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Tütün meselesi 
- Balkan tlltlba lıo•f.
ranaı mun ... b•tll• -

Habl., Edip 

r Sahip ve Ba,muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Uaıaml Ne,riyat ve Yan Müdürü 
ETEM iZZET 

Beterin oldukça 1~ is~al ebne
ie ""ıladığı tütün, a:ı bir zamanda 
iım-Ji pek fa:ıla taammüm eden 
lıir -ddediY. Tütün memleketimi
ze de oldukça ı~ ithal edilmit el
ınasnıa rağmen en müsait toprUla
rı }'Ul'dumuzda bulmuı ve kendine 
ınabtuı evaafı hasebile cihantüınUI 
lıir fÖhret iktisap eylemİJtir. 

ROMA, 25 (Telsizle: gece, saat 3 : Başmuharririmizden) - M. MUW)lini, İsmet Paşa~ otelde 
ziyaret etmiştir. iki Başvekil arasında mülikat uzun müddet devam etmiştir. Türk.İtalyan 
dostluk muahedesinin üç sene daha temdidi takarrür etmiş ve mukavele imzalanmışbr. 
Matbuat bu münasebetle hararetli neşriyatta bulunuyor. MAHMUT Son iki uırda bütün dünyada tü

lün iıtimaJi pyanı hayret bir dere
cede artmıttır. Bilhusa aiıaret kul 
!ananların mıktan yapnk ıiıara i
le çubuk kullananlara kartı büyük 
bir tezayüt izbar eylemektedir. Har
bi umumiden evvel mesela İngiltere 
de bir ıene zarfında adam bqma 1-
labet eden ıigaret mıktan 201, Ce
ınahiri müttefikai Amerikada 143, 
Almauyada 195, balyada 104,Frau
aada 192 iken bu miktar: 

1927 1928 1929 1930 

lngilterede 874 933 993 1033 
Cemalıiri 
Miittefika-
yı Ame-
rikada 810 883 893 

522 
358 
413 

998 
508 
326 
435 

Almanyada 499 508 
ltalyada 337 348 
F ranaada 272 324 
adede baliğ olmuttur. 
Erlmmın bu vuzuh ve beligati til

lün n bilhaısa ıigaret oarfiyabnın 
bütün ikbaadi buhranlara raimen 
hiç azalmadığını pek güzel iıbat 
etmektedir. 

Sipret tütünü bundan hemen ru
bu aaır evveline kadar tamamen 
Türk topraklarına milnbuır idi. 
1910 ıenesinde Türkiyenin tütün iı 
tihaalitı 58.749.124 kilocluı ibaret i
di. Şimdi bu topraklardaa bir loıı
n11nın komtu iki memlekete, Yuna
niıtan ile Bulgariatana geçıneoi haıe 
bile bütün bu üç memlelletin iıtih
aalab: 
Türkiye
nin 

\'unaniı
tamn 

1929aenesincle 36.503.307 
1930 ,, 47.210.954 
1931 ,, 46.278.314 

1929 .. 
1930 .. 
1931 .. 

79.400.000 
68.180.000 
42.500.000 

8ulgarista-
hm .. 1929 ,, 32.592.508 

1930 .. 26.800.000 
ye 1931 ., 32.000.000 
eJI ltiloya baliğ olmaktadır. 

Şu balde bu üç memleketin mec
ll>u utibaalitmm 1929 seneainde 
148.495.816, 1930 senesinde 

1 132.190.954 ve 1931 senesinde de 
e)• 120.778.314 kilo olduğu görülür.Bu 

liç memleketin dahili iıtilılikib 
20.000.000 kiloya baliğ olmaktadır. 
il undan ""ıka iıtihaalibn bey' eti 
lftec:muumdan yüzde 5 ve hatta bir 
~ iddialara göre yüzde 10 fire çı
~ iktiza etmektedir. Bu besa
lıa nazaran bütün dünyada ıigaret 
..niyabnın tezayüdü nazarı' itibare 
'1ınırsa bu üç memleketin tütünle
rinin aatılamamaımın fazlayı iıtih
salden ileri gelmediği daha güzel an 
laıılabilir. Dünyanın en iyi ıigaret 
tütünlerini yetiıtit-en bu ilç memle
lıetin en mühim istihsal ve ihracat 
ll>addesi tütündür. Çünkü Y unaniı
lanın bütün ihracatının yüzde 57 
•ini, Bulgariıtanın yütde 49 zunu; 
tütün teşkil etmektedir. Memleke
timizin ihracat maddeleri bu iki 
ft\emlekete nazaran daha mütenevvi
dir. Buna rağınen bizde de ihracat 
lrıetaımızm batında tütün gelmek
tedir. Bizde de tütün ihracatımızm 
l'Ü:ıde 24 ünü teıkil eder. Yunaniı
lan ticareti hariciye plançoıu yüz
de 60 bir mıkdarında açıkla kapan
ll>aktadır. Türkiye ve Bulgariıtanın 
lıarici ticaret plançoları aktif olmak 
la beraber bunda ithalabn tahdit ve 

n takyidi amil olmuttur. Onun için 
bu gÜn siyaseti iktisadiyelerinde 
lıarici ticaret itlerini en büyük bir 
•hemmiyetle telakki eden itbu üç 
llıemlekette günün en mühim me
&elesini tütün işleri teıkil etmekte-· 
dir. l tte bu noktaları görütmek ve 

·· liitünleriınizin satılmaoı esbabını a
l"amak üzere lıtanbulda toplanan 
liitiin konferansının bütün gayesi 
l.u noktadn cemolunabilir. 

Bütün dünya istihlikitına naza
~n Türkiye, Yunanistan n Balı .. 
liıtanm tütün iıtihaalitı o kadar 
lıızla olmadığı halde her Üç memle-
lıetin tütünlerinin fiyatları düımüt 
•e cümlesinde satılmamak müşkili
tı kendisini göstermiştir. Bunun bit
ı-bi muhtelif sebepleri vardn-. Fiye
lin diipnesindeki amillerin en mü-
1.iınmi umumi buhran haaebile kud
t•ti iftiraiyenin tenezzülüdür. Bun
dan bafka bugün dainw artan mas
'"-flan için yeni varidat arayan dev
'-tler en fazla ittisa ve ele.tikiyyeti 
lııüz varidat menhaı olarak tütünü 
tOrmütlerdir. Mübrem ihtiyaçtan ol
lııa11na rağınen bu nokta umumen 
rhuı edilmediğinden tütünden faz
• vergi alınmaaı devletlenn ıiyue
li İçtimaiyelerine de muvafık gel
'-iıtir. Her in mütezayıt bir vergi
~~ maruz kalan ıigaret ıenayii iae 
1•tihlaki.tı azaltmamak için fiyatı 
•rttıramadığından bilmecburiye u
~z tütüne rağbet göstennittir. lti
";"dıınca tütün fiyatlannm düıme
'indeki amillerden en büyüğü bu-

r Devamı 4 üncü ııahiledel 

• 
ismet Paşa dün M. Mussolini ile 

uzun müddet görüşmüştür 
~----------------------------------------, 
Heyetimiz Romada fevkalade merasimle 
karşılandı ve halk tarafından alkışlandı 

Kral Hz.nin ismet Pa,a şerefine ziyafeti 
ROMA, 25. (Telaizleı Milliyet) - j ve Milliyet başmuharriri Mahmut Bey-

Bu aabah Roma'ya vasıl olan lamet Pş. ler hazır bulunmuşlardır. Ziyafete Krali 
ve refakatindeki zevat garda fevkalade çe Hz. Velihat ve prensesler de iştirak 
me.ıasimle ve samimi bir surette karşı- etmişlerdir. 
lanıruşlardır. istasyonda bizzat M. Heyetimize dahil olan diğer zevat 
Muasolini, Hariciye nazın M. Grandi ve şereflerine de meclisi mehusan reisi ta-
nazırlardan ekserisi hazır bulunmuı- rafından mükellef bir öğle ziyafeti ve-
lardır. riJmiştir. 

ismet Pş. trenden iner inmez M. lamel Pş. M. Mussolini ile uzun müd-
Muasolini tarlafından çok hararetli bir su det göriİ§miif tür. Bu mülakat esnasında 
retle karşdanmışbr. dostluk muahedesinin üç aene temdidi 

Kral Hz. tarafından verilen öğle zi- takarrür etmiştir. Muahede İmzalana-
yafetinde lamel Pş. Tevfik Riiftü, Fır- caktır. 
ka katibi umumisi Recep, Afyon mebu- Türk heyetine karşı her tarafta son 
ıu Ali, Roma sefiri Vasıf, Sürt mebusu derece alaka ~öıterilmektedir. 

Roma ya 
Muvasalat 

ROMA, 26. A. A. - lamet P"fll 
Hazretleriyle Tevfik Rilttü Beye
fendi ve refıılaıtlerlndelri zevat bu 
sabah aaat 9,30 da R-ya vaııl ol 
muılar ve iatuyonda M. Muuollnl 
cenaplariyle M. Grandi, İtalya Bat
vekilet ve Hariciye Nezareti Müa
teprlan, Roma Valisi, F qlat fırb-
11 umumi katibi Ye Türlıiyenln Ro
ma biiyük elçillii mulahatıhart i
le Sefaret memurini, İtalyan hülôl
metl erklııı Ye Haridye Nezareti 
yüksek memuNr• tarafmclan iıtik
bal edilerek selimlan11111lardır . 

Gazetelerin neırtgatı 
ROMA, 25. A. A. - Stefani A· 

janaı bildiriyor: 

Bütün gazeteler, Türk Vekillerini, 
hoşamedi temenni ederek, hararetle 
ıelimlamakta ve 1 ımet P"fll Haz.. 
retlenyle T eırfik Rüıtil Beyefendi
nin fotoğraflarını derç ve ten:ümel 
hallerini neşretmektedirler. 

Gazeteler bundan bqka iki mem
leket arasında mevcut dostluk mÜ· 
nasebetlerini kayıt, genç Türkiye 
Cümhuriyeti tarafından sarfolunan 
fevkalade gayretleri takdir ve bu i
ki memleketin ittiraki meaaiıi im
kanlanna itaret eylemektedirler. Milpriinileyba, burada bir çok mal,..u buıuııi bir katarla Blrinclizl 
Meçhul askerin mezarında hükUmet erkanı ve bayrak ve müzi- den gelen lı-t P34a !'f•zretlerile 

ROMA, 25. A. A. - hmet Paıa kalariyle bir bombacı müfrezesi ta- Tevfik Rüttü Bey<tfendi, refalratl&
Hazretlenyle Tevfik Rüıtü Beye- raflarmdan kartılanarak ıelimlanmıı rinde ltalyanın Ankara büyük elçisi 
fendi Krallenn metfun bulundukları !ardır. Vekiller Hazerah mezara bir ve Türkiyenin Roma mulabatgüza
Panlbeon'a giderek Türk renkleriy- çelenk vazeylemiıler ve halk tara- n ve maiyetleri erkim bulunduğu 
le tezyin eclilmiı kordelel.-e sanlı fından hararetle alkıılanmıtlardır. halde istaıyona vasıl olmuılar ve 
çelenkler koymuılar ve müteakiben Bari'den geçerken burada vali ile askeri ve !"ülki hükU 
meçhul askerin mezarına azimet ey met ve faşiıt hrkası. ~ ~-
lemitlerdir. BARI, 25. A. A. - Batvekiılete [Devamı 4 uncu •ahi/ede] .. ,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,~,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,, 

Şehriml:ıe gelen iaviçreli taggareciler: Soldan sağa.. 
.Alphonse Bretenbah, Clarles Bretenbach 

- Yazı•• iç .. hifemizde.. • 

Nakliyat 
Vergisi 

Otomobilciler benzi 
nin esas tutulmasım 
muvafık görüyorlar 

Nakliyat ..ergi kanun layihası 
nın B. M. Mecliıine tevdi edildi. 
ğini ve layihanın 
esaslı noktalannı 
dünkü nüıhamı:r.
da yazmııtık. 

Otomobilciler 
cemiyeti reiai Ni
hat B. dün bu hu
•uata bize demit
tir ki: 

"-Yeni ka
nunda beygir 
ku,,,,.ti verlfİYe 
n:ıatrab olarak 
alınınııtır. Bu bir 
niabetuzlik tevlit Nihat Bey 
ediyor. Çünkü beygir kuYVeti faz 
la olan arabalar, fazla vergi ve
recek iae de bu arabalar e.ki aiıı
tem olduğıJ için az kir getirmek-

[Devamı 4 üncü ııahilade] 

Matbuat 
Kanunu 

intiharlara ait mad
denin son şekli 

ANKARA, 25 (Telefon) -
Dahiliye eocilmeni matbuat ka 
nununun intiharlara ait olan 38 
inci maddesinin tadili hakkında 
ki teklifi müzakCTe ederek heye 
ti umumiyenin tasvibine arzet
mittir. Bu tadilata söre memle 
ket dahil ve haricindeki intihar 
vak'alannı gazetenin intitar et
tiği mahallin en büyük zabıta 
makamından mezuniyet almak
sızın netretmek memnudur. in.. 
tihar edenlerin ve intihara teteb 
büa eyleyenlerin vak' aya tul· 
IGk eden resimleri buılmaz. Şu 
kadar ki zabıta mezuniyet verir 
ken bunlann diğer resimlerinin 
baaılmaaın.ı da menedebilir. ln. 
tihar vak'alarmı b&§ka bir gaze 
teden iktibas ederek netredenga 
zete için zabıtadan mezuniyet 
almağa lüzum yoktur. Y abanci 
bir memlekette çıkan iktibas ıu 
retile neıredilen bu vak'alann 
neırolunacağı yerdeki zabıta 
makamından izin almmaıı 11-
zımdır. 

'Yeni Yunan 
Kabinesi 

, AT1NA 25 (A.A.) - Relıi. 
ciimhur M. Zaimiı M. Papanu 
tasiyuyu Yunan kabinetini tef· 
kile memur etmittir. 

lzmirde Gazi heykeli 
JZMIR, 24. - Gazi h~kelJıün 1ı1 

tat resminin, batvekilin Roınadan 
avdetinden sonra yapıJ-tı 967le
niyor. 

ftalyada zelzele 
ROMA, 25 (A.A.) - Sicil

ya, Kalabirya ve ezcümle Meal. 
nada zelzeleler olmllf aaclem& 
ler Macceraia'ya kadar hia ve 
kaydedilmittir. 

Hüseyin 
Rahmi 

Beg 
MiLLiYET için yasdıp 
romanında tahlil Ye 
izah ediyorı 

İnaanlar lJlürlerlıen g6:ı
lerlni geni ve bilmedi
ğimiz bir 'leme mi açı
yorlar? 

İçimizde ve.. aramı:ula 
glJllJgan lJlUler mi vttr? 

Ruh var mı? 

Yqıgor mu?., 

Ebedi mi? 

Romanm lamlı 

Ölenler 
Yapyorlar mı? 

dır. Büyük roman htaılıı 
ba eHrlni wu:- bir .a,. 
ve tetkik mah•al8 ola
rak MiLLIYET için ha-
zırlaımtbr• 

Pek Yakında 

Gayrimübadiller dün 
de toplandılarJ 

Bütün gayrimübadiller cemiye_ 
te girmeye karar verdiler •• 

Kongre 8 haziranda toplanacak ve yeni 
idare heyeti intihap olunacakhr 

Gayri mübadiller, cemiyet ida
re heyeti ile ihtilaf halinde bulun 
duldan itleri müzakere -elı: 
üzere dün öileden IOlll"a aaat 15 
ele Darülfün.., konferana salonun 
da içtima etmitlerdir. 

Vazlgetl n.ıı 
İçtima, pazartea.i günkü kadar 

ıuabl bir -bava ile açıhııamışaa da 
ııe- oldukça hararetli idi. Gayri 
mlibacllllerden bir zabn teklifi ü
aerine Lmail Mllttak Bey, riya
aete intihap edilerek cebe açıldı 

ve katipler aeçildikten aonra Müt 
tak B. söz alarak ezcilmle dedi 
ki: 

- P&28J't .. i gÜnlriİ içtimada 
söz aöyl-k utiyenler, bu arzu -
larmı tatmİıl edemediler. lçtima
ın ıuabi bir inında "idare heye
tinin vuifede devamına mahal 
yoktur!" kanaatinde bulunduk 
ve ilk beyeeanla cemiyetin feahi
ne karar verdik. Halbuki cemiyet 
batka, idare heyeti batkadır. C.. 
miyet, feıbedildiği gibi hükfunet 

[Da"""" 4 üncü ..,hilede] 

Tütün konferansı ne 
kararlar verdi? 

Konferansta müşterek nienf a. 
atleri temin edecek 

mühim kararlar ittihaz edildi .. 

Yunan heyeti reisinin izahat ve beyanatı 
Balkan Tütün konferaJ11UUn ı 2 - Dahil ve hariç piyaıalar

aon celseainde merkezi lıtanbul daki harekat ve teraite ait iıtatia 
olmak Üzere Şark tütünü yetiıti- tiklere iıtinaden ıark tütünleri ti
rmı üç memleket için bir tütün o- careti hakkında hakiki bir fikir 
fı.i ihdası teklif eclilmiıtir. baaıl etmek üzere tetkikat yap-

Aldığmuz mevıuk mal6mata mak. 
nazeran Balkan tütün ofiıine tev- 3 - Dahil ve hariç piyualan 
di edilecek vezaif tunlardır: takip ederek tütünlere yeni mah-

1 - Şark tütününün nefuet reçler bulmak. 
ve falkiyeti hakkında hariçte rro 4 - Üç memlekette tütün bak
paganda yaparak müatehlikleri kında mevcut ahkimm tevhidi i
tenYİr etmek. [Devamı 4 üncü aahilede) 

Bugiln Vtligette Meyvecilik, Tavukçuluk, Bahçıvan
lllı a.ral•I acılıyor.. - Y azı111 ic: ..Jıifemi7.de.. -
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Otomobil yarışımız 
Teknik heyeti dün 

içtimaını aktetti 
11 Haziran cuma günü yapı rılacaktır: 

ilk 

lacak olan otomobil yantma a- A - 1,5 -Hariç-litreye kadar 
it esas talimatnameyi dün yaz- B - 1,5 - Dahil - : 3 - Hariç-
mıştık. Teknik heyet diğer esa litreye l<adar 

Yeni Japon 
Kabinesi 

Vikont Saito yeni 
kabineyi teşkil etti 

satı da tesbit etmiştir. Bugün C - 3 - Dahil - litre ve daha TOKYO, 25. A. A.- Vikont Sai 
bu esasları neşrediyoruz. Diğer fazlası. to milli Japon kabineoini tetkil etmit 
taraftan yanta girecek olanla- O b"ll . ve Bqvekiletle birlikte Hariciye 

3.--- tomo ı er serı araba. Nezaretini de deruhte eylem••tir. 
rın kayıt muamelesine de T u. 1 I k Id -.. arı o aca ve yarıta satın a ı. Kabinenin diğer batlıca azaoı ıun 
ring kulüpte batlanmıttır. Tek ğı şekilde girecek hiç bir par- !ardır: 
nik heyetin mukarreratı ıudur: çaaını çıkarmıyacaktır. Dahiliye: M. Yamamooto; 

1.- Yanta gı"r---'- otomo- Harbiye: Ceneral Sanjuro Uyat-
~ 4.- Otomobilleri seri olma. hi; 

biller 14 Huiran 932 salı günü yan Mosyö AŞOT ve Mösyö Bahriye: Amiral Zuzuki Okada; 
9 dan itibaren TEKNiK Heye- VlNOGRANt arasında ayrı 
tince muayene edilecektir. Ya. Japonlar bir fehri 

bir Y ant yapılacaktır ve bi. l il 
rıta girmek üzere müracaat e. rincisine bir Madalya verilecek t.7ga eti er 
denlere müracaat sırasınca Tür. TOKlO, 25 (A.A.) - Har. 
kiye Turing ve Otomobil Klö- tir. binden Rengo ajansına bildirili 
bünce on beter dakika fasıla i. 5.- Acenta memur ve mü- yor: 
le saat ve dakika tayin oluna. messilleri namlarına mukayyet Bir Japon müfrezesi Hirose· 
cak ve listuı TEKNiK Heye- otomobillerle de olsa ikinci ya- da, Houlan'dan gelen kuvvetler 
te verilecektir. ni hususi otomobiller sınıfına le çarpıımııtır. Ciddi bir müsa. 

dahil olabileceklerdir. 
Muayene Taksim.J- Caddeye I demeden sonra Japonlar Hou-

ue 6.- TEKN K Heyet 26.5- h t 1 d muvui yolda yapılacaktır. lan şe rini işga etmiş er ir. 
932 10 da toplanmak üzere 

2.- Üç sınıf olarak tertip dağılmıttır. Jeneral Shirakava 
edilen Otomobiller her sınıf da Ekrem Rüttü, Nusret, Mula- CHANGAl, 25 (A.A.) -
hilinde silindir hacını iatiabile- ny, Haydar Faysal, Fuat Rüştü, Japonya konsolosu, Jeneral Shi 
rine göre ataiıki tekilde üçe ay Aynacioğlu. rakawa'nın vefat etmiş olduğu-

Elysee'de 
• 
içtimalar 

Tardieu,Herriot ve 
Flandin 

vaziyeti görüştüler 
PAR1S 25 (A.A.) - M. 

T ardieu ile M. Flandin dün ak· 
tam Elysee sarayında reisicüm 
hur M. Lebrun'ün müvacehesin 
de 2 saat müddeti& M. Heriot 
ile ıörüımütlerdir. Mumaileyhi 
ma, saat 18,05 de yekdiğerile ıa 
mimi bir tarzda konuıarak sa
raydan çıkinıtlar ve bu bapta 
ne~redilecek bir tebliğin h~ricin 
de aralanndaki mükilemeler 
hakkında hiç bir şeyi ifşa etme 
meği bilmukabele taahhüt eyle 
mış bulunduklarını bildinnitler 
dir. 

Neşredilen tebliğ 

PARIS, 25 (A.A.) - Ely. 
see sarayında Rei.sicümhur M. 
Lebrun'ün müvacehesinde M. 
T ardieu, Flandin ile M. Heriot 
arasında yapılan mülakat neti
cesinde neşredilen tebligde ez
cümle, müstafi nazırların M. ,lllllllllllHI llllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllll' ~:,.i ~~ı::a:;t~:~~:~lan haber-

--- T O R K 1 y E -= Mançurl'de bir tecavüz Herriot'~un huzurile Reisicüın. 
_ _ bura halı hazırda mevzuu ba-

1932 

Atinadaki 
Buhran 

Temerküz kabinesi 
de teşkil edilemedi 
ATINA, 24. - Kıra! taraftarı 

Çaldaria fn-kaaı, kabine mesuliyeti
nin, bir milli birlik hükumeti tara
fı~dan deruhte edilmeoi etrafındaki 
teıebbüalere muvafakat etmediği i
çin Milli ittihat hülcıimeti teıkili a
demi imkan ile neticelenmektedir. 
Bu itibarla yeni kabineyi, Cümhu
riyetçiler Birliği Reisi Papanaatas
yu'nun bir temerküz kabinesi ıek
linde teşkilinden baıka çare ııörül
müyor. M. V enizeloa, fırka.ile bir
likte böyle bir tekle müzaharet e
decektiı-. Yeni kabinenin, bilhassa 
komıu memleketlerle münaaebette 
buıüne kadar tebellür eden eski si
yasetten katiyyen aynlmıyacağı te
min olunuyor. 

ATINA, 25. A. A.- Dört siyasi 
frrka reislerinden mürekkep bir te
merküz hükumeti vucuda getirilme
si husuoundaki gayretler akim kal
mııttr. 

ATINA. 25. A. A.- M. Tsalda
ris ,kabine teıkilini reddeylemiftİT. 

Gorgulof 
Neler diyor? 

S TURING VE OTOMOBiL KLÖBÜ ~ TOKIO 25 (~.A.)- ~0';'~- his başlıca mali ve beynelmilel 
iS Telefon 8. J I 6 6 = den den Rengo aıansına bıldırı meseleler hakkında izahat ver- yeniden isticvap ve = = liyor: diklerini ve yukarıdaki izahata " ehe edı"ldı" - = Cenubi Mançuri demiryolla ··t Irk d 1 bu .. M muvac = Adalet Han-Galata - - mu ea ı . osya arı gun . := § r~ ~mp.a~yas~ .memurlarından Heriot'ya tevdi edeceklerini ve PARIS,. 2~ .A. A. - .. Katil Gor-= §!RINCI OTOMOBiL SORA T KOŞUSU ;: J bır~s~le 1~1 refık_ı Japon kuvvet· 1 her türlü mütemmim izahat ve ı guloff'un ıstıçvabına ~u~ s.aat 14 de := = lerının hımayesı altında Taun- . tafsilat icin mumaileyhin emri- tekraı· başlanılmış ve ıstıçvap 19 da = 17 Haziran 1932 - kawa ımntakasında bir teftit 1 ne amad~ bulunduklarını ~eyan hita~ bulmuıt~r: .. = DÜHUL/YE VARAKAS" - d · k 1 "k k' . ' lstıntak bakımı, Gorguloff'u hu-- - evn yapma ta ar ı en eş ıya ettiklerini bıldirmektedi.r 1 • • hak'·-d ·t· ı d b ı = = fınd 1 k 1 1 • vıyeh oun a ı ıraz ar a u un-= 17 Haziran 1932 tarih.inde Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü = tara. .an atı an urşun ar a muş olan eşhas ile muvacebe etmiı 
5 ve Milliyet gazetesi tarafından tertip edilmiş olan BiRiNCi OTO- ;: tehlıkelı surette yaralanmışlar- Ne görüşüldü? tir; Bunların bepıi muvacehe eona-
~ MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim 5 dır. PARİS, 25 (A.A.) - "Petit ~ında eski iddialarını geri almıılar-
: il · •'-'- ~' E Nankin hiikıimelinin yeni ır. d ,_, f = e ,,.......,. e ... yorum: = Parisien" gazetesinin yazdıkla- Gorguloff'un harp esnasın aou ,... := Markası. = müşaviri rına göre Elysee sarayında ya. liyetine ait olan beyanatı hakikate = · · · · E LONDRA, 25. A. A. - Çin mil- 1 "k"l l b"lb L mukarin telakki olunmaktadır. = Motör numırasr . . - yonerlerinden Robert Ho Tong,Nan pı an mu a eme er ı assa e- Gorguloff, auikasti bidayeten taa-
E Modeli. . . . . E kin hükumeti birinci müşavirUğini his tan istikrazı meselesi etra- mim etmi~ olduğunu yeniden kabul := Men§e -mleketi • . . = kabul etmittir. fında cereyan etmiştir. Bu istik ve teslim etmiıtir. Merkum, Siberya = Silindir kutru . . . m/ıill' = C k [ razın müstafi kabine tarafından daki Beyaz Rualann eski tefi olan - = enıiyeti akvam onı syonu K 1 h k' • ıı iki = Strok (piston tulu seyri) m/m = tahakkuk ettirilip ettirilmeyece amiral 0 tc a ın reamı a ına (B = = TOKIO, 25. A. A.- Taittikar- g"i meselesi suale •ayan görül- tarih yani 7-2-1920 tarihi ile u = Silindir adedi . . . . = dan Rengo ajanuna bildiriliyor: T tarihte Boltevikler Koltchak'ı kur-= Hacmi istiabisi. . . . . := Cemiyeti akvamın Mançuri tahkik müttür. M. Tardieu, hükUnıet ıuna dizmiperdir.) 6-5-1932 tarihi-= Hangi sınıf yarrıa gireceği. := komisyonu bu sabah Moukden'e ha namına her hangi bir hareketi ni yazmıı olduğunu da kabul etmiı-
§ 5 reket etmiıtiı. yapabilnienin kendisi için gayri tir. 
E işbu muubakaya iştirak için tediyesi meşrut J (üç) lira Turing _ mümkün olduğu hususuna naza Merkum, Çekoalovakyada bazı ah-
- ve Otomobil Klöbü vezMsine tevdi edilmiştir. i rı dikkati celbetmiftir. Bu mese li.ki cürümlerden dolayı maznun ol-E - Viyana Belediye 1 ril duğunu inki.r etıniftir. 

Yant tertip hey'etince yapılan nizamname ve hey'etin ittihaz = enin tahakkuk etti · mesi an. Hakim, bu noktayı tenvire çalıta-i ecıeceii her türlü tedabiri kabul ettim. E meclisi açılırken cak salahiyettar bir hükümetin caktır. 
: Otomobil Yarı•lan Beynelmilel nizamnamesinin maddei mah- iİi ViYANA .,5 A A 24 Ni iktidar mevkiinde bulunmasına Şirıdiki halde istintak hakimi te-

e- ' --- '~ . . . - san- bag"lı bulundug"undan Lehi.atan babeti akliye mutahauıalarınm ra-
auoaat mucibince yarıılara ittirak eden arabaları oe.k ve idare da intihap edilmit olan yani Viyana kik ı; ekti = ed t--' b · · := beledı'ye meclı"sı·, du"n ı'lk defa 0 )--

1- iıtikrazırun birkaç gün daha te· porunu tel ey yec r. en ene unların ıçınde bulunan eıhasa ııerek yarıı esnasında ...-.... =- --- ı ı ı bir edileceg" i hemen hemen mu ve gerekse yarıta hazırlık talimlerinde veya bu yanı dolayıaile op annuı ır. · .S := lçtimam küıadından evvel birçok hakkak gibi görünmek~edir. = her hangi surette oluna olsun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan : halk ve bilhaua Naziler belediye 
:S ile bu arabaların sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han- = dairesi binası civarında toplanmıt i= gi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye TuriD&" ve Otomobil = eli. - -: Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eti hiç bir mes'uliyet = inzibat servisinin mükemmeliye-S kabul etmez. Yukardaki hususatın bütün mea'uliyeti yanıa itti- 5 tine rağmen Nazilerden mürekkep = rak edenlere ait ve racidir. = bir grup polis kordonunu zorlama-= = ğa ve belediye dairesinin kapııına = j muı • • , • : kadar Hitlercilerin biz bile birlikte 

1 = gitmeie muvaffak olmuıtur. Bu ••-
Adres • • • • • 5 rada halk Hitlerin leh veya aleyhin 

a..._ _A de tezahüntta bulunuyordu. 
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Ö 1 en Macar Meclis i.zaaı, belediye reisinin de-Lindbergh meselesi j 
TRENTON 25 (A.A.) -

(New Jersey) Lindberg'io ço
cuğunu öldürmekle maznun o
'anları bulmağa medar olacak 
malOmatı vereck olan kiınseye 
25,000 dolar mükafat itasına 
ılair olup evvelce lyan mec:liıi 
tarafından kabul edilmit olan 
lı:anun New Jersey hükGıneti u
:numi meclisi tarafından da ka 
bul edilmittir. 

Kreuger tirketinin 
iflası 

STOKHOLM 25 (A.A.) -
Kreuger ve toll şirketi iflas tale 
binde bulunmuştur. 

STOKHOLM 25 (A.A.) -
Kreuger'in samimi mesai arka. 
da~ı olan şirket müdürü Sjees. 
treen tevkif edilmiştir. 

Do - X seferini 
ikmal etti 

BERLIN, 25 A.A. - Do • X, 
birkaç dakika Berlin Üzerinde uç 
tuktan aonra saat 18,27 de Muıı
gelsee üzerine inmittir. Keıif hir 
halk kütlesi, tayyarenin cevelanla 
nnı merak ile takip etmittir. 

70 kişi idama 
mahkfun oldu 

RANGON, 25 ( A. A. ) 
bu eden· ti 

tayyareciler 
ROMA 25 (A.A.) - Tayya 

reci Endresy ile Bitt..y' ın cena
ze merasimi, dün sabah M. Mus 
aolini, Ceneral Balbo hükumet 
erkanı Atlas Okyanoau tayyare 
ci zabitler hazır bulunduğu 6'al 
rde icra edilmit ve naılar mera 
simden soora bir trenle Buda. 
pefteye gönderilmittir. 

Moskovada spor 
bayramı 

MOSKOVA, 25 (A.A.) -
Stalin, hükUmeti azası ve heye 
ti süfera hazır olduğu halde Kı 
zıl meydanda muazzam bir spor 
bayramı yapılmıttır. 75bin Mos 
kovalı sporcu resmi geçide itti 
rak et mittir. 

Babil kulesinin izleri 
keıfolundu 

ANN ARBOUR, 25 A.A.
(Midıigan) Michigan darü]fü. 
nunu müderrislerinden olup f. 
raktaki asan atika taharriyatı
DI idare etmekte olan profeseur 
Lerey Waterman, eski Ahtak 
ıeiırinin klin bulunduğu mahal 
de Babil kulesinin izlerinin ket· 
fedilmit olduiunu bildinnittir. 

lan 70 Birmanyalr idama mah
. • • 22 ki i nefiye 

laleti ile salona saat 17 de girmit
tir. Reio, sosyalist M. Seitz'i siyah
lar geyinıniı ve kırmızı rozetler tak 
mıı olan altmıı altı aoayaliat, beyaz 
rozet takınıı olan 19 hiriatiyan ooa
yaliot, kamalı salibi hamil siyah 
gömlekler ııeymiı ayaklan çizmeli 
15 nazi takip etmekte idi. 

M. Seitz, reisliğe tekrar intihap 
olunmuıtur. Bu celsede Naziler bir 
talrım hadiselere sebebiyet venniı
lerdir. Reis müdarebe vukuuna güç 
bal ile mani olımqtur. l>ı§anda halle 
nüınayiılerine devam ediyordu. 

PoUa.in i9i mütkül idi. Bilhassa 
Yahudilere kartı bir talmn hareket
ler yapılmasına mani olmak için mu 
aevilerle me.kun mahallelere giden 
yolları tutmuı idi. 

--·----·--------
Jimnastik 
Bayramı 
Yarın 

Lise ve orta m ... ktepler cim
nutik tenlikleri yarın F eoer 
stadında saat 10 da yapılacak-

Lehistana 
İhtar 

Lehistan Dantzig 
şehrini işgal ederse •• 

BERLIN 25 (A.A.) - Reicba
tag meclisinin hariciye encümeni Al 
manya devretinin diier milletlerle 
müsavi vaziyette bulunmasını ve Le 
hiotan tarafından Dantezig tehrine 
yapdacak herbıuıgi bir tecavüzün 
Alman milletinin hayati menfaatları 
nı ihale matuf bir hareket teli.kki e
dileceiinin Alman hükumeti tarafın 
dan Leh hükiimetine bildirilmeai ta
lebini havl Nazia takririni kabul ey
lemiıtir. 

Nazialer kararnamelerin ilga ve 
feshine karar vermek Üzere Reichs
tag meclioinin acilen içtimıunı talep 
eden bir takrir tevdi eylemlılerdir. 

Rusya diyetinde naılstler 

BERLIN 25 (A.A.) - Nazi meb 
ualardan Kerd Penuya diyeti reis
liğine tayin olunacaktır. 

Dün diyetin muhtelif fırkaları '-" 
ra11nda c-yan etmit olan müzaklo
reler bir itilafa müncer olmıııtur bu 
itilaf mucibince diyette ekııeriyeti 
haiz olan fırkanın riyasete halda 
olduğu teslim edilmektedir. Çün.ki 
diğer fırkalar için reis vekillikleri 
vardır. Bu reis vekillikleri fırkalara 
adedl kuvvetlerine göre sıra ile ve-
ril. ır. 

Hindenbourg, Vin
ter'i affetti 

BERL1N 25 (A.A.) - Ma
reşal Hindenburg, dolandırıcı
lıktan dolayı Bautzeo' de bir tn 
kifhanede mahkUm olduğu bal. 
de riyaseticümhur intihabatın. 
da kendisine kartı rakip çıkmıt 
olan komünist Gustave Winterl 
affetınittir. Winter, intihabın 
ilk devresinde takriben 100,000 

Amerika ve 
borçluları 

NEVYORK, 25 (A.A.) 
3 haftaya kadar bir çok devlet· 
lerin Amerika ile bir itilafname 
imza edecekleri söylenmekte. 
dir. Bu itilafname, Hoover mo
ratoriumu mucibince tediyesi 
tehir edilmiş olan ve mikdan 
252 milyona baliğ bulunan harp 
borçlarından mütedahil mebla
ğın tediyesini temin edecektir. 
Bu yeni tediyat 10 sene zarfın
da icra edilecek, faiz kongre ka 
ranna tevfikan yüzde 3 yerine 
4 olacaktır. Yunanistan ile Fen 
landiya, itilafı timdiden imzala 
mıttır. İngilte(e'nin de birkaç 
güne kadar ayni veçhile hareket 
edeceği zanni>lunuyor. Diğer 
taraftan hali hazırda Macaris. 
tan ve Almanya ile de müzake
reler icra edilmektedir. 

Atlas Okyanosu 
tayyarecileri 

ROMA, 25 (A.A.) - Kral, 
Ceneral Balbo tarafından tak
dim olunan Atlas Okyanusu tay 
yarecilerini kabul etmit ve ken
dilerile samimi surette görüt· 
müştür. 

Münzevi seyyah 
Alain Gerbault 
PARIS, 25 (A.A.) - Parla 

tenis aahal11nnda k-disine mü 
laki olan bir gazeteciye Alain 
Gerbault, yeni gemisinin denize 
açılmak için hazır olduğuna ıöy 
lemittir. Mumaileyb, büyllk bir 
cevelin için llzım olan bütün 
hazırlıklarını ikmal etmittir. 
Alam Gerbault, dünyadaki bü
tün denizlerden geçecefini say 
lemittir. Maamafih münzevi 
.eyyab, hareket etmndea ev
vel hatıratını ikmal et!IMk l•te 
mektedir. Bu İle üc ay ıtlrecek 

Ankara şehri imar 
müdürlüğü bütçesi 

idarenin müdürlüğüne 600 lira 
ücretli bir nıühendm getirilecek 

ANKARA, 25 (Telefon) -ı lar için reise ayda 75 ve azaya 
Ankara tdıri imar müdürlüğü. ayda elliıer liraya kadar hakkı 
nün 932 bütçesinin müzakeresi hu ·ı · f k ·· ··ı .. d "km I I zur verı mesı muva ı goru e 
encumen e ı a o unmuttur. • . 
Y · b'"t 930 · d be rek bu hususta layıhaya hüküm . enı .u çe~e s~esın en 1 . . 
rı fahrıyen ıdare edılmekte olan er konmuştur. Mımara aıt ka-
ınezkür idarenin müdürlüğüne nun ve planların tatbikatı dola
tehri 600 lira ücretli bir mühen yısile alakadarların bir takım 
disin tayini maksadile 10 aylık mütkülata maruz kaldıkları an 
tahsisat konmuştur. Bundan la,ıldığından mevzuatta yapıl· 
başka imar itlerinin muhtelif ması icap eden tadilatın mahiye 
cephelerden mürakabe ve neza- tini göstermek ve tesbit etmek 
retini mümkün kılmak üzere i. üzere en yakın bir zamanda Da 
dare heyetine Dahiliye müste§a biliye vekaletinin Millet Mecli. 
rı ile Ankara Belediye reisinden sine tadil teklifinde bulunması 
ve muhasebatı umumiye ve hıf- karar altına almmıttır. lmar i
zıssıhhai umumiye ve yollar u. daresinde halen mevcut ecnebi 
mum müdürlerinden terekküp mütehassısmın mukavelesi hi. 
edecek yeni bir tekil verilmesi tam bulmak üzere olduğundan 
ve h:'f~ada bir gün mecburi ola bütçeye yalnız iki aylık ücreti 
rak ıçtıma akdetmek üzere me- mukabilini tetkil eden tahsisat 
sai saatleri haricindeki içtima. konmuıtur. 

Rus -Japon münase
batı gerginleşiyor 

Cenubi Mançurideki Japon 
umumi karakolu nakledildi 
H~BİN, 25 (A.A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: Japon kuv

:vetl~n. Rus hududu, üzerinde ilerlediği sırada umumi karargahı 
ıle bırhkte Mııkden den gelen Ceneral Honjo bugün buraya vasıl 
olm~tur. Cenubi Mançurideki Japon umumi karargahının nakli 
Harbınde heyecanlı mütalealar serdolunmasına ve bir Rus • Ja. 
pon ihtilafının karibülvıiku olduğu endi,esinin izhar edilmesine 
meydan vermiştir. 

inhisar umum müdür ve mu-
avinlerinin maaşları 

ANKARA, 25 (Telefonla) - fnbisarların tevhidi kanunu li
yihası meclis ruznamesine alınmqtır. Layihaya merbut bir cet
vele göre azaların tevhidinderı sonra bu idarelerin ba,ında 600 
lira ücretli bir umum müdür, beşer yüz lira ücretli iki umuın mü 
dur muavini 400 lira ücretli bir muavin bulunacaktır. 

Emniyet abidesinin inşası · 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Y enişehirde havuz başında ya

pılması takarrür eden emniyet abidesinin kaidesinin intasına 
ba§lanıyor. Abidenin kabartmaları maruf bir profesör tarafından 
tersim ve hakkolunacaktır. 

1 aylık bütçe ruznameye alındı 
ANKARA, 25 (Telefonla) - 932 senesi Haziran ayına mah 

ıus muvakkat sarfiyat kanun layihasının bütçe encümeninde mü 
zakeresi ikmal edilerek ruznameye alınmı,tır. Bu layiha ile Hazi 
randa umumi hizmetlerin ifası için 14 milyon 259 bin 377 liralık 
muvakkat tahsisat verilmektedir. 

Masraf bütçesinin tetkiki 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Bütçe encümeni 932 masraf 

bütçesi üzerinde tetkikatını ilerletmektedir. Bugün Adliye veki. 
leti bütçesi müzakere olunmuftUr. 

Nakliyat vergisi ve Tütün 

. inhisarı bütÇeleri 
. ANKARA, 25 (Telefonla) -Yarın.ki meclis inikadmda nak• 

liyat vergisi kanun liyibasile tütün inbisan bütçesi müzakere edl 
lecektir. 

Edremit yolunda bir şakavet 
EDREMiT, (Milliyet) - Bugün Balıkeıirden gelen posta ve 

yolcu otobüsü ile bir yolcu kamyonu (Amas çakılı) nam mahalde 
tevkif edilerek yolcuların üzerinde ne varsa alınmıttır. Postada 
para olmadığı için bir ıey alamamıılardır. Soyulanlar arasında 
bir m.eb'us ile Balıkesir Ziraat müdürü de bulwıduğu söylenmek 
tedir. Yolcular salimen gelmiıler, Kaymakam Bey Jandarma kuv 
vetlerile takileri takibe çıkmıtlardır, 

Beynelmilel parlamentolar bir 
liğinde Türkiye B. M. M. grup 

ANKARA, 25 (A.A.) - Milli gruplar halinde olarak büt" 
parlamentolar azasını mU,tereken ve tekmil milletlere şiınil bir. 
tetkilit vasrtasile milletler aruında sulh ve teşriki mesainin tak• 
viye ve tevıii için mensup oldukları hükUmetlerin sarfı mesai et 
melerine çalıımak üzere bir araya toplamak gayesile müteşekki 
ve merkezi Ceoevrede olan beynelmilel parlamentolar birliğ 
Türkiye B. M. Mec:lisi grupu bugün teessüs etmittir. Grup timdi 
ilk 46 uadan mürekkep olup riyasetine Necip Ali Bey (Denizli) 
reis vekilliklerine Naci Pata (Cebelibereket) ve Ahmet İhs 
(Ordu), kitibtumumlliğe de Rasim Ferit (Bursa), ve muhasebe
ciliğe Mazhar Müfit (Deoizli) Beyler intihap edilmitlerdir. Gru 
heyeti nlı:.-mei esuivi madde madde müııakere ve münaka 
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MiLLiYET PERŞEMBE 26 MAYIS 1932 

Fenerbahce - Gala asa a , 
EkonoJni ! Ekspertiz 

T•• k y B I Parası ur , onan, u gar ····· 
• • • Sigortacılar ve ban-

tÜtÜnlerİnın vazıyetı kacılar uyuşamıyor . . ...... . Tütün ıigoı·talarında eksperti
ze için verilen ehli hibre ücreti· 
nin sigorta fİrketleri tarafından 
mı. yoksa sİ.gortayı yaptıranlar 
veya kankalar tarafmdan mı ve· 
rileceği meaelesi bir türlü halledi 

Teşriki mesai bu vaziy~tteki 
karışıklığı düzeltecektir lememektedir. Sigorta kumpanya 

ları ba:zen ehli hibre ücretinin si· 
gorta ücretinden çok fazla tuttu· 
ğunu ve bunun müşteriler veya 
tütünün merkun bulunduğu ban· 
kalar tarafından verilmeai lizım 
celdiğini iddia ebnektedirler. 

Ttltln ihracatmın aeneden ..,. 
lleye aaalmalıı.ta olduğunu gören 
'tllrldye, Yunaniıtan ve Bulgarit· 
tan bu ... ı,.ete bir çarei hal bul· 
ınak lııln en dofru ,.olu bir tetrilıı.i 
ıneaalcle bulunmutlardu-. Bu mil· 
auebetle yapılan tetkikata naza· 
ran ~rk tUtönli yetiıtiren üç 

1 
ınemlebtin tiitlln iotih..t ve tica· 
reti nokta! naaardan vaaiyetlerl 

1 
t&yledil': 

Yuaaaiotanın 1928, 1929 ve 

1 

1931 .. _lerlndeld tütün İltihsa· 
llb ftldurı 

1 

1928 
1929 
1930 

227.079 
288.328 

kental 

" 

1 Y unaalotanın 1929, 1930 ve 
, 1931 Mnelerinda muhtelif mem-

leketlere Yaki olan tütün ihraca
tı 1 

97.930 

1930 
Kental 

75.930 
119.180 

1931 
Kental 
62.930 
92.420 Am.,.ik• 

Almaar• 
Avuaturya 

Holanda 
L•ilıiat.a 

lfı .760 173.420 815.480 

27.590 24.380 33.530 
ıo.oso 30.9!50 39.400 
5.180 9.990 1 S.830 

26.190 3.940 

Yunaniatanın 1929 aeneainde • 
ki umumi tütün ihracatı 500.550 
kental 1930 daki umumi tiitün ih 
racatı 491,950 kental ve 1931 de· 
lci umumi tütün ihracatı iae 430, 
440 kentaldlr. Bu vaziyete naza• 
ran Yunanlatanın tütün ihracatı 
•eneden aeneyr azalmıı ve 1929 
da 500.550 kental olan tiitün ih· 
racatı 1931 de 430,440 kentale 
dü0müttiir. 

Bul1"ariatanın 1928,1929 ve 
1930 aenelerindeki tütün iatihaall 
tı !Udur ı 

1928 
1929 
1930 

187.627 
327.776 
239.614 

kental 

" 
" 

Bulgariataaın 1928, 1929 ve 
1930 aenelerlnde muhtelif memle 
kctlere vaki olan tütünü ihracatı 
•tağıda göaterilmittir: 

1921 1929 1930 
Kentat K•11tal Kenb.l 

ı..ı,. 20.731 17.449 14.900 

Almanya 81.435 7%.732 62.740 
Lebistan %4.028 31.748 37,160 
Fransa :U 1 30.740 
Çakoalavakya 7.n7 14.813 18.590 
Avusturya 29.32:9 2.l.St• llS.700 

Belçika 23.198 20.419 15.080 
Macariatan 8.864 09.735 11.310 

Bulgariatanın 1928 •eneainde
ki umumi tütün ihracatı 223,992 
kental, 1929 daki umumi tütün 
'hracatı 202,230 kental, 1930 da-

BORSA 1 
- -

25 Mayıs 1932 
Akıam Fiatları 

lıtikraılar T ahTfllt 
ı, r dahil! 94.SU 

~ıık d . )Olla rı 3,lll 
0 . Mnvıhhlde ·13 ,r ~ 

Cümriitlcr 7,-
~ •l dl mı hl s.ts 
8ıgdıt 5.SO 
l uterlye ı.so 
l ını ir Beledi ye 
1 t: k ı ıı ı 

J R1.0L.l,j1 9,!0 
Anadolu 11,-
Rcıı 4,1() 

Sır . hıyrty• 14,~0 
Traıın• ay .ıs~:; 
t n umh.lıorta 10.l'J 
Ft c mooll !!,-

P1r ı, llJ 6 
loadra 775 
llbı·oık 47,59 
&tııuo t,19 
8rıtıel 1.19 
<\tiH 11,U,5 
Ct.ıvrı r.411 
Soıya 67.N 
A111 1 ısterdU1 J,17' 

~~ le k crlk: Ş,-

Traınv;ı 4,91 
Tun el s,-
Rıhu.m 16,-
AHdolu 1 H,91) 

• m 11.~ > 
.Mumcssll ıı , ıo 

Terkos 
Çimtn[o Ar . 
Üoyoa dey. 
Şark dty. 
8ılya 

16,.. -
j(),

ı.so 
1,80 

1,40 
ıs,-

Şark m. ceza 
Telelon 

Praf 
Ylyau 
Ma~rlı 
lcrli.n 
Vı11ow-1 , .... 
8ftkr., 
Relıraı 

Moskovı 

16,05 
4,47 

1,813,78 
t ,99,75 
4,141,S 

3,951,85 
79,87,S 

1634,7, 
1087,iO 

Na..t(1ab1) 

lıııııt Kunıt -10 (.f1U111 170 1/t ı ılllıı. Av. 
l loterUa 111 l ptıeıa 

1 dolu ıı ı.~ 

•o llıtt llV, 
ıo ı. a~ ııı,-

"' drahmi 41, 
lij ı ...... •n.-
.. ltt-a H.-
lt.. . --

ı mart 
ı ıoltl 

1 penıo 

!O l•y 
2li ıl.lııar 

1 Çtrııo .. ~ 
ı Altı• 

. 

-i6,-
Ji,-
50,
!4,
ııo,-

14,-
14.-

9,ü-

ki umumi tütün ihracatı iae 224, 
530 kentaldir. 

Türkiyenin 1928, 1929 ve 
1930 oenelerindeki tütün iatihaala 
it ıudur: 

Halbuki bankalar bunun tema· 
kental men aksi kanaattedir. 1928 

1929 
1930 

1.552.000 
1.523.000 
1 .500.000 " 

" 
Tü.·kiyenin 1929, 1930 ve 

1931 senelerinde muhtelif memle· 
ketlere vaki olan tütün ihracatı 
iıe •••iıda •Ö•terilmittir: 

1929 1930 1931 
Kentr l Kental Kental 

ltalya 

Am~rika 

Alma n1a 
Halanda 

Çeko•lo•tı.kya 

Mısır 

Avusturya 
Maoarista.ı. 

Belçika 
Fransa 

96.404 93.llOS 67.223 
23 ,603 55.5211 46.809 
115.736 74.816 23,158 
13.208 13.789 21.322 
23.043 9.554 19.598 
211.064 20.866 11.946 

7 .624 12.475 10.242 
10865 4 .988 8.878 
ı3.336 13.416 

3.539 2.626 
5.810 
3.694 

Bu tablodan anlaııldığıne gÖ· 
re Türkiyenin en fazla tütün ih
raç ettiği memleketlerin batında 
ltalya ve sonra aıraaile Almanya, 
Amerika, Mısır ve Çekoalovakya 
gelmektedir. ltalyaya tütün ihra
catımız 1929 da 96,404 kental 
iken bu miktar 1931 de 67,223 
kentale diişmü,tür. Amerikaya 
ibı-acat 1929 aene•İne nisbetle 
1931 de artınıttır. Almnnyaya 
tütün ihracatımız ise 1929 aeneai· 
ne nisbetle 1931 de pek azalmıt· 
tır. Bu memlekete 1929 da 85, 736 
kental tütün ihraç etmiıken bu 
miktar 1931 de 23, 159 kentale in 
mittir. Türkiyenin 1929, 1930 ve 
1931 senelerindeki umumi tütün 
ihracatı ise §U vaziyettedir: 

1929 326,458 K•ntal 40,687,000 Lira 
1930 327,$03 /1 42,981,000 " 
1931 222,124 " 28,7~2,000 ~· 

Bu tabloya nazaran memleke 
timizin tütün ihracatı seneden se
neye azalmıttrı. 1929 aeneainde 
40 milyon lira kıymetinde 326. 
458 kental tütün ihraç eden Tür· 
kiye 1931 de 28 milyon lira kıy· 
metinde 222,124 kental tütün ih
raç edebilmiıtir. 

Samsun'un ihracatı 
Samaun mıntakaamııılan son 

hafta zarfında 9,838 kilo tütün 
ve lıpanya ile ltalyaya 17111 aan· 
dık yumurta ihraç edilmlttir. 

Tütün stoku 5,5 
dur. 

milyon kilo-

Ruslar tiftik ve 
afyon alacak 

Aldığımız malUmata nazaran, 
memleketimizdeki Sovyet Ticaret 
mümessilliği büyük mikyaata tif
tik ve afyon mübayaaıı için emir 
almıttır. MümeHillik derhal bazı 
müesseselere müracaatlarda bu
lunmuttur. 

Japonyadan da tiftik mübayaa· 
aı için Ofise bir müra.caat yapıl
mııtır. 

Mersin limanından 
ihracatımız 

ADANA, 25 A. A. - Niaan 
ayı zarfında Mersin limanından 
Avrupaya 258,333 lira kıymetin
de 911,400 kilo pamuk ihraç edil 
mittir. 931 nisanındaki ihracat 
523,962 lira kıymetinde 1 446 
489 kilo idi. ihracatın mühhn blr 
kıamı ltalya'ya yapılmııtır. Gene 
ni1an aTı zarfında 215,510 lira 
kıymetinde ithalat ve 662 759 j. 
ra kıymetinde ihracat yap;lmııtır. 
931 niaanında 745,421 lira kıy
metinde ithalat ve 558,367 liralık 
ihracat yapılmı4tır. Niaan ayı zar 
fmda Türk ve ecnebi olmak Üzre 
Merain limanına 37 vapur 46 yel
kenli l"elmi,tir • 

Londra eshanı 
borsası 

LONDRA, 25 A.A. - Londra 
eıham borıaıının önümüzdeki cu
marteıi günü kapalı kalacağı res 
men bildirilmektedir. 

Mektumat 
ikramiyeleri 

Maliye Vekaletinden gelen 
yeni bir tamimde mektumat ih. 

Aldığımız malfunata nazaran 
Sigorta tetkik heyeti bir içtima 
yaparak bu meseleyi tetkik ede· 
cektir. 

Dün bu huausta kendisile görlif 
tüğümü7. ali.kadar bir zat demiı
tir kl: 

- Bu mesele, Üzerinde hakika· 
ten durulmağa değer bir meaele· 
dir. Her yerde ehli hibre Ücreti 
talepte bulunan tarafından veril· 
mektedir. Binaenaleyh burada da 
öyle olma11 muvafıktır. 

İsviçreli 
Tayyareciler 

lsviçrede ilk defa 
olarak uzun bir 

seyahata giriyorlar 
laviç.ı;e tayyarecilerinden pilot 

Alphonse Bretenbach in refaka 
tinde biraderi M. Charles Breten 
bah bulunduğu halde şehrimize 
geldiklerini yazmıştık. Bu iki kar 
deıten Charleı gazetecidir. Avus 
turalyaya kadar imtidat edecek 
olan bu seyahatte intibalarını 
muhtelif hviçre gazetelerine yaza
caktır. 

M. Alphonae ve Charles Bre-
tenberch aerahatlerine devam et 
mek üzere rak araziıinden geç· 
mek için, lngiltere hük.ümetinin 
müaaadeaini beklemektedırler. la
viçre sefiri M. Henri Martin, dün 
aktAm tayyareciler ıerefine bir 
ziyafet vermiş, ve yemekten son
ra laviçreliler kulübünde 4erefle
rine bir resim kabul yapılmıttır. 
Resmi kabulde laviçre koloniai 
hazır bulunmuf M. Alphonae Bre 
tenbach piyanoda bazı parçalar 
çalmııtır. 

Londra otelinde misafir bulu· 
nan bu iki kardet ile dün görüt· 
tük. Pek genç olan Bretenbach 
kardeıler, seyahatleri hakkında 
bize dediler ki: 

- laviçre'de ilk defa olarak 
uzun bir tayyare seyahatı yapılı· 
yor. Memleketimiz tayyareciliğini 
ilk defa uzak meml~ketlerde tem 
sil etmek şerefi bjze nasip oluyor. 
Kendi teşebbüsumüz ile giriştiği
miz bu f.eyahat ile hükUmetimiz 
de gayri reami surette alikadar 
olmaktadır. Bu ıpor tayyaresi ile 
seyahat ediyoruz. Züruh'ten hare 
ke tle Milan, Venedik, Zagreb, 
Belgrat Sofya'ya uğradıktan son
ra 22 mayıs pazar günü İstanbul' 
a geldik. Buradan Konya, Halep, 
Bağdat, Baara, Butir Karaşı , Del
hi, Allahabat, Kalküta, Rangun, 
Bankok, Siyam, Singapur, Sumat 
ra, Batavya, Sünda adalarına uğ
riyarak Sidney'e gideceğiz." 

M. -----Monroe umumi 
müdür oldu 

Robert College ve Arnavut· 
köy Kızlar kolleji umumi mü. 
dürlüğüne M. Monroe tayin e
dilmiş ve eıki müdür M . Gates 
çekilmiştir. Bu tebeddül mem
nuniyet uyandırmıştır. M. Mon 
roe Kolombiya darülfünunu ter 
biye müderrisidir. Ayni zaman
da Amerikanın güzide maarifçi 
)erinden olduğu kadar şahsiyeti 
beynelmilel ilim ctoriteleri tara 
fından takdirle kabul edilmiş 
bir terbiyecidir. Hatta bir çok 
ecnebi devletler maarif teşkilat 
larını profesöre tetkik ettirmiş. 
ler ve aldıkları raporları maarif 
ıslahatına zemin ittihaz etmİs· 
lerdir. Çin maarifinin esasla~ı 
da M. Monroe tarafından kurul 
mu,tur. Kendisinin terbiye hak 
kında bir çok lisanlara tercüme 
edilmiş müteaddit eseı-ler i var· 
dır. 

Fen fakültesi me
zunlarının çayı. 

Darülfünun fen fakültesi ta-
lebe cemiveti müderrisler ve 

Spoı 

Galatasaray-Fener 
maçı arif esinde .• 

••••••• 
Her iki takım da azami 
kuvvetlerile çalışıyorlar 

F enerbahçe - Galatasaray maçı herhangi ciddi bir müsabakada ra
evvelce de haber verdiğimiz gibi bu kiplerin yekdiğerine tefevvuku niha
cuma günü Taksim stadyomunda yet bir müaabakanın tabii neticesin
oynanacaktır. Sarı kırmızılılar ohun, den harice çıkamaz. Bugün federaa· 
sarı lacivertliler olaun bu maça aza- yonun 1,85 irtilaında teabit ettii çı 
mi ehemmiyet atfederek çalıtıy« ve tanın bu meaafe üzerinde uğrafanla
hazırlanıyorlar. Bilhasaa Galataıa- rı bir hayli gayrete getirecefl bu fa 
rayda azami bir ketumiyet var. Ta- aliyet ciddi bir rekabet dolayıaile 
kımın nasıl çıkacağı hakkında hiç bize yeni bir rekor hediye ederae 
kimse biı- ,ey söylemiyor.. Ancak 1 bugün lzmir heaabma lı:ıy
huauai mahiyette öğrenildiğine göre met cetvelinde yapılacak tadilattaki 
Mitbat bek oynatılacalı:trr. en büyük kazancımız atletizm için 

Fener takunının nasıl çıkacağı a- çok parlak bir muvaffakiyet ve ıeref 
tağı yukarı malumdur. Tekım ağle· li bir aahife olacaktır. Yeni rekorun 
bi ihtimal şöyle çıkacaktır: Hüsamet kabulü dolayıaile yüksek atlayıcılar 
tin; Yaşar, Ziya (Hadi), Fikret, Mu için husule gelen hal fıraat ve faali
zaffer, Cevat Lütfi, Re,at, Zeki, Ala yet zamanı olmalıdır. 
eddin, Niyazi. . . Muhterem VA-Nü Bf.ye 

Bu takım ortaya atılan yeru hır G l de be · kull d ğ 
· h ı··d·' V bi · eçen er mm an ı un 
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sakatlığı dolay11ile kat'iyyen oyna- M. • 
yamayacağı söyleniyorsa da ıon da· 
lcilcada belki oynayabilir. Bürban oy 
namadığı takdirde Galatasaray takı· 
mının şöyle çıkacağr ümit edilebilir. 

Avni; Vahi, Mithat, Zarifi, Nihat, 
Suphi; Kemal Şefik, Rebii, Leblebi 
Mehmet, Kemal Faruki, Celal Şefik. 

Bu kadro ile Galataıaraya ne kuv 
vetlidir, ne de zayıftır diyebiliriz. 
Çünkü Galatasarayın oyununun tut· 
mail lazımdır. Akıi takdirde muvaf· 
fak olamaz. Bu faraziye Fe
nerbahçe takmu için de va<İttir. E 
ğer bu müsabakada F enerbahçe bera 
bere kalır veya 2 - 1 , 1 • O galip ge 
lirse bir maç daha yapıl•caktır. 

Bu maç ağlebi ihtimal gene Ka
dıköy stadında olacaktır. Fenerbahçe 
2 - O ve daha büyük adete ile galip 
geline, mev'ut olimpiyat kupasını a 
lacaktır. Herhalde bu maçın evvel
kinden de enteresan olacağı kanaa
tindeyiz. Her iki takıma muvaffakı
yet dileo-iz. 

Elimizden giden rekor 
Galataaaray atletizm kaptanı Ö· 

mer Besim B. elimizden giden ve 1 s
tanbuldan lzmire ıeçen yüksek atla 
ma rekoru dolayıaile gazetemize ,u 
mektubu göndermi,tir. Vaziyet çok 
iyi tahlil edildiği için mektubu ay
nen dercediyoruz. 

1923 ten itibaren federasyonca 
kesbi katiyet eden Türkiye rekor
larının hepsi lstanbul mıntakasının 
muhtelif kulüplere mensup atletleri· 
nin malıdır. Birçok ciddi kar,ıla,ma 
Jar neticesi elde edilen bu rekorların 
içinde cirit, gülle, uzun, Ü~ adım gi
bi diğerlerilc mültayese edılmey~ce.k 
kadar düşük olanları ve gayr~t~ı bır 
kaç atletin her an bu~lan tadılı be_k 
tendiği bir sırada lzmm!': yapıla'.' bır 
atletizm maçında genç hır atletın a
sılınası hakikaten güç olan 1,85 me
~afeye bir hamlede aşıvermeı~. atle
tizm i.şinala.rıl"ı bu ıayanı hurmet 
meıafc üzerinde tevakkufa mecbur 
etti. 

lstanbulun ilk kaçırdığı en yeni 
ve en serefli rt' korlarından birinin 
su günlerde lzmirc geçeceğ i atle
tizm federasyonunun çok yakında 
vereceği kararla tahakkuk etmelt ü~ 
zero bulunuyor. 

Yalnız bu işin bir l stanbul, lzmir 
meselesi şeklindeki. c~re~anından 
daha ehemmiyetli bır cıhetı olmalı
dır. $üphe yok ki Türkiye .. hudutları 
dahilinde yapılacak her musabakada 
mevcut rekorların fevkinde elde edi 
lecek derecelerin sıhhatinden emin 
olduktan sonra memleketimiz için 
en ıerefli derece ol~_ak. kabul~nd~ 
tereddüt edilecek degildır. Elverır kı 
bugün değil Balkonlarda Avrupada 
bile bu mesafenin ender aşıldığı dü
şünülürae memlekette 'u veya bu at 
letin hakikaten bu mesafeden yüksel 
mesi Türkiye atletizmi için şerefli 
bir varlık olur. Bn müsabakanın ni
zami bir saba ve tarzda cereyanı id~ 
dia edildiğine göre rekorun muteber 
olmamaaı için hiç bir takip yoktur. 

Bir atletin bedenen İyi bir halde 
olınadıkça en iyi derecesini yapmağa 
imki.r yoktur. Kaldı ki "rekor" bir 
takım hususi ahval ve şerait altında 
elde edilir. Cihadın bu meaafeyi a,ıp 
aşamadığı her tarafta tereddüdü mu 
cip oluyor. Yüksek atlamada en bü
yük iş atl~tin güzel bir sitile sahip ol 
muıdu· . Yüksek atlama bir hüner
diı·. Atlet güzel bir sitile >abip ol
duğu zaman azaıni muvaffakıyete 
doğru sıider. Net kim son senelerde 
lstanbu)da yeıJiln yegin güzel stile . . .. - - . .. . .. . . .. . 

Milliyet gazetesi spor 
nıııharriri Beye 

Efendim; 
Konkur lpik ve at yarıtl•rı tabir

leri hakkındaki malümatımı istemit
tiniz. Bunun tamamen izahı çok U· 

zun aürerse de bu kelimelerin kulla 
nıtları hakkında zatı alinize kısaca 
bir malümat verebilirim. 

Bizim Sipahi Ocağında cuma gün 
leri yaptığımız mini atlama müsaba 
kaları (Konkur !pik) tir. Veli Efen 
di çayırında her sene sonbaharda ya 
pılan kotular (At Yanılan) dır. 

Konkur lpiklere yarış veyahut 
kotu tabirlerini kullanmak yanlıttır. 
Manili ko,ulara gelince, bunlarda da 
mi.ni atlamak vardır, ancak buna da 
Konkur lpik denemez, (minili ko
tu) denebilir. 

Konkur (pik diyince; mutlaka 
müaabıkların birer birer aabaya çıka 
rak muayyen minileri atlamalan ıu 
retinde yapılan müsabakalar akla ge 
lir, ve bunun türkçeai ,.oktur. Bilve 
aile takdimi ihtiramat eylerim kar
deıim . 

-

Balkan 
Haftası 

Sv. Be. Mp. Md. 
Kaymakam 

Cevdet Memduh 

- --
Murahhaslara dün 
Zahire borsasında 
çay ziyafeti verildi 

Balkan haftası münasebeti· 
le şehrimizde bulunan murah. 
haslar dün öğleye kadar serbest 
bulunmuşlar ve şehrin arzu et
tikleri şayanı temaşa mahalle
rini gezmişlerdir. Murahhaslar, 
öğleden sonra refakatlerinde 
Türk murahhasları bulunduğu 
halde T opkapı sarayını, asarı 
atika müzesi, şarkı kadim ve as 
keri müzeleri ziyaret etmişler
dir. Dün akşam saat 17 de mu 
rahhaslar Ticaret ve Zahire bor 
saımı ziyaret etmişlerdir. Bu 
ziyaret esnasında borsa reisi 
Hamdi Bey tarafından murah. 
haslar şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafet çok san?imi 
olmuştur. Dün gece de Ticaret 
odası namına birinci reis vekili 
Habip zade Ziya B. tarııf•nd= 
murahhaslar şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Murahhaslar bu 
gün Y alovayi ziyaret edecekler 
dir. 

Seyrisef ainde mart 
maaşı 

Seyrisefainde mart maaşları 
nın tevziatı ikmal edilmek üze 
redir. 

Halkevinde yeni 
sene programı 

Halkevi umumi idare heyeti 
dün içtima ederek yeni sene 
mesai programı üzerinde tetki-
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açı Yaınl 
Belediyede 

Sanayi 
Oktruvası 

50 liralık tenzil nis
beti tetkik ediliyor 

Belediye erbabı aanayiden alı· 
nan oktruva reamini bir miktar 
tenzil ebnitti. Bu yekun 50 bin li· 
ra kadar tutmaktadır. Her san'at 
erbabına bu miktardan ne kadar 
isabet edeceği halı:lunda tetkikat 
yapılmaktadır. Ali.lı:adarlardan 
mütqekkil bir komisyon vücude 
getirilerek 50 bin liranın ne nİs· 
bet Üzerinden tevzi edilmesi la
zım geleceği bir liate halinde te•· 
bit edilecektir. 

fsveçte evlenmek 
istiyen Türkler 

laveç hükıimeti, laveçteki Türk 
tebaaaınm bizim konsoloshane· 
mizde ve Türk kanunları mucibin 
ce evlenme meraaimini reamen 
tanıdığını hükümetimize bildir
mi,tir. Keyfiyet Hariciye veki.le· 
tiıniz tarafından latanbul beledi
yeaine bildirilmittir. Buradaki ls
veç tebaası da lsveç konaoloaha· 
neainde kendi kanunlan ahki.mı
na göre evlenebileceklerdir. Hü .. 
kilmetimiz de evlenme merasimi· 
ni resmen tanıyacaktır. 

Yerli mal 
Kullanılacak 

Belediye kaymakamlıklara 
yerli mallar kullanılmaaı hakkın· 
da ,.eni ve mühim bir tamim gön 
dermiştir. Tamimde bütün ibti
yaçlann yerli malından alınmaaı 
bildirilmekte ve yÜzde 1 O pahah 
dahi olaa gene yerli maim tercih 
edihneai bildirilmektedir. Ancak 
fenni malzeme veaaire gibi dahil
den tedariki katiyyen mümkün ol 
mayan eşya hariçten getirtilecek 
tir. 

Sürp Agopta ketif
ler bitirildi 

Sürpagop mezarlığı hakkında 
ehli vukufun bütün keıifleri bit
miı ve rapor mahkemeye veril
miıtir. 

Ayaapaf& mezarlığı keıiflerl 
de bu ay aonunda bitecektir. 

Taksimden Dolma
bahçeye otobüs 
Takaim, Ayaıpafa, Dolmabab· 

çe arasında otobüa iıletmek üzere 
Belediyeye müracaat edilmiıtir. 
Belediye bu müracaatı tetkik et· 
mektedir. 

Mezardan bahçeye 
arsa almıtlar 

Belediye mezarlılı:lac müdürü 
ve Harbiye .mahallesi ihtiyar he
yeti dün Sürpagop mezarlığına gi 
derek bir zabıt tutmuılardır. Va· 
ziyet şudur: 

Sürpagop mezarlığının Beledi 
yeye intikal ebnesi ihtimali kaqı 
.sında kilisenin bahçesi etrafında .. 
ki parmaklık ileriye doğru götü· 
rülerek bahçenin me.aahası artırıl 
mak. iıtenmiştir. Bu vaziyet kartı 
ımda Belediye harekete geçmit 
ve hadile zabıt tutularak teabit e
dilmiıtir. Bu zabıt da mahkeme
ye verilecektir . 

Muammer Raşit Bey 
Darülfünun emini Muammer 

Raşit Beyin yarın Ankaradan 
şehrimize avdeti beklenmekte. 
dir. 

Pr.Malche'ın ziyafeti 
Profesör M. Malche bugün 

Darülfünun divan azaları, fakül 
te reisleri ve müderrisler şerefi 
ne Serkldoryanda bir öğle ziya
feti verecektir. 

Darülfünunda imti
hanlar batladı 

Darülfünunda dünden itib&· 
ren imti~mlara batlanmıttır. 
imtihanlar ay .onuna kadar de 
vam edecektir. 

Profesör M. Malche de bazı 
imtihanlarda bulunmak arzuıu. 
nu izhar etmittir. 

Manisada inşa edi
lecek hastane 

Amerikada vefat eden Mani 
sa musevilerinden lıkenazi'nin 
Manisada İnşasını vasiyet etmit 
olduğu hastahanenin inşasına 
nezaret etmekte olan Chemical 
Bank mümessili M. Tumer ve 
refakatindeki mimar M . Tomp. 
son dün Ankaradan şehrimize 

Mahkemelerde 

Bir kaçakçı 
Mahkum oldu 

Şahide ketmi şaha
det • • 

ıçın 

rüşvet te • 
vermış 

Kumkapıdaki birahanesiruk 
12,000 yaprak sigara kağıdı İm• 
line müsait kopya kağıdı ile bir 
torba esrar zuhur eden Garbisin 
muhakemesi dün dokuzuncu ih 
tisas mahkemesinde intaç edil. 
mittir. Garbis mahkeme tarafm 
dan celbedilen mevkuf bir şekil 
de tevkifhanede bir, adliye kori 
dorlarında da beş lira olmak ü
zere iki kere ketmi şahadet için 
rütvet verirken yakalanmıttır. 
Gart.:sin fU hareketi de zuhur 
eden kaçak eşyanın kendine ai
diyetini isbat delillerinden adde 
dilmiş ve kararda bu cihet zikre 
dilerek Garbis 9 ay hapse mah. 
kUm. edilmittir. Mahkum' .' ay 
rıca 420 lira para cezası verecek 
ve muhakeme masrafını da öde 
yecektir. 

Olganın yüzü 
Tayyare piyangosu bayii nez 

dinde çalıtan Matmazel Olga. 
nın Jiletle yüzünü kesen Feyzi 
Efendinin muhakemesine dün 
ikinci ceza mahkemesinde de
vam edilmittir. Dünkü muhake. 
mede iddia makamından Feyzi 
Efendinin 456 inci maddenin 
ikincı fıkrası mucibince cezalan 
dırılması istenilm11, maznun ve 
kili Nuri Bey de beraet ve tahfi 
fi ceza talebinde bulunmuıtur. 
Muhakeme karar tefhimi için 
baıka bir güne kalınıttır. 

Bir sirkat davası 
Carlman • mağazasında çalı. 

tırlarken mağazada ucuz fiatla 
satmaktan maznunen muhake· 
me ve mahkum edilen Morerıo, 
Natan ve Samoil isminde bir ba 
ba ve iki oğlun muhakemelerine 
dün ağır ceza mahkemesinde 
nakzan devam edilmiştir. Mah
kO.mlar mahkeme nakz karan 
verdikten sonra müdafaa sahidi 
ikame edeceklerini söyle~iıler. 
dir. Muhakeme müdafaa şahitle 
riniıı celbi için baıka güne bır-' 
kıhnıtt1r. 

Tavuk, çiçek 
Sergisi 

Vilayet bahçesinde 
bugün açılıyor 

lstanbul ikinci Bahçevanlık 
ve Tavukçuluk sergisi bugün 
saat 14 te açılacaktır. 

Sergi mahalli ittihaz olunan 
vilayet bahçesinde dün paviyon 
Iar kurulmuş ve sergi tertip o
lunmuştur. 

Sergi kümes hayvanatı, kuş
çuluk, meyvacılık, sebzecilik, 
çiçekçilik kısımlarını ihtiva et. 
mektedir. 

Tavukçuluk kısmı jürisi düJ> 
işe batlamış ve ihzari tetkikat· 
ta bulunmuştur. Jüri heyetinde 
vilayet baytar müdürü Rasim, 
Belediye baytar müdürü Eaat, 
Halkalı muallimlerinden Rifat 
Cemil, Cafer Fahri, Salih Zeki, 
Rıza, Dr. Vasfı Edip Arif Bey
ler bulunmaktadır. 

Bugün de umumi puvantaj ya 
pılacaktır. 

Sergi 30 mayıs pazartesi gü. 
nü kapanacaktır. 

Sergiye Yalova millet çiftli· 
ği Belediye b&hçesi Halkalı Zi. 
raat mektebi, çiçek mutabaas111 
Lütfü Arif Bey Tavukçu Ratiıı 
Tabir Bey, Çiftçi kitaphanesl 
sahibi Akif Bey ittirak edenler 
araımdadır. Akif Bey sergide 
zirai neşriyat ile Türkiyede tim 
diye kadar intitar eden zirai e
serler teşhir edecektir. Kaza· 
nanlara para ve madalya müki. 
fatları verilecektir. 

Asım B. Ankarada 
.. -----· __ .u, 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 
~illiy~t 

Awın umdesi "MiLLiYET" tir. 

26 MAYIS 1932 

SeJ1:İsef ~inin alacağı 1 
yeni şekı) ne olacak? Tütün meselesi! G. Mübadiller 1 Nakliyat Tütün 

Konferansı 
idarehane: Ankara cadded, 

100 No. 
Memurlardan kimsenin açıkta 

kalmamasına çalışılacak •• Tel..,.af adreai: laL Milliyet 
Telefon Numaralanı 

Ba,mulıarrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 
Posta vapurculuğu şirketi nasıl yapıla

cak, vapurcular ne diyorlar? 
ABONE ÜCRETLERİ: Türk Posta Vapurculuğu Ano

Huiç için 1 nim •irketi teşkili hakkında Mec-Türkiye için 
L. K.. 

3 aylığı 4 -
6 .. 7 50 

1- K. liae verildiiini yazdığımız yeni 
8 _ layiha, yakında müzakere ve in-

i taç edilecektir. Vapurcular namı-
14 - na bir heyet, Ankara'da bu me· 

I __ 1_2 __ '_' _1_4 ______ 2_8 __ , 
1

1 sele için alakadarlarla temaaları-

1 

ne. devam ettiği gibi, Seyriaefain 
umum müdürü Sadullah B. de ev
velki ııün Anka.ra'ya gitmiıtir. 

Huıuıi vapurcular heyetinden 
Kalkavan zade lbrahim B. dün. 
9ehrimize avdet etmiş, Yelkenci 
ye Sadık zadelerle Mütercim za-

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti ııeçen nüahalar 10 ku. 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i,ıer için müdirlyete mGracaat 
edilir. Gazettmiz ilinların mes'u
liyetini kabul etmez. de Hakkı B. Ankara'da kalmıı· •--------------1 ! lardır. Kalkavan zadelerden aldı 
BUGÜNKÜ HAVA iımız malumata. göre, heyet lk

Y "tilköy aakeri raaat metkez.in
den verilen malilmata söre bu-
sün hava bütün memleı..tte az 
bulutlu seçecek, nlıgh hafif kuv 
vette mutebavril olarak eoecek-
tir. 

2S-6.832 tarilılnde han tazyi
ki 761 millınetn en fazla aıcaldık 
21 en az aıcaldık 10 aanti..,.at 
kaydedilmittir. 

f fm:i rrl2itl 
Can alacak 
Haberler 

Belediye havadisleri: 
- Belediye iiç tane cenue a· 

rabuı alıyol'llWt ... 
- Belediye Ayaapafa mezar 

lıfı davasile metıuldiir .. 
- Belediye Sürp Aıop me

zarhtı davaunı kazanmıf ... 
- Belediye Maslak yolunda 

Hri bir mezarlık yapacak ... 
. Allahım ne can alacak haber 

ler! .. 

tıoat Vekili B. tarafından kabul 
edilmiş, fakat kendilerine Vekil 
B. artık layiha Meclise verilmiı 
olduğu için Vekaletçe yapılabile 
cek bir iı kalmadıiı cevabı veril
miştir. Ankara'da kalan heyet, 

ı timdi meb'uılarla temu ederek 
Anonim tirket mutlaka tetkil edi
lecek.e kendi noktai nazarlarına 

! göre liyihanın tadilini temine ça· 
lışmaktadır. 

1 Meclise verilmiı olan layibaya 
göre, Seyriaefalnle husuai vapur .. 
culann ve bunlann memur ve 
müatahdemlerinin vaziyetleri ne 
olacafı ve Anonim ıirketin naııl 
teıekkül edeceiini dün alakadar 
f"hrimiz mehafili nezdinde tah
kik ettik. Seyriaefain umum mü
dür vekili Tahir B. bütün mahl
matının ııazetelerde ııördüiü liyl 
hadan ibaret olduğunu, Seyrise
fa.in tetkilatına dahil memurlar
dan bir kısmının Anonim tirkete 
geçip ııeçm.iyecekleri henüz ma. 
lfun bulunmadıfıru söyledi. 

Huausi vapurcular da fazla bir 
teY bilmemektedirler. Bir muhar· 
ririmizin kendiaile ııörüttütü va
purcularımızda.n Patabahçeli Ce
mal B. demittir ki: 
"- Çürük vapurları aeferden 

menetmek, sonra muzır rekabeti 
kaldırmak ve aeyahat ücretleri
ne ait a.sııari bir tarife yapmak 
makaa.dı temin ederdi. 

.K ! Anonim ıirk.t teıkili halinde 
aş vapurlara ne kadar adilane olur-

v aktile var iken sonradan oa olaun takdir edilecek kıymet, 
aeali tükenen §eyler vardır ya!. bugünk? piy~oay~ göre olacaktır. 
N b') • 1 M fil" "b' ı Halbukı bugun dunyanın her ye

e ı eyım •• amot ı gı ı... rinde vapur fiatleri onda 9 dütük 
Yakın bir zamanda da ka§ de tür. Sonra vapurculara, mallarına 

nilen ve ıii2ün üzerinde bulu. takdir edilecek kıymete ııöre his
oan ve becerikıiz insanların kat "" senedi verilecek. Borçlu olan 
yaparken aöz çıkarmasına vesi- vapurcular, bu hi~se ~netlerile 

• • nasıl borçlarını ödeyebılecekler-
le Yeren mahut kıl demetı artık dir? Memur ve müatahdemlerimi 
lr.admlardan kalkacak... Ekseri zin vaziyetleri ne olacağı da bel
~rkeklerden bıyık kalktığı ııibi. H değildir. Bunlara adilane birer 
Bu mesele o derece tabii şekil tekil ve~:ıeceğini ümit etmek iı-
1 k ki k 1 b

• k d teyoruz. 
ı aca. _; at ı ır .. ~ ın~, .tr~!1 Vapurculanmızdan Alemdar 
gelmıt bır erka gorur gıbı ıo- zade Ali B. layihanın Meclisçe 
recekıiniz ... Ve giin geçtikçe bu tadili ümidinde bulunmakta akai 
katlann tekilleri biçimleri de. taktirde vapurculuktan çek,ilece
ğitecek, ifadeleri' deitişecek .. Es ğbıl aöylemektedir. . 
kid b" 1 'b" k d .. .. .. Kalkavan zade R 17a B. de la
'- en ır çab 1 11k 1

11 
a ın yu1zu?~ yihanın Meclis heyeti umumiye•in 

ı<arartan u ı ar; yer ennı ce iade edileceğini ümit etmekte
ınahir ellerin çizdiği çizgilere dir. Layiha kabul ediline, Rıza 
terk edecek 1. Evvelce ancak ga· B. e söre, .husuıi vapur ~umpan
Lap ve hayret ifade edebilen kıl Y8;1":rında~ı me~ur V<' mustahde
. 1 • b" tü )" • 1 mının vazıyetlerı de Seyrisefain 
ı<a,eba~1yer~e •1ın kr" u m

1
anakar memurla.rırun vaziyetlerinin ayni 

ver ı en çızgı er aım o aca .. olmak üzere halledilmesi muva
f' ene değil! Yalnız suratlar da fık olacaktır. 

i>üsbütün paletle,ecek! .. Kimin 
umurunda? Desenize! 

Pencereler 
Açılıyor mu? 

Tramvaylann pencereleri a. 
;ılaın diye henüz galiba emir ve 
rilmedi. Gündüzleri hele yeni bo 
yanmıa bir arabaya binerseniz 
haliniz" harap olur .. Sıcak, bezir 
kokusu ile birleşince daha mü. 
'!Sair oluyor .. 

Belediyedeki arkadqlardan 
birine 5ordum: 

irket nasıl teşekkiil 
edecek? 

Dijer taraftan mevc:ut mahj. 
mata ve liyiha ahki.mına göre 
ıirket ıu suretle t"fekkül edecek
tir: 

1 - Loit kumpanyaıınJn mü
hendisi ile Seyrisefain ve hususi 
Vapurcular tarafından i.kifer mü
meuilden mürekkep bir heyet, 
Seyriaefain'in .. aevahili mütecavi
re vapurculan müıteana - diier 
poıta vapurlarile kurulacak ıirke 
te merkez ittihaz edilecek bina
ya Te ırene yeni tirketin ihtiyacı 
olacak bazı binalarına kıymet tak 
dir edecektir. Ayni heyet, hususi 
posta vapurlanna da kıymet tak
dir eyliyecektir. 

le vapurcular ara~ında da bir mu 
kavelename aktedilecektir. 

Şimdiden a.nlatılan noktalara 
nazaı·an, tirket hiaıedaran he
yeti umumiyeıi yanıı vapurcular
dan ve yanıı hükiimetçe gösterile 
cek namzetlerden olmak Üzere j .. 
dare meclisi a:zalannı İntihap e
decek; idare meclisi de hükumet 
azasından birini riyasete seçecek 
tir. •şirket umum müdürünün, hü
kumetçe veya Anonim şirketler
de olduğu gibi idare mecliıince 
azadan veya hariçten birinin hü
kumetin tasdikine ihtiran ebnek 
suretile idare meclisince tayini 
tabii ııörülmektedir. 

Umum müdürlüğe Sadullah B. 
in tayini muhtemel görülmekle 
beraber Sadullah B. İn Seyrisefa
inde kalarak bir diğer zatin geti
rilmesi de melhuzdur. 

4 - Şirketin kadroau, tetkilat 
projeleri mecliıi idareden ııeçe
cek, bir kııım memurları Seyriıe 
fainden alınacaktır. Bu meyanda 
hususi vapur kumpanyaları me
mur ve müstahdemininden de iz
tifade edilmesi muvafıkı nıafet 
görülmektedir. Teferrüatın tesbi
tinde bütün bunlarm nazari dik
kate almacalı ümit ediliyor. 

5 - Seyrisefainin timdikl teı· 
kilatı, bir kıaım memurları yeni 
ıirkete seçerıe küçülecek, bu au
retle açıkta memur kalmamaama 
çalışılacıktır. Eoaaen Seyriaefai
nin idareainde aevahili mütecavi
re, Yalova aeferleri, Havuzlar, 
fabrika ve bir iki tlleple Yalova 
kaplıcalan kalacafından merkez 
kadrosunda büyük değiıikliklere 
zaruret haul olmıyacaktır. 

Şirketihayriyenin bugünkü mer 
kez teıkilatı da, zaten Seyriaefain 
merkez teşkilatından ancak dört
te bir kadar nokoandır. 

Vapur kaptan ve mürettebatı
na gelince, vazifelerine devam e· 
deceklerdir, ki aaıl yekunu tetkil 
edenler de onlardır. 

Memlekette normal 
tütün satışı 

ANKARA, 25 - Tütün in
hisar idaresinin hazırladığı bir 
istatistiğe göre memleketimiz 
dahilinde mamul tütün satışı va 
sati olarak senede 9 milyon kilo 
yu bulmaktadır. Bilhassa bu se 
ne yük5ek cins ve pahalı tütün. 
!erin satışında bariz bir tenakus 
görülmekte ve buna mukabil 
aşağı cins ve ucuz tütünlerin sa 
tı§ı artmaktadır. 930 senesinin 
ilk on bir ayında 38 milyon 281 
bin kilo mamul tütün satıldığı 
halde 931 senesinin ilk on bir a 
yında 32 milyon 748 bin kilo 
mamul tütün satılmıştır. Buna 
nazaran satış noksanlığı bir mil 
yon 236 bin kilo olduğu halde 
kıymet nok5anlığı beş milyon 
533 bin liradır. 

tdın tayyareFİ 
Earhart'a nişan 
VAŞİNGTON 25 (A.A.) -

Amerika ayan meclisi, tayyare. 
ci Amelia Earhart'a Amerikan 
hava behadirliiti ni§anmın sali
bini vermek hususunda M. Ho. 
over'e mezuniyet İta eden ka. 
nun layihasını kabul etmiştir. 

LONDRA, 25 (A.A.) -
Prens de Gaile&, dün akşam üı 
lü Amelia Earhart'ı kabul ede
rek takriben 30 dakika görüş. 

- Yahu! Belediye bu açık 
pencereye neden böyle diitman 
ılrr? .. 

- Y ooo! Neden düıman ol
sun! Açık pencere, açık hava, 
ıçık söz, açık .... 

- Bütçe nasıl oltlu?.. De
dim ... Cevap vermeye vakit kal 
rnadan ayrıldı gitti .. 

FELEK 

1 ••••• • 1 -----· 

ltalyan seyyahlar 
İtalyan münevverlerinden 

Bu meyanda çürük çanlı vapur 
lar da teabit ve aeferden menedi
leceklerdir. Seyrisefainin Rqitpa 
§8, Gülcemal gibi 4 • 5 vapuru ilu 
bir o kadar hususi vapurun bu 1 
suretle kadro haricine çıkanla- 1 

caklan tahmin edilmektedir. Kıy
metleri takdir edilerek yeni tirke 
te geçecek vapurlar da 10 • 12 hu 
auıi ve mütebakiai Seyrisefain'in ı 
olmak üzere 30 kadar tahmin ve 
bunların kabotajı layikile temin 
edeceği beyan olunmaktadır. 

B~ akşamdan itibaren 

ASRI Sinemada 
2 film birden 

BILLIE DOVE ve ROD 
LA Roque tarafındın 

Bekaret Koncası 
ve 

Düztaban, Bashbacak 

BAGDAT'TA 
mürekkep bir seyyah kafilesi bu 
ay nihayetinde şehrimize gele. 
ccl:tir. 

Amerik<.' sefiri 
avdet etti 

lt"mntnameııini Reisicümhur 
Ha:uetlcrin takdim etmiş olan 
A.mt'rİka sef;ri M. Shı:.rles Sher 
rill dun siibal-ı şehrınıize gel-

2 - Kıymetleri takdir edilecek 
vapurlara mukabil 2,5 milyon Jj. ı 
ra~k hisse ae

1
nedi çıkarılacak, hu

~usı vapurcu ara bun1ardan va .. 
purlanrun kıymeti nisbetinde tev 1 

ziat yapılacaktır. Bu hisselerin 
hazineye ait kalacak kısmına mu 1 
kabil, Maliye Vekaleti, yeni ıir
ketin temettüünden hükfunet his
sesile Seyrisefain'in 4,5 milyon 
lirayı bulan borçlarını ödiyecek
tir. 

3 - Şirket için bir nizamname 
ve artoame va dec 

OPERA'da 
Sevimli MARY GLORY 

DAG 
ÇOCUKLARI 
Fransızca 

(Başı birinci sahifede) o•• d v e e 
dur. Bundan ba,ka en iyi aiııaret Un e ergısı 
tütünü yetiıtiren bu üç memleketin T ( ) 
müşterek rakiple~i vardır. ltalya, oplandılar Başı birinci sahifede 
Romanya, Macarıatan, Yugoslavya, tedir. Bunun önüne seçmek için 
Arnavutluk ve hatta Iran timdi ken (Başı birinci sahifede) versi:ri benzin Üzerinden almalı· 
di c!ahili sarfiyatı için tamamen ka· derhal evrak ve muamelatımıza dır. Otomobillerin kazancı, aarfet 

fi nu'k•·rda sigaret tu"tu"nu" yeti•tİr- tiği benzin ile mepsuten mütena-
- ' vaziyet eder. Bundan maada aiptir. Benzinden alınmakta olan 

dikleri gibi ihracata da keremi ver- Fertler, ayrı ayn dertlerini din- resme maktu bir zam yapılacak 
meğe batlamışlardır. Rusyarun zi- !etmek için hükiimet merkezine oluroa arzu edilen netice elde e• 
raat planında tütün zeriyatı mühim gidemez. Nihyet bütün bu mah· dilmit olacaktır. Bu auretle verııi 
bir mevki tutmaktadır. Tütün ze- zurlar göz önüne alınarak netice.. bilvasıta ve daha maırafıı~ ola· 
riyalı için tahsis olunan arazinin de yalnız idare heyetinin iskatına rak cibayet edilmiı olacaktır. Ye
cümlesini işktmeğe muvaffak ola- karar verdik, ve bugün burada ni layihaya söre takailerde, beher 
madığr halde Ruı tütünlerinin tü- toplanmak üzere hükumetten mü- beygir kuvveti için. aenede 50 ku
tünlerimize yaptığı fena tesirler his- saade aldık. Pazartesi İçtimaınm ruf verilecektir. Meaela 18 beygir 
sedilmeğe batlamııtır. Amerikanın mevzuu 1u idi: Gayri mübadiller lik bir araba aenede 90 lira bele
Virjinya tütünleri ile Çin ve Japon cemiyeti namına teıebbüaatta bu- diye vergiai ve 9 lirada nakliyat 
tütünleri yani sarı tütün unvanını lunmak Üzere Ankaraya giden vergisi verecektir. Buna bir oto· 
taşıyan tütünler bilhaasa harbi umu heyetin vereceği izahatı müzake- mobilin yevmi kazancının 17 mia
miden itibaren tütünlerimize büyük re etmek ve bu hususta bir karar li niıbetinde alınmakta olan ka-
h. -'-' 1 lard 1 tih ı·ıınm vermek. Bu mevzuun haricinde ır rwup o muş ır. ı ı sa a qnç vergisini de ilave etmek icap 
fazlalığı fiyatlarının ucuzluğu, satıı bir şey konuşmağa salahiyetimiz eder. 
teşkilatlarının mükemmeliyeti ve yoktu. Yeni nakliyat vergiai, ma.aı ve 
bilhaHa Çin ve Japon tütünlerinin Cemiyete girmek lazım tabıiaat ve ücretlerden kesilecek 
'1kletlerinin azlığı bunlara büyiik olan müvazene versisinin batka 
bir i.tihlak sahası temin etmiıtir. Eaasen ° gün içtimada bulu- bir ıeklidir ve büabütün yeni bir 
Şin1di siıaret senayii ya devlet in: nan cemiyete gayri mukayyet ze.. feydir." 
hisarmda veya onun kadar kuvveth vatm hiç bir resmi ııfatlan ola· 
bulunan sermaye inhisarı yani tü- mazdı. Buna bir nihayet vermek ••••••••••••••• 
rüıtler elindedir. Bunlar bilbaua lazımdı. Gayri mübadilleri mu
kuvvetlerine İnzimam eden reklam kayyet, gayri mukayyet diye iki-

. ldtk ye ayıran sınıf farkını ortadan 
~e".t;;;'f::ı:;idku\b;::ı;:,:ne v~ebal~ kaldırmamız icap eder. Cemiye

tin kongrelerine iıtirak için mu
kabul ettirmektedir. Şu halde bu üç kayy· et olmak •arttır. Ben, bu iki 
memleketin böyle müıterek rakibe • 

k liği ortadan kaldırmak için mu· 
kartı gelebilmek için bir çok no ta- · b" 
!arda ittifak etmeleri ve el birliğile haliflerimizle beş saat siıren ır 

münakatadan aonra umumi gaye 
çalıımaları bir zaruret halini almak- uğrunda hatta biraz küçük düı
tadır. Onun için ~imdi evvela hariç- meği bile göze aldım. Ben onları 
teki manialar ile mücadele etmek ve ~avet ettim. Gelmediler. Bunun 
buna ıralebe eylemek İcap etmekte- üzerine. ben ayaklarına kadar git 
dir. Fazlayı iatihsal, cihan iktisadi- tim (Alkıılar). Neticede bugün 
yatındaki buhran sibi aebepler fer'i aktedecetimiz kongreyi 15 sün 
kaldıfmdan bilhaua buııün devlet- aonraya bıraktık. Bugünden itiba
lerln alyaaeti iktisadiyelerinde bü- ren hepinizden rica ederim, Hal
ylik bir rol ifa eden tütün meaele- kevinde açılan deftere kayıtlan
alnl umumi bir cepheden ve mütt&- nı yapbraınlar. Bunun için kendi· 
hlt olarak takip etmek tütün mü•- !erine hiçbir külfet tahmil edile
tahaili bulunan Türkiye, Yunanİ•· cek değildir. Sadece imza etmek 
tan ve Bulgariatanın hayatı iktisa- le kayrtlarını yapbrmIJ olacak
diyeainde büyük refahlar temin ed&- lar. Kayıt muameleai yapıldıktan 
cektir. Bu günkü siyasi dostlukların aonra 8 haziranda Halkevinde 
eaaaı iktiaadi menfaatleri temin et· toplanacağız. Heyeti idareden bir 
mektir. aenelik heaap soracağız ve bizim 

lktiaadi menfaatler temin edilme- menfaatlerimizi en iyi müdafaa 
ğe çalıııldıkça harici ve mütterek edebilecek zevatı heyeti idareye 
rakibe kartı mücadele etmek kuvvet seçecetiz. 
leri daha artacaktır. itte bunun eaa- Niçin lopla11ıldı? 
aını kurmağa çalqan İstanbul Tü- Bir gayri mübadil aordu: 
tün Konferansı Türkiye, Yunaniı- - Burün burada neye toplan-
tan ve Bulgariıtanın yalınız tütün- dık? 
c:ülüğünde değil belki umumi haya- Mü,tak B. izahat verdi: 

il - Biz fu dakika.da cemiyet ha
lında yeni l>ir refah ve saadetin k linde deiiliz. Hepimiz cemiyete 
temelini atmağa çalıımı,tır. Onun kaydolunacağız ve ortada cemi
hüsnüniyet ve arzulaTia meıbu te- yete mukayyet, gayri mukayyet 
menniyatının alakadar hükiımetler gayri mübadil kalmayacak. 
tarahndan kemali ehemmiyetle na- Bir aes: - Onlar kendilerinde 
zarı itibara. alınacağında ıüphe edil- bir mevcudiyet mi farzediyorla.r 

mez. 
HABiP EDiP 

Roma ya 
Muvasalat 

(Başı birinci .<ahifede) 

rından karşılanarak selamlanmışlar
drr 

Başvekil Paıa Hazretler!•. şe~ 
gezdikten aonra Şark pa~yı~ır~ gıt 
mişlerdir. Meşherde ı..e.ıdılennı,. ser 
gi reisi istikbal eylemıt ve hedıye
ler takdim etmiştir. 

ismet Paşa Hazretlerile Tevfik 
Rüştü Beyefendi, valinin şereflerine 
verdiği ziyafette bulundukta.n son
ra, hükumet ve muazzam hır halk 
kütlesi tarafından haraı-etle selam
lanmak auretile teşyi edilerek aaat 
22,30 da Romaya müteveccihen ha
reket eylemişlerdir. 

Tiirh gazetecilerine ziııafet 

ROMA, 25 A.A. - İtalyan hü
kUıneti matbuat müdürü meb•ua 
M. Golverelli lamel Pa§A Hz.leri
nirr refakatlerlnde bulunan Türk 
ıazetecilerinin terefine bugün bir 
öğle ziyafeti vermittir. 

Müsteıarlardan M. Alfieri ile 
M. Serpieri ve meb'usan meclisi 
ikinci reiai M. Bodrero ile diğer 
zevat ve İtalyan gazetecileri bu 
ziyafette hazır bulunmU§lardır. 

Aden'de kargaşalık 

da bizi ayaklarma çağırıyorlar? 
Miiftak B. - Hayır.... Halke

vinde toplanılmaamı ben tensip 
ettim. 

Bir zat atıldı: 
- Bize niçin aöz söyletmiyor• 

lar. Bu hiç doğru değil. Kendile
rinin orada kalmakta menfaatleri 
varsa, biz de bu menfaatten his
aement olalım. Yok eğer bu bir 
hamiyet borcu ise bırakaınlar bu 
borcu biz de eda edelim. 

Bundan ıonra bir gayrimüha
dil söz alarak lamail Müıtak Be
ye ikiliği izale için yaptığı hiz
metlerden Jolayı tefekkür edilme 
sini istedi ve bu talep alkıtlarla 
kabul edildi. Ayni zat, 8 haziran 
da toplanacak kongrede ıuurlu 
olarak çalıtrlmasrnı temenni et
tikten aonra cemiyetin aakit ida
re heyetinin netrettiği tebliğe ta
riz etti: 

- Bu tebliğde 200 ııayri mü
badil deniyordu. Bu doğru değil
dir. 1000 • 1500 kiıi vardık. Bil
mem, muhalif partiye mensup 50 
kişi var midir? 

.'>O kişi mi? 
Bir ses - En son çıkan bende

nizim, 50 kiti bile yoktu. Onlar 
da kaçtılar .. 

Hatip devam etti: 
- Pazarteai içtimaı gösterdi ki 

bizi ikiliğe sevk edip za.if düşür
mek iatedi]er. Cemiyetimizin reİ· 
ıi, eaki zamanın maliye nazırları 
gibi, yanına varamazdık. Ben kaç 
defalar gittimse görmeden geri 
dendürn." 

Şakir B. ne diyor? 
Bundan sonra Şakir Bey söz a

larak dedi ki: 
- Eğer yarm, Türkün tüken-

EN (AA) H't mez tahammülü tarif edilmek ia-
AD ' 25 · · - 1 

a- tenirae ıizin tahammülünüz buna 
ma ermit gibi zannolunan cema misal olarak göıterilecektir. Ce
atlar arasındaki ihtilaf ve niza. miyet namına Anı.araya giden he 
lar, bu sabah yeniden ba§ gös- yet hükiimet merkezimizin en 
termiştir. Yeniden Müsevilere lüka otelinde kaldı. Kendilerini 
ait mağazalar yağma edilmiş. bu otelde. oab~!'; aaat 10 d .. ziya-

! 
. . k b d I I ret etmek ıstcdısım zaman bana uyu 

tır. Bır ta ım a~ e e e~ ~ m~ş- duklannı söylediler. Bu saat uyku
tur. Zabıta, vazıyete hakımdır. saati değildir. Hayret ettim. Hu-

1

, Fakat yahudilerle arapların mü zurunuzda bunları anlatmakla bel-
ansebatı c;ok gergindir. ı ki •ahaiyat vadiıine ııirer gibi olu 

' yo<um. Fakat kabahat bende mi, 

Artistik'te 
BEBE DANİELS ve 

JOHN BOLES 

Rio Rita 

onlarda mı? Bize bonolar verildi. 
N etiGe malum. Ben bu neticeden 
hükiımetimizi tenzih ederim. Biz, 
tamam.ile bir borsa oyunu karıı
sında kaldık. Cemiyet idare heye 
ti gayri mübadillerin dileklerini 
hükiimete bildirmek mecburiye
tinde idi. Bundan maada söz söy
lememize mini olmak için 150 ki
şi istiap eden Halkevi salonunu 
1500 ki~iye doldurmağa kalktı. 

- Oraya gitmeyelim! aealeri. 

Mıntaka 
Tarziye 
Verdi 

Niaan içinde şehrimizde oyna
yan Macar milli takımı için mın
takanın takımın milli takım olma 
dığını iddia eden bir beyanname· 
ıi çıkmııtı. Bunun üzerine dediko 
du uzun müddet devam etti. Ne
ticede Merkezi umumi ite vazıyet 
etti, federaayonu haklı buldu ve 
mıntakaya tarziye vermeği teklif 
etti. Son dakikada haber aldığı
mıza göre mıntaka tarziye tekli
ni kaboıl etmit ve reamen federas 
yona tarziye vermittir. Bu müna. 
aebetle biz mıntakanın bu hadiae 
yi doğuran beyannamesini yeni· 
den dercetmeği münaaip gördük. 
Aıağıya aynen yazıyoruz: 

Macar tahınıı milli 
takım değildir 

"İıtanbul Mıntoltaıından: Ma· 
carlarla yapılan müsabakalar her 
nekadar futbol federaayonunca 
(Milli Müsabaka) olarak kabul 
ve ilan edilmite de deveran eden 
bazı fayialar üzerine mıntakamız 
keyfiyeti tetkiı. etmit ve alakadar 
ecnebi muhafil ile temaadan Ma
car matbuatından ve bitteaadüf 
ele geçen bazı vesaikten lstanbu 
la. celbedilen Macar takımının ne 
(A) ve ne de (B) milli takımı ol
mayıp (ili kor, Nemzeti tomoı) 
kulüplerinin ikinci derecede ki 
genç oyuncularından terekküp et 
ti fi neticesine varmııtır. 

Bu cihet oyuncularımız milli 
formamızla oynadıkları halde Ma 
carlann Macar milli formasını 
gİymemelerile de ıabit olmakta
dır. 
Doğrudan doğruya Futbol Fe

derasyonunca idaresi kabil oldu
ğu halde Olimpiyat gazetesine 
devredilmi§ olan bu maçların faz 
la hasılat getirmesi noktasından 
bu suretle hareket edildiğine ka
naat getiren heyetimiz bu hareke 
ti Spor efkirı umumiyesi huzurun 
da tiddetle protesto ve maçlan 
(Milli) olarak kabul ebnediğini 
ilin eyler!' 

Yalnız bu tarziyeyi beyanna
meyi veren heyetten iki kişi imza 
lamamışlardır. Onlar da katibi u 
mumi Necmi ve Volleybol heyeti 
reiai Beari Beylerdir. Mıntakanın 
diğer azaları batta reialeri Or
han Bey olmak üzere ikinci reia 
Saffet, azadan Kemal, muhaaebe 
ci ve veznedar Muhtar Beyler tar 
ziyeyi imzalamıtlardır. Anadolu 
Ajanıırun reımi tebliği şudur: 

ISTANBUL, 25 A.A. - İstan
bul mıntakası riyasetinden tebliğ 
edilmittir: 

21-4-932 tarihinde lstanbul ga
zetelerinde intiıar eden beyanna
meyi geri aldığımızı ve futbol fe
deraayonuna vaki netriyattan do
layı tarziye ''erdiğimizi beyan e .. 
deriz. 

Aza: Muhtar Aza: Kemal Vo
leybol H. Reiai U. Katip ikinci 
Reia: Safiyeddin, T. l. C. 1. Mınta 
ka Mr. H. Reisi: Orhan. 

M irnede bir 
çöktü 

ev 

Edimeden bildiriliyor: latanbul 
caddesi üzerinde bulunan Hafız Sait 
Efendiye ait evin tavanı anaızın Yl· 
kılmııtır. lnhidamm ilk aaraıntılan
nı gören yolculrıt' haykırarak evde
kileri ikaz etmek istemiıler, fakat 
bu sırada tavan birdenbire büyük 
bir gürültü ile çökmüştür. Bereket 
versin evde oturanlar o arrada tar
laya gittikleri için nüfua zayiatı ol
mamıttır. 

- Bu zat 25 senelik bir gazete 
cidir. Muhterem bir meb'usumuz
dur. Fakat, bir Türk gencinin aöz 
)erini cevapsız bıralmıııtır. 

Muvaffak olmuş bir tek teşeb
büa yapamadıktan sonra Anka
raya Üç kişilik bir heyet gÖnder
meğe lfürum yoktu. Tahhütlü bir 
mektup ta bu iti ııörebilirdi. 

Son &Öz olarak tunu söy)eyim; 
8 Haziran kongresinde verecegi. 

[Baft birinci sahi/ede] 
çin üç hükiimete tavaiyede bulun
mak. 

Tütün ofiai üç memleketteki 
reıml müesaeselerle ve hükümet 
dairelerile muhabere etmek aala
hiyetini haiz olacaktır. 
Heyet rei.~inin beyanatı 

Balkan Tütün konferansına iş
tirak eden Yunan heyeti de bu
gün ıehrimizden mufarekat ede
cektir. Yunan murahhaa heyeti 
reiıi M. Ma~oelidea dün kendisi 
ile görü.ten bir muharririmize kon 
ferana ve ihtisaıatını fU ıuret1e 
beyan etmiıtir: 

- Konferansı bitirdik. Konfe· 
ransa gelirken bugün aldığımız 
netayiç kadar güzel neticelere 
vaaıl olabileceğimizi biç ümit et
miyorduk. 

Balkan Tütün konferanaı Üç 
Balkan memleketi araımdaki sar 
aılmaz dostluğun İş sahasında da 
mevcut olduğunu gösteren ilk ve 
büyük tezahurü olmuştur. 

Bundan sonra bilhaasa ekono
mik oahada daha çok aılu temaa
lar yapmak mecburiyetindeyiz ve 
kuvvetle ümitvanm ki bu müteka 
bil yardım sayesinde üç Balkan 
memleketi bütün dünyanın duçar 
olduğu müıkülata kar,ı durabile
cektir. 

Konferansta karar verilen Bal
kan tütün Ofiainin bir an evvel 
teıekkülüne hep çalııacağız ve 
bunun teıekkülü çok faideli ola
caktır. Konferanata siyaset yap
madan pratik aurette it halline e
hemmiyet verdiğimizden bu neti
ceye vasıl olabildik. 

Burada bulunduğumuz müd
det zarfında gösterilen aamimiyet 
ve doatluktan fevkalade memnun 
ve müteıekkiriz. 

Hakkı Nezilıi /Jeg 
Konferansta Türk heyeti mu. 

rahhaaası meyanında bulunan 
Müderris Hakkı Nezihi Bey de şu 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Konferana mesaisini muvaf· 
fa.kiyetle bitinnittir. Tütün mese
lesine tealluk eden bilumum nok
talar, iatihsalden ihraca kadar, 
hepai görüşülmüş ve hatta müm
kün olan ahvalde üç memleket 
tütüncülüğüne müteallik hizmetle 
rin tevhidi de mevzuu bahsolmuş
tur. Yalnız bir tütün Ofisi teıkili 
ile tütüne müteallik itlerin bu 0-
fia tarafından tatbikine imkan 
görüldüğü cihetle Ofis konferan· 
aın en belli batlı temennisi olmuş 
tur. 

Esasen, isti§ari mahiyette olan 
bir konferanata derhal bir Ofia 
tesiıi beklenemezdi. Kıaa zaman
da bir Ofia teşkil edildiği taktir• 
de neticenin en acil ihtiyaca teka 
bül edeceği muhakkaktır. 

Geceki ziyafet 
Bali.an tütün konferansındaki 

Yunan heyeti riyaseti tarafından 
Türk heyeti terefine evvelki ak
§8.m Londra otelinde verilen ziya
fet pek aamimi olmuştur. Ziyafet
te Vali Muhittin Bey ve sair ze
vat hazır bulunmuştur. 

Ziyafet esnuında Yunan heye 
ti reiıi M. Manoelidea bir nutuk 
söylem it ve ezcümle demittir ki:: 

" Türkiyeden memnun ve mü
tesekir olarak gidiyoruz ve yanı
nızda geçirdiğimiz . günlerin en 
güzel hatıratını hıfz edecetiz. 

Türk milletinin bu kadar mu
vafakiyetle takip eylediği terra
ki ve teki.mül yoluna devam etme 
aini ve aramızda mevcut olan 
dostane ve haliaane münasebatın 
daha samimi ve semerebahş bir 
,ekil almasını temenni eylerim." 

Buna Habip Edip Bey Türk 
heyeti namına cevap vererek ay· 
ni samimi .fıialeri izhar etmit ve 
konferansın netayicindeki muvaf· 
fakiyete i9aret etmi9tir. 

Bunu müt-kip Vali Bey Türk 
• Yunan dostluğu namına ref'i ak
dah etmif ve buna hazırun ittirak 
etmi~tir. 

Bedia Muvahhit H. 
attan düştü 

URFA, 22 - Darülbedayi 
heyetinin Diyarıbekire hareke. 
tinden evvel bir at gezintisine 
çıkan Bedia Muvahhit Hanım· 
la artist Kemal Bey hayvanla. 
rın ürkmesi üzerine beygirler. 
den dütmütler, el ve ayakların 
dan yaralanmıılardır. Yaralan 
hafiftir. Her ikisine de derhal 
müdavat yapılmıştır. 

Senelerden 
yakalanan 

sonra 
katil 

MANİSA, 23 - Bi.- kaç se 
ne dağda gezerek iki gasp ve 
bir de köylüyü katleden ve za
bıtanın senelerce takibinden 
kurtularak nihayet geçen sene 
yakalanıp ağır cezada mahke. 
mesi devam etmekte olan Şey
tan Mustafanın muhakemesi bit 
miş ve 25 seneye mahkum ol· 
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Poliste 

Acemi 
Hırsız 

Evde gürültü çıka
rarak yakalandı 
T epebatı Yazıcı sokakta ko 

11ıiıyoncu Jak Efendinin evine 
dün sabah 5.30 da KiryCM iımin 
de bir hınız sokak kapısının 
vanındaki ~ncereyi kırarak içe 
riye girmiıtir. Kiryoı evden ba 
zı eşya çalarken gürültü çıkar
mıt ve kaçacağı esnada polis ta 
rafından yakalanmıttır. 

~angın 
lstinye Değirmen sokağm· 

da kürekçi Muıtafanın evinden 
yanım çıkmıt ve kısmen yan

. ınıtlır. 

Ölümle biten kaza 
Bakırköyle hükümet konaiı 

civarındaki yeni yapılan bir e. 
vin yağmur borularını ta· 
kan Ortaköyde çarıı ıçm. 
de koltukçu Hayimin oğlu lene 
keci T epa eve cereyan veren ha 
va elektrik teline temas ederek 
ye-re düşmüş ve sukut neticesi 
derhal ölmüştür. 

Boğuldu mu? 
Davutpaşada oturan Riza 

E fendi isminde 18 yatlarında 
bir delikanlı bundan üç gün ev. 
vel ortadan kaybolmuştur. Riza 
Efendi üç gün evvel Davutpqa 
sahilinde gezmek üzere bir san 
dal kiralayarak denize açılmış 
ve bir daha dönmemiştir. Aile
si icap eden yerleri aramıf, Ri
za Efendiyi bulamayınca polise 
müracaat etmiştir. Üç günden 
beri polis tarafından yapılan tah 
kikat ta müsbet bir netice ver
memiştir. Tahkikat devam edi
yor. 

Otomobil kazaları 
1 - Fatihte toför Ali idare 

sindeki otomobili, Abdullah ve 
Halil isminde iki kişiye çarpmıt 
tır. Bunlardan Halil ağırca ya 
ralıdır .. 

2 - Beyazıtta İzzet isminde 
birisinin idare ettiği otomobil, 
kunduracı Niko isminde birine 
çarpmış ve yaralamııtır. 

-- ....... . 
iki kafalı inek 

SOROÇ, 20 - Civar köylerin bi· 
' inde iki kafalı bir İnek doğmuıtur. 
iki ayrı baş, boyun noktaaında bi
Iİ§İk olmakla beraber teıekkül iti
barile tamdrr. Fakat köylüler, bu 
doğumu uğursuz addetmiş, hayva
nı doğar doğmaz kesmitlerdir. 

Askeri tebligat 

328 doğumluların 
ilk yoklamaları 
Fatih Ask.,rlik Ş?1besinden: 

328 doğumlulardan henüz yok
lamalannı yaphnnamıt olanlar 
per4embe gii:nünden maada her
gün öğleden sonra aaat on .altıda 
ve mektep tıılebeleri pertembe 
günleri aaat on dörtte ıubeye mÜ· 
racaat ederek yoklamalarını yap
tırmalan ilin olunur . 

" " " 
Beyoilu Askerlik ıubeainden · : 

Beyoflu Askerlik ıubeainde 
tnukayyet bulunan bilıimum ibti· 
yat zabitan ve askeri memurlan· 
nin her mütat yoklamalannı 1/ 
6 / 932 tarihinden haziran nihaye· 
tine kadar yaptırmak Üzere mÜ· 
racaatlan IÜzumu ilin olunur. 

Beyoğlu As. Ş. Re. 

MiLLi y El Pt.K~J:.Mı>.c. l!:i 

1 RADYO 
Bugünkü progr:am 

lSTA.NBUL (1200 m.) - 18 gra
mofon, 19,S studyo heyeti, Hayriye 
Hanını, 20.5 konferans, 21 Bellds 
Hanım, 22 orke.-.. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 Mad.n 
Limonya tarafında prln, 20,20 sen
foni, 21 konfwan., 21,15 kon&er. 

BELGRAD (429 m.) - 20 Fran 
sızça muhaven, 20,S ııramofon, 21 
doktorun tuıılyeleri, 21,30 konser. 

Tek.r- ı a ı; • Kua.,,~a p .stası 

KURUCAŞİLE 
Yeni iımi 

KENAN vapuru 
Her pazar ve pel'!embe ak§81Dla
n saat 20 de Karaköy rıhtunm

daa hareketle Tekirdai, Mürefte 
tarikile Karabicaya azimet ve ay
ni iskelelere ufnyarak çal'f&Dlba 
ve pazar aabahlan lstanbul'a av· 
det ..ı.. Yük ve yolcu için mer
kez acentası olan Y emit soğan 
iskelesinde 

ROMA (441 m.) - 21 aramofon, racaat. -

ajans haberleri, 21 ,45 senfoni. ~·-----------· 

19 numeroya mü
T elefon : 22300 

PRAC (4811 m.) - 21,05 Kıra! 
IH!ip jsmindeki komedi, tenuild• 
oonra konser. 

VlY ANA (517 m.)- 21 haftanı• 
dedikoduları, 21,35 kon&er. 
P.EŞTE (550 m.) - 20 musikili 

muııaha!M 20,5 operadan nakil. 

1 stanbul 8 ci icra dairesinden: 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,25 
ııramofon, 21,15 ı..fif konser, 22,10· 

Hali Tasfiyede bulunan Bahçebpı
da Ticaret Senayi bankasuuı ait Ye 

mahcuz bulunan müteaddit lutada 
Ye dnate kua ye yazıhane ve san· 
dalyo. ve elektrik ampul ve tefer
ruatı ve tahminen 2000 kilo mikta· 
nncla Üzerleri matbu kifıt ve saİ· ltlr opera parçası. 

-
---· I renin 29-5-932 tarihinde saat ondan 

~-

Fatih sulh lıirinci hukuk bikimli
tinden: Eski kayıtlar ayırma reisli
ği tarafmdan Akaarayda kürkçü Jıa. 
41 mahallesinde kürkçü çıkmazmda 
15 n....-olu hanede mütekait mÜ· 
l&zım 1 skender..,.,endi aleyhine ika
me e,.lediii alacak davasının mııha
kamesinde müddei vekili ıayıbün a
ni! muhakeme olan müddeaaleyhin 
istiktabının İCl"a&ını ve bu cihhet ka
bil olamadığı taktirde mübrez sene
data vaziyül imza olmadığtna ve 
muhteviyatı olan mebaliğ ile zİm· 
meli m"'.kiıl olmadığına dair yemin 
teklif eylediğini müddeuleyhin İ· 

kametgahı meçhul olmasından na· 
ıi ilanen teblifi talep eylemit ve 
mahkemece talebi vaki muvafhk 
ııörülerek bir mah müddetle ilinen 
teblijatm icrası kararıir olarak 
muhakeme 2 Temmuz 932 saat 14 e 
talik kılmmıt olduğundan 5 giln 
zarfında itirazla yevm ve saati mez
kurda istiktap icra&ı ve bu cih
het kabil olamadığı taktirde ,ekli 
mezkür dairesinde yemin ifası zım· 
mında. mahkemeye celmeniz veya 
tarafınızdan bir nkil göndenneniz 
ve akai taktirde usulun 405 inci mad 
desi mucibince mahkemeye kabul 
edilmeyeceğiniz ilinen teblii olu-
nur. 

15 kadar aatılacafından talip olan. 
lann mahallinde hazır bulunmaı.... i 
lin olunur ef. 

Beyoflunda lstildil caddesinde 1 

dairei mahsuaasmda ilayi vazife e- 1 
den lstanbul ikinci icra memurlu- 1 

ğundan: Tamamına 260 iki yüz el- 1 

li lira kıymet taktir edilen Kurtu· ' 
luıta Saka ıokağında atik 2, 4, 6, 
cedit 10, 59, 61, 63, 65 numaralarla 
murakkam maa dükkin hane ve ar
aaoın 120 yüz yirmi hiHe itiı..rile 
50 elli hiHenİn birinci açık arttır

ması 27-6-932 tarihine müaadil pa
zartesi ıilnü saat İ4 ten 16 yaka
dar dairede icra kılınacaktır. Arttır

maya iıtirftk için mezkür ıayrİ men 
külün kıymeti muhamminesinin yüz 
de 10 nu nisbetinde teminat akçesi 
verilmek lazımdır. Hakları tapu &İ· 
cilliğile sabıt olmayan ipotekli ala
caklılarla diier alikadarlarm İrtifak 
Hakkı ıahipleriniıı bu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müıbitele- ' 
rile birlikte daireye bildirmeleri li
zundır. Akai halde haldart tapu si
cilliğile aabit olmayanlar aatıı becl&- j 
linin payl'"!masmdan hanç kalır

lar. Müterakim vergi ile belediye rü j 
--------------ı suınlan ve vakıf icaresi mütteriye ı 
MUZA YEDE İLE SATIŞ aittir. Daha fazla malümat almak ' 

Y annki cuma ıünü aabah saat IO isteyenlerin 930-4041 dosya numara 1 

da Be7oğlunda Şehit Muhtar ( Sürp aile evrakına müracaatla mahalli 
Agop) caddesinde büyük garajın mezkiirun evsaf Ye meaalıasını havi 
karıısmdaki Turna ıokağında Arif taktiri kıymet raporulMI ve 25.S.932 
Pata apartımanının 4 numerolu dai tarihinden itibaren daire divanhan&
resinde mevcut ve maruf bir aileye sinde asılı bulundurulacak olan art
ait müzey7en qyalar müzayede su- tırma ıartnamesini görüp anlayabi. 
retile aatılacaktır. Asri ve son mo- lecekleri ilan olunur. 
del gayet mükemmel yemek oda ta-
kuru, 7 parçadan mürekkep moket 
kadife pomye uıulü kanape takımı 
perdelerile birlikte, akaju kaplama 
, .e asri bombe yatak oda takımı, 2 
adet nadide bronz karyola, Hakiki 
lngiliz markalı tezlong, kanape, di
var ıaatr, emaye aa.lamandra divar 
tabakları, tabak ve çay takımları, 

kristal ve maden etyalar yeınitlik ve 
şekerlikler, Capon ve Fransa vazo
lar, elektrik avizeler. tablolaı·, elekt
rikli halı süpürgesi, yazı makinaıı, 

Japon lavabo takımı el itlemesi tül 
perdeler, heykel ve biblolar, masa ve 
sandaliyeler, semaver, buzluk, gazo
cağı portmanto veaair bayii lü2um
lu e;yalar. ' 'Odeon'' marka zarif bir 
•alon gramofonu, elektrik motörü 
ve 60 adet pliklarile. Afgan; Ispar
ta ve F erahan halılan ve Anadolu 
seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 
25 teminat alınır. · 

Şirketi müt~ebbiıe 
Tasfiye memurlufuııdan: 

Sultanahmet ikinci sulh hukuk ı 
mahkemesinden: Müddei Şükrü 
efendi ve Fatma Hanımın vekilleri 
avukat Hüınü Bekin Uzun Çarııda 
Y av'"!ça Şahin mahallesinde Uzun 
Çarıi caddesinde 136-134 ve 289 nu 
maralı dükün fevkinde mükim Şük 
rü efendi aleyhine açtığı izalei fU· 
yu davası üzerine müddeialeyh Şük 
rü Efendiye tastir kılınan davetiy
yede mümaileyhin ikametgahının 

meçhul olduğu mübaıir ve heyeti 
ihtiyariyyesi tarafından verilen mq 
rubattan anlaşılmasına mebni ili
nen tebliğat icrasına karar verilmiş 
-.e muhakemeıi 29-6-932 tarihine 
müaadif çarıamba ırünü aaat 13,30 
talik kıhnmıt olduğundan yevm ve 
saat mezkürda bizzat mahkemede is 
batı vücut etmesi ve yahut taratın
dan musaddak bir "•kil gönderme-
ıi akai taktirde ıiyaben muhakeme
ye devam olunacağı teblii makamı

na kaim olmak üzre ilan olunur. 

--------
BUZ 

Atide semt ve nu
maraları yazılı dük 

kanlarda buzun 
okkası: 

3 
kuruştan satılmaktadır 

Bu 11arhtan fazlaya sa
tan dlikkli.ncılar hak
kında lütfen Beyoğlu 
4085 nunıaraya müra-

caat edllnıesi. 
Sirkeci Derviı oflu S. 13 
Sirkeci, Hocapa§a hamam S. 24 
Sultanhaınam, ikinci Vakıf han 2 
Divanyolu caddesi 53 
Nuruosmaniye Vezir han cadde-

si 16 
Gedikpaıa Dinnili caddesi 46. 
Beyazıt tramny durak yeri 30 

Akaaray Valdecamii kartısı 145 
Samatya Sulurnanaabr 81 
Saraçhane Macar kardOfler 80. 
Fatih Şekerci Han 3. 
Unkapanı caddesi 139 
Talıtakale Karakol sokak 11 • 
Balıkpazan Meyhane .ot.ak 9 
Fener, S.lat taddesi 49 
Eyüp, Kapu ÇC§me sokak 3 
Bakırköy, istasyon caddesi 2 
Y etilköy, istasyon caddesi 53. 

• 
Galata, F ermeneciler, Ali Yazıcı 

s. 5. 
Galata, Büyük Millet Han No.16 
Galata, Leblebiciler sokak 29 
Galata, Demirci sokak 28 
Galata, Pertembe pazan 129 
Tophane Topçular caddesi 269 

• 
Beyoğlu, Balıkpazarı 29. 
Beyoğlu, Y eniçarıı 
Beyoflu, lstildü caddesi 111 
Beyoğlu, Büyük Kabristan ı. 28. 
Beyoilu, Derviı sokak 30. 
Beyoğlu, Büyük Tekke s. 1 
Beyoğlu, Cibanııir Kaptan •· 17 

• 
Kasımpll§a, Bahriye caddesi 61 
Sütlüce, iskele caddesi. 

• 
Befiklaf, iıkele caddeıi 9 
BC!fiktaf, ÇUJı içi 
Ortaköy, Divanyolu caddeai 30 
ArnaTUtköy, çarıı meydanı 7 
Bebek paradi bahçesi 
Emirgan cami karfısında 
Y eniköy, iskele caddesi 79 
Tarabya, iıkele caddesi 80 
Yenimahalle Pazarbatı 69 
Beykoz, 1 skele caddesi 

• 
Üsküdar, iskele caddeai 22 
Kuzguncuk, iskele baımcla 
Beylerbeyi, iskele caddesi 
Çengelköy, iskele caddesi. 

• 
Kadıköy , Mühürdar caddeıi 12 
Moda, iskele caddeıi 261 
Y eldeğinnen, karakol caddesi 43 
Kızıltoprak, lhlamur caddesi 36. 
Erenköy, istasyon caddesi 7. 

• 
Büyükada, Balıkpatarı 34. 
Heybeliada, Kardetler. 

• 
Şitli, Osmanbey 247.· 
Şiıli, Pang-...!tı Dolapdere S. 2 
Şitli, Altınbakkal. 

Kurtuluı caddesi 116 
Maçka, Silabhane caddesi 40. 

!LAN 
Kadıköy'ünde Pazaryolunda 158 

numaralı ve hali tasfiJede Kemal 
Rifat eczanesi namile maruf eczane 

Şe~rimize 

Boksör Kızlar 
tarafından 

BOKS 
ve lıveç uıulü 

GÜREŞ 
t 

m~saraalan ve aynca 

RAUL LAKS ve MiSiS '1ıf 
İris kumpanyası tarafından 
İPNOTİZll, MANYETiZM 

Bu akşam: Beyoğlun'da Baker mağazaları yanında 

GARDON SALONUNDA 
Fiatlar: 100 - 70 • 35 kuruıtur 

Gedikpaşada jandarma 
satınalma komisyonundan 

Üç yüz adet maa teferruat eğer takımının kapalı zarfla mü
nakasall 5 / Huiran/ 932 pazar ıünü saat onda yapılacakbr. 
Taliplerin nümwıe .;e ıartnameyi görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur ııün
de muayyen ıaate kadar komiıyonumuza müracaatlan. (2037) 

Sablık İnek Sütü 
Halkalı Ziraat mektebi çiftlik ineklerinden yevmi haaıl olan 

elli kıyye süt pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar Mayııın 26 

ıncı perfembe günü saat on beıte mezkUr mektepte çiftlik idare 

heyetine müracaat etainler. (2202) 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Eminönü KaymakamJığı binasında mevcut 597 sandık camın 

beher sandığı bet lira muhammen bedel üzerinden ~çık -~~.trrma 
uıulile satılacaktır. ihalesi 28 Mayıs 932 cumartesı gunu Hat 
on bir buçukta Eminönü Malmüdürlüğünde yapılacaktır: (1737) 

Gedikpaşada Jandarma sahnalma 
Komisyonu riyasetinden: 

10,000 ili. 10,500 kaput imaliyesinin kapalı zarfla müna· 
kasası 31 Mayıs 932 tarihine müaadif 1alı giinü saat onda yapıla. 
caktır. Taliplerin ıarlname ve nümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkur günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaat· 
!arı. (1901) 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla mü
nakasası 5 Haziran. 932 pazar günü saat on dört buçukta yapıla 
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve milıJa· 
kasaya iıtirak için teminat ve teklifnan:elerile beraber mezkiir 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

. (2038) 

Maarif veka
letinden: Bu 
sene Darülfü_ 
nunda icra edi_ 
lecek olan Or _ 
ta Tedrisat 
Muallim mua_ 
vinliği ehliyet 
name imtihan 
lannın Tem_ 
.muzun 13 ncü 
çarşamba gü_ 
nüne tehir edil 
diği . ilin olu_ 
nur. (2201) 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. ve birinci fırka ve Ça
talca müstahkem mevki ve haa 
tahanelerin koyun ve sığır etle. 

rine verilen fiyatlan pahalı gö
rüldüğünden tekrar pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 28.5.932 cu 
martesi günü saatleri aşağıda 
ya.zıl< taliplerin şartnamesini al 
mak üzere her gün ve pazarlı· 
ğa iştirak edeceklerin de vakti 

muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (336) (2205) 

İhale Saatleri 
K O ki 14,30 da . . nun 
1. F. nmki 15 de 
Çatalca Ms. Mv. ninki 15,30 da 
Hastahanelerinki 16 da 

Kaymakam 
Zühtü 

irtihal 

Tasfiye halinde bulunan Türk A
nonim !İrketi mütetebbisesi heyeti 
umumiyesının 28 Haziran 932 aalı 
günü saat 15 te Galatada Omerabit 
hanında 3 üncü katta 9 nurrerolu 
dairesinde içtimaı mukarrer oldu
ğundan aşağıdaki maddeler hakkın
da karar verilmek üzre bilcfunıe hiı
ıedarlann mezkür gün ve saatle ha-

Beyoğlu Telıraf sokağında 3 nu
marada mükim iken ikametgilıı meç 
bul bulunan Haaan Tahsin Bey: 
lstanbul 3 üncü icra memurluğun. 
dan: Amerikan Ekspres Bankasının 
21-10-932 tarihli iki kıt'a emre mu
harrer senede müsteniden cem'an 
zimmetinizde matlubu bulunan 2000 
liranın ma faiz ve masraf tahsili tale 
bile ita ettiği24-4-932 tarihli takip ta 
lehi Üzerine adresinize gönderilen ö 

deme emri arkaımın mubaıır ve m&· 

halle heyeti ihtiyariyesi tarafından 

verilen metruhatta mezkür adresde 
bulunmadıfınız ve ikametgihınızın 
da meçhul olma11 dolayisile ilanen 
tebliğaı ;fa sına karar verilmi4tir: 

ve derununda mevcut iczayi tıbbiye B o N o -
ve demirba§ eşya top~n ve açtk 

1 
~ .., 

Çatalca müstahkem mevki 
kıtaatı hayvanab ihtiyacı için 
35,000 kilo arpuı aleni münaka 
ıa ile alınacaktır. İhalesi 26· 
5.932 pazartesi ııünü saat 15 te 
komiıyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti mu 
ayyende komisyonumuza müra 
caatları. (256) (1853) 

Merhum Diyarıbekir valisi F ebmi 
"leyin birederi, Kimyaııer Münevver 
ve muallim Muaavver Hanımlann pe 
derleri, Ticaret mektebi ifui mual
limlerinden HBmit Beyin kayın pe· 
deri Miralay Halit Bey müptela oldu 
ğu hastalıktan kurtulamayarak göz 
lerini hayata ebediyen kapamıfbr. 
Cenazesi dün Erenköyündeki köt
künden kaldmlarak Sahrayİcedit 
kabristanına defnedilmiıtir. 

Mevla rahmet eyleye. 

HAZIN BiR iRTiHAL 
llanat acentası mües&.islerinden 

liiınmet zade Mecdeddin Beyin 
eni~te•İ Ali Bey evvelki gece ha· 
>leıinde aeklei kalpten vefat el· 
trıiştir . Cenaze namazı dün Şehre· 
!bini camii ıerifinde badeleda 
"'1evlevihane kapm haricindeki 
•ile kabristanına defnedilmiıtir. ' 

zır bulunmaları ilan olunur. • 
Müzakere olunacak maddeler: 
J - Taıfiye memurlarile mura

kıp raporlannm ve heaabat ve bilan
çonun tasdik ve tasfiye memurlan. 
nın zimmetlerinin ibraıı. 

2 - Müddetleri biten tasfiye me
murlarile murakıbın yerlerine diğer 
)erinin intihabı ve ücretlerinin tes
piti. 

3 - Tasfiye müddetinin tasfiye 
muamelibnm intaçına kadar temdi
di. 

KADIKÖY OPERET! 
26 mayt• per4embe alqaını 

Kadıköy Kuıdili Tiyatr'>&unda 
Halk temsilleri 

MEÇHUL SERSE! 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında müracaatla §ayanı kabul bir 
itiraz dermeyan ebnez ve onu takip 
eden ıekiz gün zarfında borcu te
diye veya borca kafi mil vesaire 
irae etmediiiniz taktirde hakkınız
da ıı1aben muamelat icraiye devam 
olun.acağı mezkür ödeme emrinin 
teblifi mebnuna kaim olmak üzere 

arttmna suretile 2 Hazıran 932 ta- ı Gayrimübadil ve mübadil 
rihine müsadif pertembe günü satı- hazine bonoları ııatar v.e 
lacağından talip olanların lcıymeti • t k yapar. Balıkpazar 

h . . .. d be ak ıpo e 
mu amnunenın yuz. e f pey . • Maksudiye Han No. 35 
çesile ve bu baptaki f811name daire u· l d M o · 
sinde açık arttırmaya iıtirak ebnek gur U ıa e • ervıt .,. 

üzre yevmi mezkürda saat 16 dan 
18 e kadar mezkur eczanede taafi
ye memurlarma ve daha fazla iza
hat almak isteyenlerin Galatada 
Merkez Rıhtım Hanında Beıinci 
katta 13-14 numeroda taıfiye me
murlan avukat Ahmet Ramiz ve 
Hilmi Riza Beylere müracaat etme
leri lüzumu ilin olunur. 

Kemal Rifat Eczanesi 
Taafiye memurlan 

ZA Yl - 24 No tecrübe plikam121n 
bir tekini zayi eylediğimizden hük
mü olmadığı ilin olunur. Gran Ga
ra" Müdiri eti. 

Kartal sulh icra memurluğundan: 
Emvali metrokeye iweteıı Kartal 
Mal Müdiriyetile Mösyö Kontino· 
nun pyian ve müttereken mütesar
rıf olduktan Pendilı'te Pavli Adası 
k1U1111nda Kiremit fabrikau arazi
sinin izalei ıüyuu zımnında açık art 
hrma ile 27-6-932 tarihinde aaat 15 
le satılacağından talip olanların kıy 
meti muhamminesi olan kırk alb 
bin yediyüz liranın yüzde on pey 
akçesile ve şartnameıini ıönmk İ•· 
teyenlerin 29-5-932 tarihinden itiba 
ren Kartal sulh icra&ına müracaat 
eylemeleri ilin olulll>'"' 

lstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan : Evvelce Kurbağalı derede
ki köıklerinde mükim iken elyevm 
ikimetp!ıları meçhul bulunan Sa
kıt Hanedandan Saliihattin E. varis
leri Osman Fuat ,ve Nihat B. ler i
le Atiye, Adile, Behiye, Rukiye Ha. 
nımlara: 

Hacı Hasıiı E . vere.esine olan 
borcunuzdan dolayı mahcuz Gözte
pede Göztepe caddesinde atik 78 

numaralı tarladaki dörtte hir hisse
niz 2500 lira bedel ile talipleri uh
telerine ihalei kat'iyyesi icra kılın
nııştır. Oç gün zarlında biniza tak
rir vermeniz ve akıi takdirde mua
melei tesciliyeıinin ifaır için tapuya 
it'an keyfiyet eclılecefi malümmız 

olmak üzre son ihpanıame maka
mına kaim olmak üzre ilinen tebliğ 
..ı..-... 

Naim Vapur ldareai 

Izmir sür'at postası 
(20 Saat) 

Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
günleri Galata nhtımmdan saat 

tam 18 de hareketle doiru 

1ZM1R' e 
ve pazar ıünleri lzmir'den saat 
14 1/ 2 d,. hareketle lstanbul'a av 

det eder. 
Tafıilat için Galata, Gümrük 

kar~111nda Site Fransez Han No 
12 yazıhaneıine müracaat. 

• ... Tel. B.O. 1041. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaıı 

Dnnılu rınar 
V A P U R U 26 mayu perfem
be rünü alqam saat 111 de Sirkeci 
nbtımından hareketle Zonıuldak, 
lnebolu, Ayancık, Samıun. Ordu, 
Giresun, Trabzon, RUe n Hope 
ye azimet ve avdette ayni iıkele4 

lerle Göreleye uirıy~rak avdet e
decektir. 

Fazla tafıilit için Sirkeci Mey
menet hanı altında acentalığına 

müracaat. Tele. 22134. 

Limanımıza muvasalatı IKklencr. 
MERANO vapuru 31 may11 sah 

(ltalya ve Yunanistan) dan. 
CELIO vapuru 1 Haziran çar-

şamba (Cenova) Napoli ve Pi. 
re) den. 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar: 

AVENTINO vapuru 26 Mayıs 
perıembe (Pire, Napoli, Marııilya 
vo Cenova) ya. 

STELLA DITALYA vapuru 29 
mayıs pazar aabah tam 9 de (Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, Bren dizi, Ve 
nedik ve Trieste) ye. 

MERAN O vaput"u 1 Huiran çar 
f81Dba (Burgaz, Vama, Köstence, 
Sulina, Kalas ve lbraile) e. 

(CASULICH LlNE) kumpanya
sının lüks vapurlanna aktarma edi, 
lerek timali .,,., cenubi Amerika li
manlanna gitmek için tenzilatb do} 
ru bilet verilir. 

Her nevi tafsili! 
Merkez Rıhtım Han 

için Galatada 
(Lloyd Triea-

tino) ser acenteıine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galatasaraymcla aabık Se 
lanik bonmar,esi binasındaki yazı· 
hane.Telefon Beyoğlu: 2490 ve y-•. 
but Eminönü, lzmir aokak No. 14, 
yazıhanetine müracaat edilmesi. T e
lefon lstanbul 235, 

Laıter Silbermann ve Şü . 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam poıtaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers v e 

Roterdamdan limanımrza muvas&· 
latı beklenen vapurlar 

AKKA vapuru 28 Maytaa doğru. 
AKILA vapuru 1 hazirana doğru 
CHIOS vapuru 11 lıuirana doğru 
GERNIS vapuru 13 hazirana doğ-

ru. 
Burraz, V arna, Kös lence, Kalas v• 
lbrail, için limanımızdan hareket e· 

decek vapurlar 
AKKA vapuru 28-30 Mayısta tah 

milde. 
GERNIS vapuru 13-15 haziranda 

tahmil de. 
Yakında Hamburır, Brem ,Anverı 

ve Roterdam limanlan için ha...,ket 
edecek vapurlar. 

GALILEA vapuru limanım12da. 
TESSALIA vapuru 25-26 mayıs. 

ta tahmilde . 
ANDROS vapuru 29-30 mayısta 

tahmilde. 

STREEW ALD vapuru 2-4 hazi. 
randa tahmilde. 

Yakında Londraya hareket 
edecek vapurlar 

THESSALIA vapuru 25-26 Ma. 
yııta taiımade . 

Fazla tafsilat için Galata da Ova. 
kimyan hanında Laıter Silbennann 
ve Şürekası vapur aeentalığma mü
racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

ERTUCRUL SADETI'IN 
VE ARKADAŞLARI 

Şehzadebatı Millet Tiyatrosunda 
Aktam ve cuma ründüz ve gece 

matbuatın ve münevnrlerin davetli 
bulunduiu Büyük haile 

HAMLET 
Her yer 50, talebeye 26 lnınaıtur 



Günlük taze yumurta, nefis taze tere
fili, yoğurt, titelerde (paatörize) aöt YALOVA MİLLET ve BALTACI çiftlikleri 

mamulAb HASAN Ecza 
deposundt 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Almıyor 

BEBEK SARA YINDAKi 
Mbayedeye 27 Mayı• Cuma GtbıG dahi Devam Oluaacaktır. 

llesk6r aarayda bulunan bilOmum kıymetli Ye mlbeyyeıa e11a ve b!Dıasaa hakiki kri1-
tofl IOfra, dondurma, pmpaaya Ye çay talumlan, Henke Ye Lion ipekli kumqları, el 
iflemeli çarpf Ye çay takımları. Piyano, Piyuola, perdeler, ipekli Hereke Mııır ve 

Acem hahları, nadide aalon takım!an yeaafre.. 

ı - um. 1133 elen .... .ı iGba ... ..,.... .. ._ w .... ııc..wı 
re Maltepe Aalwıi liHl..lle Bana' da lııahm• Buna Aabrt Llle 
•ine, Konya Ye Errincu'cla W- :.\eır.t arta ....lıteplalıw 
talebe almacaktır. ANADOLU 

Türk Sigorta Şirketi 
2 - Liıeler 9, 10, 11 ind amdlan (1, 1, 1) tbıc:ö; orta mektep. 

lercle 6; 7; 8 İDd (1, 2, 3) tiacll ımıflan muhtıeYlda-. v. liffllr 
laamma 400; 500, Orta mektepler lrı••m.e da 2001 aoo talebe eh
Gabllecektir. 
3- Mektepler leyh meccaıılcltr. TaleNeılıı iafelbulm bqb 

ıiydiriJmeai, teçhiaatı, kitap Ye ıafreai hiikGmete ait oldufu Sİbi 
\ynca talebeye her ay bir mikdar ma&f ta Yerilir. 
4- Liaeleri muYaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter. 

fi ederler. Ve iki aEl>dik tahailden ıonra Cümhuriyet orcluıu için 
ıabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
lan yerlerde 1 Temmuz 932 de batlar. Ve Ağuıtos 932 tarihinde 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa den ae 
oıesinin devamı müddetince ıl'lil liae ve orta mekteplerden nakil 
ıuretile talebe almmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricindtsı Aıkeri liıe ve orta 
ınekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lunduklan yerlerin Aıkerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek ~in lizım olan tartları muhtevi kayıt 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik tubelerinde 
me.-cuttur. Talipler ukerlik tubelerine Ye aıkeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkGr tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Nafia Vekaleti 
Ankara içme suyu komisyonundan: 

Münakasa ilam 
Komiıyon Ankara tehri dahilinde Çan.kaya ıu laalesine ait 

boruların fertiyatile bunlara müteallik müteierri imalltı 18/5/ 
932 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf uıullle 
münakaaaya vazedilmittir. Münakaaa 8/ 6/932 çarpmba sQnii 
ıaat 15 te Anlı:ara'da içme Suyu Komisyonunun dairei mah
ıuaumda icra kılınacaktır. Tekllfnameler ve taliplerden aranı. 
lan vesaik ve muvakkat teminat bu husuıtaki milnakaıa t•rt
namesinde izah edilen tanı ve miktarlarda olacaktır. Talıpler 
bu buauıtaki ıartname ve projeleri (5) lira bedel mukabtllnde 
Komisyondan alabilirler. (2185) 

Gedikpaşada Jandarma satınalma 
Komisyonu riyasetinden: 

Şapka ve tozluğu ile beraber on altı bin ili on altı bin bet yüz 
takım kıtlık elbiıe imaliyeai kapalı zarfla münakuuı 31 Mayıs 
1932 tarihine müaadif aalı JÜDÜ ıaat on bette yapılacaktır. Talip 
!erin nümune ve tartnameyi ıörmek üzere her gün ve münakaaa
ya ittirak için teminat ve tekllfnamelerile beraber mezk&r günde 
muayyen aaate kadar komiıyonumuza müracaatlan. (1900) 

Gaziaııntap ~. Mn~~einnıonıili~in~en: 
1 - Gaziayıntap hapishaneamin tehri (25000) yirmi bet bin 

kilo miktamdaJd ekmek ihtiyacı mevkii münakaaaya konmuttur• 
2 - Kuntrato müddeti 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bir 

aenedir. 
3 - Müddeti münakua (21) yirmi bir ıündür. 
4 - Münakaaa kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvafık bedei verildi.fi takdirde ihalei kat' iye 1 Haziran: 

1/6/932 tarihine müıadif çartamba günü saat (16) raddelerinde 
Müddei umumilik daireainde icra kılmacaktır. 

6 - Münakaaaya talip olanlarla tartnameyi öğrenmek iıtiyen 
lerin müddei umumilikte t6fekkül etmi§ olan Komiıyone müra-
caatları lüzumu ilin olunur. (2166) 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

Deniz Levazımı Sabnalma 
Komisyonundan: 

Kilo 
Tahminen 6000 Eıki itbatı ) Pazarlıkla müzayedeai 

,. 1000 Eıki lic:ivert ıayak ) 30 Mayıa 932 pazartesi 
,, lOOOBeyaz pamuklu kırpıntı) günü ıaat 11 de. 

7.5-932 tarihinde hilmüzayede ihale olunan yukarıda cinı ve 
miktan yazılı eaki ve kırpıntı parçaları için nıüteahhidi vakti 
muayyeninde taahhüdünü ifa etmediğinden dolayı tartnameai 
mucibiııce mezkôr qyalar müteahhit nam ve hesabına pazarlık. 
la ıablacağmdan talip olanların yukarıda ya.ulı gün ve saatte 
muvakkat teminatlarile birlikte Kaaımpaıada Deniz Levazımı aa 
tmalma komisyonuna müracaatlan. (2208) 

Anadolu Demiryolu Şirketi Tahvilatı 
Hamillerine ilan 

t Oae11 

ihtiyat ve Sermayesi: 

Vakıf Ha• lstaabul 

(1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankau tarahndan teıkil olunmuıtur. İdare mecli•İ ve 
mildGrler heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Till'kiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarınm hep•I Tilrkttir. Tlirkiyenin en mühim müe•seaelerinln ve 

bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

.,,~.J IJTANUULUN ~OCATAS EN / 

~
'<.ııııi EN. LEZI Z 

~;;,~ NEFiS GAZOZU 
,;~· SUYU 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Yirmi bin çift aarı kunduranın kapalı zarfla münakaaaaı 
5/ Haziran/932 pazar günü aaat on bet buçukta yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her giln ve münakaıaya it 
tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkilr günde muayyen 
saate kadar komiıyonumuza müracaatları. (2036) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 d TERTiP 5 cl KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

IOJlt itraıniJe 5 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 liralık 
mükifat vardır. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Şartname ve nümuneleri veçhile 500.000 adet muhtelif cins 
evlenme evrakı tabettirileceğinden taba talip olanların pey akçe
leri ile birlikte 28 Mayıa 932 cumarteei günü aaat 15 te piyango 
müdürlüğünde mütqekkil Tayyare cemiyeti mübayaat komisyo. 
nuna müracaatları. (2206) 

Devlet Demiryolları ic.aaresi ilanlar~ 

'-----------------------------------------....... Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyeainin kapalı zarfla 
münakasaaı 11/ Haziran. 932 cumartesi günü saat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır . 

Tafıilat Ankara ve Haydarpafa veznelerile Bilecik istasyon 
müdürlüğünde birer liraya satılmakta olan ıartnamelerde yazı
lıdır. (2150) 

Ankara • Kayıeri hattı üzerinde Balııeh istasyonu civarında 
108 - 000 inci kilometrede vaki taıocağından çıkarılacak 8000 
M3 balaıbn kapalı zarfla münakaaası 14 Haziran 932 salı günü 
saat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpata veznelerinde ikiter liraya 
satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2178) 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1932 M.ymn 27 İnci cuma giinü 

oabah saat 1 O ela 

Klariç Otelinin 
Bu kere mevkii fruhta vazoluna

c:U: eıya ıimdiye kadar satılan eıy• 
elan hile daha nefiı olduğu halde bu 
halta ıatıım ıon haEta11 olduğundan 
ehyen fiatla satılacağı emri bedihi
dir. Müıterilerin kıymettar vakitle
ri zayi olmaması için satışta bervec 
hizir projTam takip edilecektir.Saat 
10 sofra takımı, mütenevvi biblolar, 
panu, eleklrik • makinaaı veıaire. 

Saat 11 de müteaddit aıılon takımla
rı, fevkalide nefis marketiriden ma
aa ..-e bahü; Pariı ma.mulitından pİ· 
rinç kıymelbır avize, fÖmİne takımı 
(saat elektrikli şamdan) kadın yazı
haneleri. Saat 12 müteaddit yatak 
odaları, dolap, bronz n like karyo
lalar, saat 13 te komple yazıhane ve 
kütüphane müteaddit yazıhaneler, 

müteaddit yazıhane laknnları, ay
nalar. Saat 14 te halis keten patis
ka çarıaf, fanela örtü, yutık, tilte, 
saat 15 le Fruuızça ı.ltaplar, gü
müı ve kıymettar biblo, sedefli ne
fis kutu. Mütterinln 100 de 26 i pe 
ıinen tediyesi lazımdır. 

MOZA YEDE lLE SATIŞ 
1932 Maymn 27 inci cuma günü 

.. balı saat 10 da Bofaziçi Y en.ikö
yiinde Avuıturya sefarethanesinde 
mevcut müıeyyen eıyalar müzayede 
•uretile satılacaktır. Som mavundan 
mamul büfe, hayli biblolar, muhte
lif stil aalonlar, Hezaren koltuklar, 
Som mavunclan mamul İngiliz Vit
rinleri ,maroken kanape ve koltuk 
takımı, Şam iti mükemmel mozayık 
masa, hakiki Pariı iti gayet güzel 
mavundan mamul Amerikan yazıha

ne, yemek oda sandaliyeleri, etajer-· 
ler, bronz ve demir karyolalar vesair 
hayli lüzumlu eşyalar. Mükemmel 
Isparta vesair halılan. Nefis bir kuy 
ruklu piyano, çapraz telli demir çer 
çeveli. Pey sürenlerden 100 de 25 
teminat alınır. 

1- Eıkiıehir. Ankara hattı üzerinde Beylikköprü istaıyonu ------------ı 
civarında 479 • 200 Km. ocağından 7000 M 3 

2 - Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde köprünün civarında 
28 • 300 Km. ocağından 3000 M 3 

3 - Kütahya • Balıkesir hattı üzerinde Değirmisaz iataayonu 
civarında 97 ve 99 kilometreler arasındaki ocaktan SOOCl M 3 
4- E•kitelıir • Konya hattı üzerinde Meydıın • Pmarbatı iıtas 

yonları araımda 397 • 400 Km. Bozdağ ocağından 4000 M 3 
Balida mevakiiı ve mikdarları gösterilen balaatlarm kapalı 

zarfla milnakaaalan ayrı ayn olarak 14 Haziran 932 aalı günü 
aaat 15 ten itibaren idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beheri beter li. 
raya aatılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2243) 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah. 
mil ve tahliyeainin kapalı zarfla münakasuı Ankarada idare 
merkezinde 16 Haziran 932 perıembe günü saat 15 te yapılacak
tir. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beter liraya sa 
tılmakta olan ıartanmelerde yazılıdır. (2244) 

Tüccari ve Banka muamelab
na vakıf yeni ve eaki Türkçe, 
Franaızca, İngilizce Ye ltaJyanc:a 
li1a11lara malik olup gerek muha
aip gerek muhabir vazife•ini de
riıhte eylerim daimi yahut vize. 
tale §Craitle. 

Alakadaranm l•tanbulda, Ba
ker hanında No 19 • 20 C. M. Ru
muzile müracaat eylemeleri mer
cudur. 

Zayi 
24 Mayıı salı günü ıaat iki 

raddeleriııde birkaç kurutumla 
Enıincan Askeri merkez huta. 
hanesinden almıt olduğum me 
zuinyet veaikamı zayi ettim. Bu 

Soğuk· 
algınliğı 

neticesi 

olan Da\lağrıları çekenler için 

t - 2 Aspirin tableti, kat'i ve 

seri bir tesir ita eder. 

1 
ri 

t 
TAKLiTLERDEN SAKININIZ• 

İSRARLA • • 

,,ASPiRiN 
1 İSTEYİ~I 
1 

1 Evkaf müdiriyeti illnları 

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
183 14 (266) artın (29 santim terbiinde bulunan An'' 

dolukaYağında Macar caddeıinde ( 4/ 34) No. haraP 
bir bap hanenin tamamı. 

& 

v 

Balida muharrer hane aatılmak üzere dört hafta müddeti• 
müzayedeye konmuttur. Müzayedeai Haziranın ikinci perıenıbİ 
günü aaat on bettedir. Talip ~anların kıymeti muhamnıeneni 

1 yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile beraber Çemberlita 
ta lıtanbul Evkaf Müdiriyeti binaamda • MalılQIAt kalemine mii 
racaa tlan. (1813) 

Mahalle ve 
mevkii 

Sokağı No.11 Cinai Müddeti icar Şebri 
Lira 

60 Beyoğlu kol oğlu Ağe. hamamı 3 Daireai 
üçüncü Vakıf Han 

40 Büyükdere 351 Hane Bir sene 
caddeai 

Balida muharrer emtik hizalarındaki bedeller ile talipleri uh• 
deeinde olup bir hafta müddetle temdiden müzayedededir. F aı 
laıile talip olanlar Mayııın otuzuncu pazarteei sünü aaat on bet 
kadar İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Akarat Kalemine mü 
caatlan. (2256) 

No. 11 Cinıi Müddeti Ecrimiı Mahalle ve 
mevkii 

Sokağı 

Çağaloğlu 
ican Lira 

Babıali Nallı mescit .. .. 
Beyazıt Y ahnikapan Cami 
Aksaray Çakır Namık Kemal 
ağa 

Kasımpaıa Bü. Cami avluıu 
yük piyale 
Oıküdar Dürbali 
Anadoluhiaan 
Y 6Ümahalle 
Kın.hada 

Şair Ruhi 
Göksu 

6-23 
8 

16 

30-44 

272-372 
3 

7 
8-12 

Hane Bir sene 30 .. ,, 
28 .. " 25 

" .. 20 

" ,, 
4 

" ,, 
2 

.. .. 2 .. .. 7 
Çartı bedeaten 
Şehremini İbrahim 

Çınar 
Şerif ağa 

Cami 
21 Dolap " O,· 

12 Araa .. • 0,1 1 .. .. .. 
Mektep 

Yeni poıtahane 

14-16 .. " 1 
" ,, o.~ 

Meydancık 
Hobyar 
Şehremini 
Ereğli 

2,1-46 iki hane iki aene ıs 
Saray meydanı 

Sütlüce Tekke çıkmazı 
Mahmutpafa Nu- Cami avlusu 

7 Arsa .. 
Tekke ve bahçe " 

5 
2 

ruoamanıye nda imaret mahalli 3 ıene 50 
Eyüp camii Bostan iskelesi Mihritah ima " 150 
kebir ret mahalli 

Balida muharrer emlik 23 Mayıı 932 tarihinden 22 Hazir 
932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında pazarlık.la kiraya v 
rileceğinden talip olanların Çemberlitat'ta Evkaf Müdiriyetinılı 
Akarat kalemine müracaatlan. (22571 

• 
lstanbul Liseler 

Mübayaat Komisyonundan: 
1 - İstanbul Kız Muallim Mektebinde yapılacak betonarııı 

çatı inıaatı ile aıhhi tesiaat 21-6-932 tarihine müaadif salı güfl' 
saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile münakaaa11 

konulmu,tur. 
2 - Münakasaya ittirak edecek olanların fenni ehliyetleri 

resmi vesaik.le iıbat etmeleri lazımdır. 
3 - Proje ve ıartnamelerile daha fazla izahat almak isteye~· 

!erin lıtanbulda Fmdıklıda kiin Güzel San'atlar Akademiıinclt• 
Maarif Vekaleti Reami Mimari Bürosuna müracaatları. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı ihale gününde teminatı roıl'I 
vakkate makbuzlan ve ehliyet veaikalarile birlikte lıtanbul M•' 
arif Müdiriyeti binuındaki Liıeler Mübayaat komiıyonune g~ 
mderi. (226l 

Anadolu Demiryolu tirketinin 3 üncü tertip tahvilatı 41 nu. 
ııaralı kuponlarının tediyeeine lıtanbulda Türkiye Cümhuriyet" 
Merkes Bankası ve Galatada Doyçe Bank und Diıconto Geze). 
ıaft'ın giıelerinde 1 Haziran 1932 tarihinden itibaren baılana. 
caktır. 

-----------------------~ 
10000 ton kömürün havzai fahmiyeden Derince, Haydarpata 

ve Mersin limanlarına nakli münakaaaaı kapalı zarf usulile 16 
Haziran perşembe günü saat 15,30 da Ankarada umumi müdür. 
lük binaaında yapılacaktır. 

lanın Kadıköy gazete tevzi ma 
halline tealim eeylemelerini ri
ca ve istU-ham eylerim. 

Gazet~ müvezzii 
Andoıı oğlu 

Ligor 

c: Dr. H O R H O R U N 1 ::1 
Zllhrm ve idrar yollan teda vilıaneıi 

la, Taluim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez 
Bankuı lıtanbul Subesi 

Doyçe Bank Und Doıkonto 
Gezeltaft lıtanbul ~;iz.eti 

Fazla tafailit beJer lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa 1 
veznelerinde aatılan ıartnamelerde yazılıdır. (2246) 141LL/YET MATBAASI 


