanlardan maada bır nu!ul;<_!rat e~e~k Turk Bal-

K "f "d )' · d d 1 ·ı • ed"I • luın Bırliğı cemıyetı namına, ge • 
~pera~ı ı are mec ısı o ev e~ sermayesı_ e ~.es ıs . ı mış len murahhaslara teşekkür etmiş 

kuz kişıden ıbaret bulunacaktır. ve edılecek her turlu fabrikaları ve gruplann ~fleri tarafından 
Kooperatifin bir de umumi ki. ve devlet iştiraklerini idare ile losa birer nutukla mukabele edil
tibi bulunacaktır. Umumi ki.tip mükellef olmak üzere İktıaat ve ~~ştir .. cr_~P ~efleri, burada_ g~r
Heyeti vekile kararile ve Reisi. kiletinin ınürakabesi altmda bir duklerı. husnu kabul ve ~..,.f!r: 

·· h l f d • ) d ) • ofi • k'I ed'I perverlikten dolayı letekkurlerını 

Şirketin sermayeei 
cum ur ara ın ~n tayın o una ev et nnayı sı teş ı ı e. bildimıişler ve &ikan Birliğinin 

100 lira caktır. Kootteratıf azalan afyon. cektir, -- k•sa zamanda •- •-L-k 

Balkan Haftası murahhasları, 
hazıTlanan programa nazaran 
bugün öğleye kadar serbest buluna
caklar ve utedikleri yerleri geze· 
ceklerdir. Öğleden sonra, saat 14 
buçukla, Şirketihayriye'n.in 72 nu 
maralı vapuru, murahhasları 
köprüden alacak, Boğaziçinde 
bir tenezzühu müteakip Beykoz 
deri fabrikasına gÖtÜrecektir. 

Murahhaılar, Beykoz'dan ayni 
vapurla avdet edecekler ve saat 
17 buçukta Ekonomist Doryan 
mecmuası Baımuharriri ve Koca .. 
eli meb'uıu Retit Saffet B. tara
fından Perapalaa'ta şereflerine 
verilecek çay ziyafetinde buluna
caklardır. 

Yann, murahhaalar terefine 
Zahire Boraasmda, reis Hamdi 
Bey tarafından bir çay ziyafeti 
ve akşam da Ticaret Oda11 reis 
Vekillerinden Habip zade Ziya 
Bey tarafmdan Tokatlıyan'da bir 
ziyafet verilecektir. 

Gene yann Balkan Ticaret ve 
Sanayi Odası müessisleri içtima. 
edeceklerdir. 

Balkan murahhasları, per§el11-
be günü Y alova'ya gidecek ve 
cuma gününden itibaren kısmı ln
snn memleketlerine dönecekler
dir. 

Balkan Tütün konferanaına iş
tirak eden ve Balkan haftasında 
da Bulgar Balkan Birliği cemiye 
tini temsil eden murahhaslardan 
M. Sakarof Tütün Konferansı me 
saiaini bitirdiği cihetle dün akşam 
Sofya'ya avdet etmiştir. Bulgar 
murahhaılarından M. Nikolof, 
Balkan haf!a&_ının _sonuna kadar 
lıtanbul'd· •-

erı memu arı anununun uçun . . .. .. . 
cü maddesine bir Fıkra ili.veai vermek suretıle bı.- husnunıyet eıe· 
hakkındaki kanunun ikinci müza ri göstermişlerdir. Bununla bera.beı) 
keresi yapılarak kabul edilmittir. ıirketler zararlarının tahlili için de. 

Nakliyat vergisi kanununun po sahiplerine karşı bazı şartlar der 
müzakereai perşembeb gününe meyanını lüzuwı:, ıöı"!"lü,lerdir; b'1ı 
tehir edilerek İç.timaa nihayet ve da depolartn muhteviyatının !İgOt"h 
rilmiştir . 

edilme2den evvel bi .... ehli hibre taia 

Münakaşalar 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

Devlet Demiryolları bütçuinin 
müzakeresinde ilk sözü Kocaeli 
meb'usu Sırrı B. almıf ve bütçe 
encümeninin mazbatasının bazı 
noktalarına i~ret ederek kömüı• 
mübayaaaı itinde tevekkuf etmİ§
tir. Kömür mübayaa11nda beher 
tonda kasaba Demiryollan müba
yaatına nazaran fazla olarak te
diye edilen bir buçuk liranın me
sulleri aleyhine Meclis tarafından 
bir anket yapılma11 teklifinde bu
lundu ve ilave etti; 

= Eğer tahsisatı geçen seneki 
bütçede me•cut olan ecnebi mü
lehhaaia getirilınit olsaydı bugiln 
hepimizi müteeuir eden bu yan
lıtlıklar, hatalar, yolauzluklar ol
mazdı idare tasarrufla i,leri tes• 
bite muvaffak olurdu. 

Müteakiben Refik Şevket Bey 
(Manisa) aöz aldı. Cumhuriyetin 
ipda ve milli müuıeaeler meya
nına ithal ettiği Türk şimendifer
ciliğinin teknik m••vaff al.iyetleri
ni sitayifle anlatbktan sonra: 

- Onu, dedi, idare eden eller 
eğer bizim tuttuğumuz doğru yol 
da oukutu hayale uğratmak iste· 
mezlu• dikkatlı nl.,.nlar. 

Bir rare 

fından expertise yapılarak kıymet
lerinin takdir, ve veril('cclc rapora 
göro sigorta eclilmesidiı·. 

Sigorta edilen tütünll'r, ).'8nl'{ın \'tı 

kuunda, yangının vukd. buldu?,L< 
ıünkü kıymet Üzerinden tazmin e 
dilmektc ise de, tütün tüccarı bun 
farın sigorta edildikleri günkü kıy· 
met üzerinden tazminin; i~te-n1eklc
dirler.Halbuki son senel•r-:le,tütün pı 
yasasının dü,tüğünü nazan dikkft
te alan sigorta şirketleri buna ya· 
na,mıunaktadn·lar. Tütünler üzerin· 
de ex.pertiae yapdmaıına dair veri
len karar sayeoinde bu ihtilô.r ta her 
taraf edilmiş olacaktır. Dün"ü İçti 
madc:ı ehli hibr maırafinin kin1in ta 
rafından tesviye edil<ceği meselesi 
de hayli ınünakaşc:t;yı mucip olmu~· 

tur. 10-15 lira sigorta Ücreti alan 
ıirketler 20-25 liraya baliğ ot~cak 

olan ehli bibrc masrafını tek ba~rna 
deruhte etme~e yana.tmaıruşlnrdır. 
Bu masrafın r.İgorta şi~ k-:-tlca ile de~ 
po sahipleri ve tütiinlcrin merhun 
bulundugu bAnk<t f!ır;tır;ınrln tevzi ve 
taksimi me"e1e .. i mevzun boh~olmuş 
isedc bu husu~ta kııııtl bir k:\r&r itti .. 
haz cdilememi,tir. Buı:ün Bankalar 
mümessillerinin İ~tira1<.:;c ikin.ı"'İ bir 

-- .. . 1 içtima yapılarak bu mesel., müzakc-
. ... -. . 



Muhabir mektubıı 

Şarköy'de zürraın 
vaziyeti düzeliyor 

Hikayesi bir efsane gibi gelen 
fare mücadelesi 

muvaffakıyetle neticelendi 

Şaı·Jılig 'de umum mulıabirimiz Ragıp 
l'e hükumet erkanı 

Kemal ney 

Memlekette 

Mersinde 
Bulunan 
Heykel ---

Feylesof Aristo'nun 
heykeli imiş 

Mersindeki Tathanda bir hey 
kel bulunduğunu yazmııtık. Bu 
heykel Menin civannda bir kire· 
mit fabrikasında bulunmuı ve O· 

radan Ta,hana nakledilrniıtir. 
Bu tafı nakleden adam benüz 

bulunmamııtır. Heykeli tetkik İ· 
çin Mersine giden Adana müze 
müdürü Halil Bey fU malümatı 
vermittir: 

"Bu heykel meşhur Yunan ka· 
dim feyleaoflarmdan Aristonun 
heykeli olduğu kuvvetle mubte· 
meldir. 

Boyu bir metre dok&an santim
dir. Bu kabartma; bir saray tez· 
yinatı veyahut bir labt cepheai O· 

lup bir şah eserdir. Dünya müze· 
!erinde nadir bulunan fevkalade 
kıymettar parçalardan ınadut
tur. Eser san'at itibarile de pek 
incedir.'' 

Burdur hapishane
sinden kaçanlar 
IZMIR, 23 - Burdur hapisha 

nesinde vuku bulan firar hadise· 
si hakkında şu tafıili.t verilmek
tedir: 

Soygunculuk, adam öldürmek 
gibi cürümlerden mahküm olan 
dokuz azılı ıerir, uzun müddet-

ŞARKOY: k:vvelki İsmi (Şe- aleyh hayvanaızlık ve tohumıuz· ten beri aralannda bir firar te
lıirköy) iken sonraları Şarköye luk yÜzünden zürra tarlalarını şebbüsü hazırlamışlar ve ilk fır· 
•evrilen bu kasaba Marmara sa- noksan ekmitlerae de bilAhara salta hapishaneden kaçmak kara· 
~ilinde Tekirdağrna t'apurla dört yaz mahıulü ekmek ıuretile bu rını vermişlerdir. Perıembe günü 
ıaat mesafededir. Burada 2500 nokaaanı teli.fi eylemişlerdir. aktam saat altıdan itibaren hapis 
:ıüfu& 640 hane, 8 kahvehane, 3 Bu aenenin ekini geçen seneye hane duvarını kazıyarak incelt
fırın, bir hamam, bir yarım ecza nazaran dörtte birdir. Zürra eı- mitler, sonra hiçbir hareket yap· 
hane, bir un fobrikaaı bir yel de· nafa ve bankaya borçludurlar. mıyarak çekilmiıler ve geceyi 
ğirmeni ve kırk elli kadar da dük FARELERİN HÜCUMU beklemiılerdir. 
ki.n vardır. Gece vakti ortalıkta ses keai· 

MANZARASI Hiki.yeai efaane ve maaal le· lince haydutlar derhal icraata 
li.kki olunacak derecelerde ge- geçmiıler, duvarı çabucak dele-

Şarköy zelzele ve yanır;ından çen aene bir fare hücumu olmuı- rek firar etmiılerdir. Bir habere 
harap olmuş ve Bulır;arlarla Yu· tur. Bunlar çok kalabalık cephe göre firar vuku bulduğu esnada 
nanlılann istili.lanna maruz kal- lerle hücumlar yaparak nefsi Te- delinen duvar önünde nöbetçi 
mış olduğundan dolayı imar hu&u kirdağı ile Hayrebolunun bir yokmuş. Fakat aradan bir müd
sunda inkitaf edememiştir. Bura kısmı, Çorlunun Muratlı nahiye- det geçikten sonra duvarın delin· 
sı .,vvelce nahiye iken Mürefte- sinin demiryo\u güzergahı ve miı olduğu görülmüt ve derhal 
nin yanma11 ve orada bina kalma Kırk Kepenekli, Tekirdağı mer· hapishane müdürü haberdar edil 
ma.ı haaebile merkezi kaza bura kez nahiyesinde Gazi oğlu ve Kö mittir. Yapılan yoklamada dokuz 
ya naklolunmuıtur. Buradaki se llyaa havali&inde, Şarköyün §erİrİn nokıan olduğu anlatılnut 
kaymakamlığı zamanında kaıa- Kızılcaterzi, Yeniköy ve Koca ve jandarma takip müfrezeleri 
banın imarına çalııan ve timdi Ali köylerinde kıtlık mezruattan derhal faaliyete geçmiılerdir. Ta
lzmir vali muavini bulunan Saip % 30 ve yazlıklardan 3 5 dere- kibat, civar vilayetlerle müıtere· 
Beyle (Hayrebolu) huıuai muha- ceıinde tahribat yapmıılardır. ken yapılıyor. Kaçanlar Nevtehir 
oebe memuru Aaım efendinin hİtD Tekirdağında yapdmıt olan li lsmail, Adanalı Mehmet, Utak
ınetleri sayeıinde güzel bir mek- mücadeleler fevkalade muvaffa- lı Mehmf't, Burdurlu lsmail, Ko
lep, bir hükfunet konağı, ve bir kiyetler temin etmiı ve buna yar vaçıklı Muatafa, Oıman, Şaban, 
jandarma dairesi ve daha bazı dım eden soğuk havalar ve şid- Mamaklı Osman ve Bekirdir. 
İnşaat vücude getirilmiıtir. detli karlardan baıka her taraf- Son dakikada gelen bir habere 

hkeleden kasabanın vasabna ta zuhur eden ve münhaaıran göre haydutlardan üçü yakalan-
cloğru Sabık vali Arif Hikmet Be farelere dütman olan gelincikler mııbr. 
yin meaaiaile muntazam ve geniı sa.yeainde bu farelerin % 90 dan Al ... • d b 
bir cadde açılmq ve iki tarafına fazlaaı mahvolmutlardır. Geçen aıye e se ze 
•ğaçlar diktirilmiıtir. sene vilayetin muhtelif yerlerin- ucuzluğu 

BiR CEVELAN de çıkan ltalyan ve Fas çekirgele Alaiyeden bildiriliyor: Bu &e
rile de mücadele yapılım• ve bir 

Buraya gelir gelmez beni bir ·k· • ne aıcakların birden bire batlama 
ı ı yer müstesna olmak Üzere 

nikah mera.imine davet ettiler. d'" 1 sı limona fazla ihtiyaç gösterdi. 
O d b

. .•ger yer erde uçkun verilmemia. ra a ırc;ok zevat ile tanııtrk· v Etraftan gelen tacirler burada 
tır . 

tan sonra kasabada bir gezinti BELEDiYESi hiç limon bırakmadılar. 
yaptım. Çartı mahdut bir daire Bir ay evvel taneıi on paraya 
ye münhaaırdır. Gazinolarmdan Buranın belediyesi birçok de- sat.lan limon burada timdi üc;, 

Yeni neşriyat 

Gökmen •. 

lıtanbul dördüncü icra memur1u .. 
ğundan: T emamına bet yüz lira kıy 
met taktir edilen Bayazılta Sekban 

Güney Halim Hm. tarafın- başı Yakup ağa mahallesinin Saya
dan "Gökmen" isimli bir roman zıt caddesinde Soınkeşhane hanı tah 
neşredilmiştir. Gökmen hassas trnda tramvay caddesinde cedit 103 
bir genç kızın romanı, onun aş· numaralı üstünde asma odası bulu
kı ve sevgisi, huuanıdır. Cazip, nan 10 metre terbiinde kağir dük
meraklı ve muvaffak bir üslup- kanın temamı açık arbnnaya vaze
la yazılan bu edebi roman her dilmiş olup 13-6-932 tarihinde tar!· 
kesin alika ve heyecanla okuya namesi divanhaneye talik edilerek 
cağı bir eserdir. Kitabın tevzi 30-6-932 tarihine müsadif perşembe 
merkezi Suhulet kii.aphanesidir. günü saat 14 ten 17 ye kadar ls
Karilerimize tavsiye ederiz. 1 tanbul dördüncü icra dairesinde a-

çık artırma suretiyle satılacaktır. 

Felsefe bakaloryası Ar~aya iştir.ak için Y~~de y~di 
. ... terrunat akçesı alınır, mu~rakim 

~.uh~!at, Man~ık, .Ahlak, Me vergi belediye vakıf icaresi müıteri
tafızık unvanlı hır kitap neşre- ye aittir. icra ve iflas kanununun 
diln:iştir. Bu eser talebenin me· 119 uncu maddesine tevfikan hakla
zuniyet imtihanla ır.da ellerin- rı tapu sicilleriyle sabit olmıyan i
de bir rehber olacaktır. Her hü- potekli ala.,..khlar ile diğer alakada
lasa aslına bağlandığı gibi, bun raruıı ve irtifa] hakkı sahiplerinin 
!ar da ~en~ zarf oda umumi ma bu haklarını ve hususiyle faiz ve 
lumatı ıktısap etn:iş ta!c.bc için masarife dair olan iddialarını ilan 
faydalı olacaktır. T crtibinde 1 tarihinden itibaren 20 gün i•inde ev 
P~ogram.ı~ heyeti umumiyesin.e rakı müsbileleriyle bildimı'eleri la
gore tadılat yapılmıştıı-. Ruhı· 1 zımdn-. Ak•i halde hakları tapu si
yat kumınd~ me':~ut bazı mahi ı cillcriyle oabit olmıyanlar sabş be
matı mabadultabuyeye naklo. delinin paylasmnsır.d&n hariç kalır
lunmuş~ur: İçtimai ahlak kısım 1 la ... Alabıbrl:ırın işbu ,,,addeyi ka
ları da ıçtrmaiyat dersleri için ' nuniyc al-ki.-aına ['Öre tevfiki hare
faydalı olacak şekilde hazırlan. 1 ket etmeleri ve d•ha fazla maliimat 
mıştır. almak iıteyenlerin 931-914 doıya 

Havacılık ve Spor 
nunınraaiyle memuriyetimize m\ira
cnatlarr ilin olunur. 

Havacılık ve Spor mecmuası-
nın 71 nci aayısı çıkmış,trr. İnsan- İstanbul icra dairesi ıtıraz mer
lann kanat takarak uçmalanna dinden: Çengelköyündc Kuleli ma
dair mühim bir teşebbüstan bah-
sedilmektedir. Mecmuanın yazı- hallesind~ Hürrjyct sokağında eıki 
lara arasında (Hava hücumları_ 5 yeni 15 N.ra ile murakham bir bap 
na kar§ı ne yapmalıyız?) mevzu- hanenin hissedarlarından olup halen 
u etrafındaki dört sayfalık resim ikametgi.hl;ırı meçhul bulunan &aki
li neşri yalı bütün karilerimiz dik ne ve Dilara Hanımlarla Ali Abbas 
katle okumahdırlar. Sovyet R.ıs- f d' · ·· .. 
yada tayyarecilik, Cenevrcde çar· e en. ının yevın~ murafaa olan 14 

p:~an nokhıi nazarlar, Atina tay Hazıra~ 93?. ~rihinde ~t 14 te Is
yare sergisi, idris Sabih'in Step- ! tanbul ıcra ıtıraz mercıinde bu.lun

ler ismindeki yazısı mecmuanın madıklarl veya bir vekil gönderme· 
ali.ka ile okunacak taraflarıdır. dikleri taktirde hisselerinin Fatma 
Bu nüshada otuz resim vardır. Yaıar Hanıma olan borçlarmdan 

Askeri tebligat 

1 dolayı satış tarzının tayini cihetine 
tl'idileceğini mübeyyin ~bu davetiye 
' arakası makamına b.im olmak üze 

B 
·k re ilinen tebliğ olunur. •t• taş ıubeıinden: Şubede mu 

kayyet ihtiyat zabitanın yoklama11-
na 1-Hazir8"-932 den 30-Haziran · 
932 tarihine kadar haftada üç gün 1 Beyoğlu sulh mahkemesinden: 
(Cumarteıi, Pazartesi, Çarıamba) Temamına 1600 lira k1ymet takdir 
devam edecektir. Bu müddet zarfın edilen Galatada Kemanket mahalle
da müracaat etmiyenler hakkında •İnde (Çömlekçi) Kölemen ıoka-

1076 numaralı kanunun 10 uncu fında lS-18 No. ile mürakkem bir 
maddeıi tatbik edileceği ilin olunur 

* * * 
Kadıköy ve Adalar askerlik ıube-

sinden : 
328 Doğumluların ve bunlarla 

muameleye tabi olanlal'ln yoklama
lan mayrs nihayetinde hitam bula
caktır. Yerli efradın hemen ıubeye 
müracaattan, ge1miycnlerin 

olacakları ilin olunur. 
o • v 

cezalı 

. - -- -
Satılık inek Sütü 

Halkah Ziraat mektebi çiftlik meklerinden yevmi hasıl olan 

elli kıyye süt pazarlıkla satılacaktır. Tal ip olanlar Mayısın 26 

ıncı perşembe günü saat on beşte mezkiir mektepte ciftlik idare 

heyetine müracaat etsinler. . (2202) 

Kiralık Evler ve Dükkanler 
Laleli apartımanlarında üçer ve beşer odalı beş ev ve apartı

manlar altında 1, 7 ve 9 numaralı dükkanlar müzayede ile kiraya 

verilecektir. Mayısın yirmi sekizinci cumartesi günü saat on ikide 

ihaleleri icra olunacaktır. Taliplerin apartımanlar idaresine mü. 

racaatları. (2203) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisycnundan: 

Şartname ve nümuneleri veçhile 500.000 adet muhtelif cinı 
evl~?1°e .ev:rakı tabettirileceğinden taba talip olanların pey akçe· 
le~_ı ı.~e ~~~.ıkte 28. Mayıs _932 cumartesi günü saat 15 te piyango 
mudurlugunde muteşekkıl Tayyare cemiyeti mübayaat komisyo. 
nuna müracaatları. (2206) 

Deniz Harp·Mektebi ve 
Lisesi Müdürlüğünden: 

Deniz lisesine girmek arzu eden orta mektep şahadetnaınesi

ni haiz veya orta mektep son sınıf derecesinden imtihana talip 

talebelerin temmuzun on beşine kadar Heybeliada'da (DENiZ 
HARP MEKTEBi ve LiSESi müdürlüğüne) müracaat etme

leri. (Tafsilat isteyenlere mufassal kayıt ve kabul şeraiti gönde. 
rilir.) 

lst. Ziraat Bankasından:. 
Karyesi Sokak Cinsi No. 

Maltepe Mezarhk C. Maabahçe 14 
hane 

Çavuşoğlu de. Maa müş 14 
re, me~eli ayaz- !at, kö,k 

Kartal 

Pendik 

Pendik 

Pendik 

Pendik 

ma tarla 
Yeldeğir. Müfrez ar. 625 
meni sa elyevm maa 

bahçe bir bap 
hane 

Pendik ar. Müfrez ar511 
kası a elyevm maa 

bahçe bir bap 

Yeldeğir. 
meni 

hane 
Bir bap ha-619 

ne ve mağa· -
za ve bahçe 620 

Sapan bağla. Arsanın 
rmda nısıf hissesi 

Muham. 
men K. 

3000 

5000 

3000 

2500 

4000 

250 

Müdev. T. No 
ver K. 
2500 1 

3500 5,2. 

2200 

950 198 

1750 57 

150 25 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut Gayrimübadil bono· 
sile tesviye edilmek üzere yukarıda yazılı Gayrimübadiller emva 
li şartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihale 
15-6-932 çarşamba günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerin 
den yüzde yedi buçuk pey akçelermi ihale günü saat on beşe ka
dar Bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi banka kapısına talik 
edilmiştir. Tafsilat almak isteyenlerin Bankamız ikrazat seı·visi. 
ne müracaatları (2204) 

Istanbul sıhhi müesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden dördü çok güzeldir. (Alman) is dikoduya maruz kaldığından reiı dört kuruşa satılmaktadır. Buna 

mile çağrılmakta olan gözü açık leri .i~tif~ya mecbur kalmııtır. mukabil yumurta bu •ene hiç pa 
bir vatandatın açtığı aıçı dük.ki- Yenı mtihap olunan genç reisten ra etmiyor. Köylerde tanesi on pa 
;11 güzeldir. kasaba için faydalı i§ler beklen- raya bile alıp satan yok. Geçen 

Burada kıymeti rnimariyeyi mektedir. Belediye §İmdiye ka- aene bakla, fasulye, hıyar ve sa
haiz bir ev göremedim. Kasaba· dar bir it yapmamı§ ve yalnız ru- ire turfancılığı iyi para ettiğinden 
1'ın etrafı bağlık ve bahçeliktir. aum ve teki.lüf tahsil ederek ma- sebzeciliğe ehemmiyet verilmit
Deniz sahili ve iıkele civarı pek a~lannın teminile uğraııruttır. tir. Halbuki bu sene talip olma. 
hoştur. ŞarköyÜn gurubu pek a· Bır aralık köylülerin pazara ge- dığmdan bütün sebzevat çok az 
henkli oluyonnuı! · Aktam üzeri tirdikleri odunlardan, av hayvan bir fiatle satılmaktadır. Peynirin 

Kadıköy ve Adalar a•kerlik şu
be riyasetinden: 93? ıeneıi ihtiyat 
zabitan yoklaması haziran İptidasın
da baılayacak ve nihayetinde hitam 
bulacaktır. Kadıköy şubesinde mu
kayyet umum ihtiyat zabitanın mü
racaatla kayıtlarını yaptırmaları i
lan olunur. 

bap mağaza açık artınna ile paraya 

çevrilecektir. Şartnamesi mahkeme 

divanhanesinde muallak olup tarihi 

ilandan itibaren 932-23 No. da gö

rülmek üzere açıktır. Fazla malu

mat almak isteyen memuriyetimize 
müracaat etmelidir. Artırmaya iJti
ı·ak için yüzde 7,5 teminat eöster
mek laumdır. Tapuda müseccel ve 
gayrı müıeccel hak sahipleri evra
kı müıbiteleriyle memuriyetimize 
hildirmedikleri taktirde satıı bedeli
nin paylatınasından hariç kalırlar. 
lıbu artırmada üç def" bağrıldık- ı Sıhhi müesseselere 1 Haziran 932 tarihinden 31 Mayıs 
tan sonra kıymeti mubammeneyi bul 933 tarihine kadar lazım olan bir senelik sadeyağı, et, ekmek, 
duğu taktirde en çok artrranın üı- pirinç, §eker, sabun, süt, yoğurt ve alelumum kuru erzak ile ta. 
tünde bırakılır. Gayrimenkulün te- ze sebze ve mahrukat ve mekiilatı hayvaniye ve aşı hayvanatı 
mamı işbu ilan ve şartnamede gös- tanzim edilen olbaptaki şartnameleri veçhile ve kapah zarf usu· 
terilen şerait dairesinde 25-6-932 ta- lile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 
rihine müsadif cumartesi günü saat Bunlardan et, ekmek, süt. yoğurt, ve sadeyağı 7 Haziran 
15-17 de Beyoğlu sulh mahkemesin 932 salı günü saat 14 le Y•f ıebzeler ile şeker, pirinç, sabun 
de Bafkatip odasında satılacaktır. ve emsali kuru erzakile mekulatı hayvaniye 8 Haziran 932 çar-

bu güzel rurubun temataıiçin !arından ve yumurtalardan da okkaaı on bet kuruta alan olma- Eminönü Askerlik ~ubesind•m: 
halk iskele civarında tenezzühe reıim almağa baılamıt oldukla- dığmdan köylüler yaylıya çıktr- 1 - Mülğa Süleymaniye, Aksa 
çıkmaktadırlar. nndan kanuıuuz olan bu hareket lar. Kıt için tulum peyniri batlı- ray, ve Sultanahmet şubeıinde 

KOYWLERLE TEMASLAR leri hükümetin müdahale.ile me- yor. mukayyet ve halen Eminönü ka-
nedilmiıtir. Geçen sene yapılmıı Azılı bir katil za11 mıntakaaında bulunan taıra 

Geçen aene tarla farelerinin olan (7000) liralık hayali bütçe ıubelerinde mukayyet bulunan 
hücumundan mahsulat kıunen den ancak 3 • 4 bin liraaı tahsil Çankınya tabi llgazın Yazı kö ihtiyat erkan, Ümera ve zabita- Beyoğlu sulh mabkemesind- : 
mahvolmu§ ve mütebaki mahıu- edilebilmiıtir. Sokaklarda dilen- yünden Saka oğlu Muıtafayı ka· ynıonkllam07a6laNro•~ıluyakpatınrmunamk uciu~zine: Temamma 8150 lira kıymet takdir 
lat ta pek az para etmiştir. Zira ci yoksa da köpekler pek çok- rmru almak için tabanca ile öldür .. __ 
at Bankaaı da alacağını tahsil tur. Belediyenin doktoru da yok mek ve kadını da ağır surette ya tubeye bilzat veya bilvasıta mü- edilen Beyoğlunda Polonya sokağın 
için köylüleri pek tazyik etmiı tur. Yalnız 70 yaıında bir ebeıi falamaktan maznun ayni köyden racaatları. da 19 No. ile müraklı:am bir bap 
"e çift hayvanlarından ır;ayrıuna olduğunu ıöylediler . brahim Ağırceza mahkemesince 2 - Yoklamaya 1 16/932 de hane açık artırma ile paraya çevri-

h 
· k k tın t B' 16 sene 3 ay a"'ır hapse mahkum' b 1 k 30 6-932 d 'h acız oyara sa ıt ır. maen Ragıp KEMAL & aı anaca ve · e nı a· lecektir. Şartnameıi mahkeme divan 

~;".~~====:==::=::=====~~:'.:.::'".'."':".:="":======= l ıepd•i~lm·İ~şt·i~r·~---••••••! 1 yet verilecektir. 
1 

3 
_ Müracaat günleri cumar- hanesinde muallak olup, tarihi ilan-

Mahkumiyel kararı Hı·ıaA ıı·ahmer Sadıkzade Biraderler tesi, Pazartesi ve Çarşambadır. dan itibaren 932-21 No. da görül-
1 

V 
4 - ihtiyat zabitanı askeri ve- mek Üzere açıktır. Fazla malumat al 

apurları fu d 

H ft 
1 İ sikalarıru ve nü ı cuz anlarını mak isteyen memuriyetimize müra-

Kibrit kralı K.reugerin intihan 
h&disesini kayıt ve re&mini net· 
rettiğimizden dolayı mücldeiumu· 
milik tarafından aleyhimizde açı
lan dava dün A&liye mahkemeai 
Üçüncü ceza daireıinde intaç edil 
tniş, umumi neıriyat ve yazı itleri 
müdürümüz Etem izzet Bey rı>
•im dercinden dolayı 7 gün hapse 
ve 25 lira para ce:zaama mahkôm. 
olmuftur. Heyeti hakime Etem 
izzet Beyin mahkümiyeti sabıka
lı olmadığı cihetle cezaaının te

ciline karar vermittir. 

a ası 1 Karadeniz Postası varsa sıhat raporlarını ve ikiter caat etmelidir. Artırmaya iştirak ;. 
adette vesika fotoğrafileri"i hi.-.. . . Duınlu rıuar milcn atideki tarihlerde müraca- çin yÜzde 7,5 teminat göıtermekli.-

. Dun, Hıliilıahmer haftasının at edeceklerdir. zımdır. Tapuda müseccel ve gayri 
ılk günü idi. Bu münasebetle ; A • Erkimı harp ve piyadeler müseccel hak sahipleri evrakı müs-

h.~r ta~a!t~ dünden itibaren bü- ı V A p U R U 26 mayıs perıem- 1 İli. 9 haziran. biteleriyle memuriyetimize bildir-
tun Hılalıahmer ıubelerinde i- be günü ak1am saat 18 de Sirkeci B • Suvari ve topcular. 1 ili. ' medikleri taktirde sabt bedelinin 
ane ve teberrü kaydına ba•lan. 9 haziran. ı 1 el ha · kal 1 1 b • rıhtımından hareketle Zonguldak, O . istihkam kıtaatı fenniye pay a§ma&ın an rıç u ar. f u 

1 mıttır. lnebolu, Ayanrık, Samsun, Ordu, 2 ila 16 haziran artınnada üç defa bağrıldıktan son-

Hilaliahmer haftası tetebbü- Giresun, Trabzon, Rize ve Hope 1 C Levazım, Jandanna ve de- ra kıymeti muhammenesi bulduğu 
sünün memleketin her tarafın. ye azimet ve avdetle ayni iskele- niz 2 ila 16 haziran. taktirde en çok al'lıranın üstünde bı-

. H. Etıb~~ eczacı. baytar ve rakdır.Gayrımenkulün temamı itbu i 
da bu hayirki.r cemiyete kar~ı !erle Göreleye uğrıyarak avdet e- Oı§çıler, 18 ıla ?3 hazıran. 1• .. . . 

- 1 k • decektir. V N ki' b'ıtanı M . . an ve şartnamede gosterılen şeraıt , 
mevcut umumı a i anın arttığı \ a ıye za • emurını . . . . .. 1 

·· .. ! ktedi D·· b. k Fazla tafsilat için Sirkeci Mey- Askeriye, Askeri aan'atki.rlar mu daire
11

nde 25-6-932 tarıhıne musa-

şamba günü saat 14 le ve alelumum mahrukat ile dana ve sair 
aşı hayvanatı 14 Haziran 932 salı günü saat 14 te fiatlar haddi 
layık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

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

KAPPS Alman kitapçı, A 'm m kitapları 
eo ucuz sa!ar, Beyoğlu. f stiklil 
caddesi 390, lsv•ç sefareti kuşı~ın.:i.ı 

Büyük T ayyarc Piyangosu 
12 d TERTİP S ci KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

IOJük ikraıniJe 5 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk 
mükafat vardır. 

Netriyat müdürümüz bu kararı 
temyiz etnıiştir. 

Sanayi ve maadin 
müdürlükleri 

goru me r. un, ır ço ze j zika ve imamlar, 25 ili 29 ha- dif cumarteıi eünü saat 15-17 de ı• 
vat, Hililiahmere senelik aidat 1 menet hanı altında acentalığına !arını vererek aza yazılmıtlardı. I müracaat. Tele. 22134. zıran. 'f 'f :~ Beyoğlu sulh mahkeme•İnde ı...~- ------------------------------

H·ı·ı· h h f katip odaunda satılacaktrr. N f • v k A 1 e d ı a ıa mer atası münasebe- lıı1n•••••••••••ııİııı• Ü•kiidar Askerlik fubesinden: ti 
tile dün bütün. şubeler, bayrak. ,. 1 -Şubede mukayyet bulunan a ıa e a e n en 

lktraat vekaleti, Türbede bi1· 
binada bulunan Sanayi ve Maa
din müdürlüklerinin Ticaret mü
dürlüğü ile bir binada bulunınası 
tu tenıip etmİ§tİr. 

Bu vaziyete göre bu iki müdü
riyet de Ticaret müdürlüğünün 
bulunduğu 4 üncü Vakıf hana 

!arla süslenmişti. Ü R İ E N TM A RE ihtyat zabit ve askeri memurla-
FEDEL TA rm yoklamalarına 1 H ziran 932 Tüccari ve Banka muameli.tr- 3000 ton katran yağı pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 

vapuru 5 Hazırana doğru Trabzon, de başlanacak 30 haziran 932 de na vakıf yeni ve eski Türkçe, 
1 Samsun, lnebolu ve limanımızdan nihayet verileceğinden itbu müd- Fransızca, lngilizce ve ltalyanca Pazarlık 4 6 1932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te 

NAPOLI, BARSELON, MARSIL- det :;,:arfında •ubeye müracaatla- ı:sanlara malik olup gerek muha- Nafia vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktrr. 
y rı. sip gerek muhabir vazifesini de- Pazarlığa iştirak edeceklerin 11250 liralık teminatı muvak. 

A, ve CENOVA limanları İrin mal 2 - Hekı·m, bavtar, eczacı ve ht l · d · · h t · k T d J ··ı.ı , ru e ey erım aımı ya u vıze- ate ve icaret o ası vesika arile birlikte ayni gün ve saatte ko-
yu eyecektir. Teklifat için Galata- di& hekimlerinin diploma numara tale şeraitlc. 
da, Frenkyan han ORIENTMARE !arını. Alakadaranın lstanbulda, Ba- misyonda bulunmaları lazımdır .• Taliplerin bu husustaki şartnıl-
acenteliğine müracaat. Tel. B. O. 3 - Hekim ve baytarlardan ker hanında No 19. 20 c. M. Ru- meleri beş lira mukabilinde Ankarada Nafia vekaleti inşaat daire 

j.-~~------------~ili:t:i:~:·~·~~:s:~:":':ı~o:la:n:l~a:r:ın~v:e:s:~:a~-~=rn=u~z~i~~~m:· :~:r:a:=:a:t~e~y~~:m:e:lc:r~i~m=e:r:-~s~~d~,ls~nb~~aHQdupapLlmanişlerimü~rlüiünd-~-T• • • ( 1 \ _____ _ 

Zührevi ve idrar 

Dr. Celal Tevfik 

yolu hastalıklan mütehassısı: 
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ıttILL MAYIS 1932 

Kansızhk, Romatizma, Sara, Kemik, Sinir, 
Damar, Verem hastahklarına, yürümeyen, 
dit çıkaramayan çocuklara genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU 

s • 
Kilo ile açık 

Kilosu 

Müskirat 
• 
inhisarı 

Tekirdağ Şarapha
nesi Mahsulü 

Beyoğlu Satış Mağazasında 

İstanbul Türk Emlak şirketinden: 
l.şbu Şirket Takıim'de Talimhane'de 120 metre tul ve ti 
metre vuati irtifada beton umeden bir latinat c!uvarı 
inıasını kapah zarfla mftnakaaaya vaz'etmiştir. 

s • 

BEBEK SARAYINDAKİ 
Müzayedeye 27 Mayıa Cuma Günü dahi Devam Olunacakbr. 

Mezkür aarayda bulunan bilümum kıymetli ve müzeyyen eşya ve bilhassa hakiki kris
tofl sofra, dondurma, ıampanya ve çay takımları, Hereke ve Lion ipekli kumaşları, el 
işlemeli çarşaf çay takımları. Piyano, Piyanola, perdeler, ipekli Hereke Mısır ve 

Acem hahlan, nadide aalon takımlan vesaire .. 

1 Devlet Demiryolları llinları 
Şebekemiz üzerinde iıleyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti hareketleri. 25 Mayıs 932 tari

hinden itibaren qajıda g&terilen tekilde deiiıtirilecektir. Ankara - Sivaı ve Çankın kıı
mı üzerinde bir <leiiıildik yoktur. Fazla mallimat almak isteyenlerin istasyonlara müracaat 
lan ilin olunur. 

Haydarpaı• 
Ankara 
Ankara 
Haydarpa§ıı 
Eskitdıir 
Ankara 
Ankara 
Eskitehir 

Haydarpa§l 

Adaıı,ıı. 

Adana 

Haydarpa~ 

Fevzipqa 
Malatya 
Malatya 
Firat 
Firat 
Malatya 
Malatya 
Fevzipaşa 

H. 
M. 
H. 
M. 

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

Her gOn 
" 

19.25 Her güıı 
A.ıadolu Sür'at: 

18,05 
10,00 
18,42 

16,30 .. 
Her gün • 12,25 Her gün .. 8,05 •• 
Pazartesi, Perşembe 11,50 ,, ,, 

20,32 
Cumartesi, Çarşamba 9,40 

u ,, 18,10 
Muhtelit Tren; 

Cuma, Pazar, Pazartesi,) 

9,55 

Toroı Sür'at: 

H. 
Salı; Pertembe ) 11,50 Cumartesi, Çartamba 10,40 
Cumartesi, Pazartesi,) M. 

H. 
Salı, Çarşamba; Cuma) 21,00 Pazar; Perşembe 
Cuma, Cumartesi, Pa·) 

14,10 

M. 
zartesi, Salı; Perşembe) 7.30 Pazar, Çarşamba 
Cumartesi, Pazar, Salı,) 

14,15 

Çar§amba, Cuma ) 17,35 Pazartesi, Perşembe 18,55 
Muhtelit Tren: Muhtelit Tren: 

H. Her gün 5,30 
M. " 14,40 
H. Cuma pazartesi çarşamba15.IO 
M. " " " 16,05 
H. Perşembe, Pazar; Salı 11,00 
M. " .. .. 12,14 
H. Her gün 13,0(' 
M. " 22,2f 

Muhtelit Tren 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe 

,, " ,, .. .. .. .. .. " 

3,18 
6,15 
6,35 

Perşembe, Pazar, Salı 9,15 
.. .. .. 10,10 

CumaPazartesi,Çarşamba 17,00 
" .. .. 18.13 

H. Cuma, Pazar, Çarşamba M. ,, ,, ,, 25 mayıı 1932 tarihinden itibaren pazar günü 29 mayıs 
1932 dahil olmak ibre saat 10 la 13 arasında, Taksim'de 
Valde Çeıme aokağında şirket idarehanesinde işbu işe 
mflteferri plin ve ıarhıameler 3 lira mukahilinrle 

PERTEV Sı.:rubu 
' 

Eskişehir 
Kütahya 
Kütahya 
Balıkeıir 
Balıkesir 
Kütahya 
Kütahya 
Eskişehir 

H. " .. .. 
16,32 
11,00 
21,25 
21,40 
00,35 

taliplere verilecektir. 

GaziaJınla~ ~ Mn~~eiuınunıili~in~en: 
1 - Gaziaymtap hapiahanesınin tehri (25000) yirmi beş bin 

kilo miktarndaki ekmek ihtiyacı mevkii münakasaya konmuttur. 
2 - Kuntrato müddeti 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bir 

ıenedir. 
3- Müddeti münakasa (21) yirmi bir gündür. 
4 - Münakaaa kapalı zarf uaulile olacaktır. 
5 - Muvafık bedel verildiği takdirde ihalei kat'iye 1 Haziran: 

1/6/932 tarihine müaadif çarıamba günü aaat (16) raddelerinde 
Müddei umumilik dairesinde icra kılmacakbr. 

6 - Münakaaaya talip olanlarla 9artnameyi öğrenmek istiyen 
lerin müddei umumilikte tefdı:kül etmit olan Komisyona müra-
caatları lüzumu ilin olunur. (2166) 

PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

M. Cumartesi, Pazartesi, Perıembe 

* * * 
Ankara - Kayseri hattı üzerinde Balışeh istasyonu civarında 

108 - 000 inci kilometrede vaki taşocağından çıkarılacak 8000 
M3 balastın kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 salı günü 
saat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. 

Taf&ililt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (2178) 

Satılık Dükkan Hissesi 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 

Yemişte Hacı Mustafa mahallesinin Taşçılar caddesinde es
ki 201, yet:ıİı 7 No. lı dükkanın 1/ 8 hissesi sekiz sene sekiz müsavi 
taksitte ödenmek tartile 3287 lira 50 kuruş muhammen bedel Ü· 

zerinden açık arttırma usulile satılacaktır. Yevmi ihale 26 Mayıs 
932 pertembe günü saat on birde Eminönü malmüdürlüğünde 
yapılacaktır. (1709) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
19 Mayıs 1932 vaziyeti 

AK T 1 F 

\iMi 

Kasa 
Külçe ufi kilugrım (il!veıen tedı
vüle çıknrılan bAnkonotlu karşılığı) 
Külçe sıfl kilogram 
Me!ktlk Türk ılıını 11fi kilognm 

Banknot 
L'faklık 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler: 

6.178,211 
633,-

2.194,194 

·Alan Mevcudu { llAveten teda\üle çıkarıl•n 
t\ülçe saf~fı-~ banknotlar kuşıhğı 

.. _ J llAveten ted•vüle 
Altına tahvili 1 Dt<vız me,·cudu \ çıkınlan bank-
kabil \ notlu karşılığı 

{ Serbest dövizler 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakliye kuşılılı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tediyat 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham ve ( Deruhte 
Tahvil4t \ karşılığı 

Albn üzerine 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 

edilen evnkı naktiyı 
( itlbarlkıymetle ) 

avans 

Nazım Heaaplar: 
Kanuıun 6 ıncı ı 
maddesine tev-{ •.. 
fikAn tevdi edi -1 500,000 1 urk ılımı 
len kıymetler \ 
Muhtelif Depo Jleaaplan 

Lira 
.. 
" 
" .. 

8.688.589,99 
885.051,44 

3.065.667,56 

9.528.741,-
224.488,59 

-~--

Lira 

Lıra 

l.05ü. 960,89 

1 .!ı4J.295,73 

952.989.09 

Lira 158.748.56:1, -

- 2:_078.563,-

Lira 0.-
~7.125.825,

A_ 

4.625.000,

b.216,20 

Yekün 

i Lira 

22.392.538,ö8 

• i2 1. 29tı,86 

3.053.245,7 l 

156 .6~0.000,-

27. 125.825,- -

626,80 

7. 3tıu. ı 98.97 

J .672.~99.37 

4.631.2 16,20 

22-l.033.5-17,49 

PAS 1 F 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı n•ktlyc 
Kanunun 6. ,e 8 inci maddelerine 
vaki tediyat 

tevfikan 

Deruhte eılllen evrakı naktiye bakiyesi 

158.748.563,

- 2078.563,-

156.670.000,-
9.745.550,88 Karşılığı tamamen alan olarak tedav_üle .v~z edilen ~ Lira 

Karşılığı tamamen alana tabvW ~bı dövız olırık 
tedavüle vazedilen - " _ _ l.tı43.295,73 

Vadesiz Tevdiat: 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Heaaplar 

i L~~r_• _ _ _ oo_8_ .. _56_1~,1-4-• L _,_ 5.623.625,-

Lira 
15.000.000,-

168.058.846,61 

6.'232.186,14 

1,551.~86,07 

28.560.012,47 

4.631.216,2(1 

Yekiln 224.033.547,49 

l-konto haddi ~~8 - AU:ın üzerine avans % 6 3ı4 

lıtanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına onbin beıyüz Ji. 
ra kıymet taktir edilen Beyoğlunda 
eski Hacımimi yeni Hüseyinağa ma 
hallesinde Kumbaracı ıokağında es
ki 78,80, 82 yeni 104, · 106, 106-1 
ve 106-8 numaralarla murakkam 
kayden Ali efendi vakfından 356 
Muıtafa Efendi vakfından ll7 zira 
9 parmak miktarına halen 104, 
106-1 ve 108 numaralarla mürak
kam altına iki dükkanı hıwi müıte
militlı apartmanın tamamı açık 
arttırmaya vazedilınİ§ olup 1 Hazi
ran 932 tarihinde tartııamui Divan
haneye talik edilerek 25 Haziran 
932 tarihine müıadif cumartesi gü
nü saat 14 ten l 7 ye kadar lıtanbul 
dördüncü İcra dairesinde açık art
bnna ile satılacaktır. Arttırmaya it
tir ak için yüzde yedi teminat alı
nır. Müterakim vergiler ile belediye 
resimleri, Vakıf İCBlftİ müıteriye 

aittir. icra ve iflao kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan haklıın ta
pu ıicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alikadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları 
m Ye huıuıile faiz ve masanfa dair 
olan iddialarım ilin tarihinden iti-

l haren 20 gün içinde evrak. müa~ile
lerile bildinneleri lizunclır. Aksi hal 

I de hakları bu sicillerle sabit olmı-
yanlar satış bedelinin paylaımaoın

dan hariç kalırlar. Alakadarlann iş
bu maddei hnuniye ahkamına göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha faz
la malumat almak isteyenlerin 931-
1113 numaralı dosymıııza müracaat
lan ilan olunur. 

İLAN 
27 Niıan 932 tarihinde tescil ve 

ilan edilen mukavele mucebince ha
li tufiyeye vazedilen lstanbulda Sir 

1 kecide Sanaııaryan hanında 30 ve 31 
1 numaralarda Hacı Yuıuf zade vec
' di ve ıüreki11 kollektif şirketinden 

alacaklı olan zevatın alacaklarını 

kayt ettirmek üzre evrak ve vesaiki 
lazımesile Sanasaryan hanında 31 
numarada tasfiye memurlan Racı 

Yuıuf zade Vecdi ve avukat münir 
Ahmet Beylere pazartesi, salı, çar
~ba giinleri saat on dörtten on ye
diye kadar müracaat etmeleri ve 
kayt muamelesine 1932 ıenesi Ha
ziran gayesine kadar nihayet verile
ceği ve bu tarihden aonra vaki ola
cak müracaatların nazarı itibare aw 
lmmayacağı alakadaranın malumu 
olmk üzre resmen illin olunur. Hali 
tasfiyede bulunan Hacı Yuıuf zade 
Vecdi ve Şürekası Kolektif ıirketi
nin Tasfiye memurları Hacı Y usaf 
zade Vecdi, avukat Münir Ahmet. 

DISTOL: Koyunlarda, keçıl~ t 
..-e ölriizlerde ı..ıunan kelebekleri öf 
diiriir, hayvanı yüzde yüz kurtarıl• 1 
Her eczahanede satılır. 1 

Toptan satı§ için Reji han 2-3 
No. ya müracaat: Yeni postane at 

kasında, lstanbul. 

3 üncü Kolordu 
llAnları 

K. O. ve birinci fırka ve Ç•j 
talca müstahkem mevki ve ha 
tahanelerin koyun ve sığır etle 
rine verilen fiyatları pahalı g·· 
rüldüğünden tekrar pazarlık! 
alınacaktır. İ!ıalesi 28-5-932 c 
martesi günü saatleri aşağııl 
yazılı taliplerin şartnamesini i 
mak üzere her gün ve pazarl•j 
ğa ittirak edeceklerin de vak11 
muayyende komisyonumuıl e 
müracaatları. (336) (2205 

İhale Saatler 
K. O. nunki 14,30 ıl~ 
1. F. nınki 15 ı!d 
Çatalca Ms. Mv. ninki 15,30 el• 
Hastahanelerinki 16 el• 

Fatih Malmüdürlüğünden: 

Samatya'da çırağı Hasan JJll 

hailesi Hacı Kadın sokağını!• 
cedit 109 No. lı malcı karakol 
tarihi ihaleden bir sene müddei 
le kiraya verilecektir. Müddeti 
müzayede 16 Mayıs 932 tarihi~ 
den 4 Haziran 932 tarihine ka· 
dar yirmi gündür. Taliplerin .~ 
Haziran 932 tarihine müsaıl•:ı 
cumartesi günü saat ikide müı' 
yede ve ihale komisyonuna JJ'.l~j 
racaatları. (2043~ 

Askert fabrika· 
lar ilanları 

As. Sn. Mp. ; için 1 HaziraJ 
1932 tarihinden 31 Te§rinisa~1 

1932 tarihine kııdar 21 Mayı! 
1932 tarihinde münakasaya 1'Cı 
nulan 19445 kilo ekmek için t•·1 

lip zuhur etmediğinden mün•·ı 
kasa kanununun 17 inci maddi 
sinin ikinci fıkrası mucibin'1 

bir hafta sonra 31 Mayıs 193ı 
~alı günü tekrar münakasa>" 
vazedileceği ilin" olunur. (22091 
~~~~~~~~~~_.,,ı 

ŞEHITLIKLERL iMAR 
CEMiYETiNDEN: 1 

Edirnekapı tehitliğinin 500 lira lı' 
deli sabıkı otları 240 buçuk lirad' 
talibi uhteıindedir. Bu bedel badıfl 
layık görülmediğinden müzayederıi~ 
15 giin temdidi ve 26 May11 per 
ıembe günü saat 16 ela tehitlikte dl 
vamı takarrür etmİttİr. Fazlasile l~ 
lip olanlann mezkur gün ve saaıt' 
şehitlikte bulunmaları. 

Beyoğlu sulh mahkemetindeıı . 
Temamına 1039 lira kıymet takd 
edilen Galatada Kemankeı mahaW 
sinde Çömlekçi Kölemen sokağıııd' 
16-20 No. ile mürakkam bir .,.t 
mağaza açık artırma ile paraya çe'. 
rilecektir. Şartnameıi Mahkeme ~· 
vanhaneıinde muallak olup tarihi r 
landan itibaren 932-22 No. da r/ 
rülmek üzere açıktır. Fazla msıa· 
mat almak isteyen memuriyetiırıİ~ 
müracaat etmelidir. Artırmaya ;şır 
rak için yüzde 7,5 teminat göı!.,r 
mek lazımdır. Tapuda müseccel <' 
gayn müseccel hak sahipleri evr•~ 
müsbiteleriyle memuriyetimize b~. 
dirmedikleri taktirde satıt bedel' 
nin paylatmaıından hariç kalırl~f· 
ltbu artırmada üç defa bağrıldı.lıl'1 
ıonra kıymeti muhamıneneyi buld~ 
ğu taktirde en çok artıranın üıt~~ 
de bırakılır. Gayrımenkulün teın~ 
itbu iliin ve tartnamede göster•~ , 
ıerait dairesinde 30-6-932 tarih'~ı 
müıadif pertembe günü saat t5· 1. 
de Beyoğlu sulh mahkcmeıinde 1>"1 

ki.tip odasında •atılacaktır. 

MİLLIYF.T MATBAASI 


