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NUSHASI S KURUŞTUR 

Yangın ve 
Sigorta 

Kudi :ranımlann aon ~
ıaanlanla çoialmaaı üserine •ı: 
ıorta ıirketlerinin cfütt~en 

• ınü9kiil vaziyete I~ ~un ~ 
1 aütunlarda ifaret etmııtık •. Sı- , 

ıorta 9irketlerin"! ~ümesaılle- \_ • 

uss • • 
1 1 

• 

• 

Sahip ve Başmu arrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nllfriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

r 
ti de evvelki ıün ıçtuna edere'! • "" ·- - ~ !':j ıı- r 

ı;~~~~ )!edik Rüştü Befle M. ~andi uzun müddet görüştü 
aneaeleai olmaktan ç.ıkmıı, mem - -
leket meaeleai olmuttur. Siıor 
tacılarm bu memleket meaele
ainde uhdelerine terettüp · eden 
vazifeyi yapmakta olduklarım 
memnuniyetle görüyoruz. Bazı 
ı.OID!U memleketle~ sigortacı
ları mümaııil vazıyetlerde en 
çok yangına maruz kalan bazı 
emtea üzerinde muamele yap
maktan istinkaf etmi,lerdi. Böy 
le bir vaziyetin tahaddüs etme 
ınesi için sigortacılarımızın hüı 
ııü niyetle çalı9tıkları görülmek 
tedir. Ancak göz gcwe göre de 
uran göze almaları be~~en~
rnez. Binaenaleyh bu mutkül 
vaziyette sigortacılara derece 
derece hepimizin de yardım et 
rnesi lazımdır. 

Evveli kasdi yangının kun· 
dakçılıktan başka bir teY olma
dığı efkarı umumiyece anla,ıl. 

,ı mak lazımdır. Kundakçıların 
ara~ bir çoiu muhitin müsamahasın 

dan ceaaret alır. Kaçakçılıkta 
eti• d'ıduğu gibi. Kaadi !ang~n. ilca 

.,. eden yalnız sigorta şırketını do 
-:nı landırmıt olmakla kalmıyor; 
lıtal ayni zamanda hazineyi ıoyu
mii yor ve vatanda9ların malını ve 

can.mı tehlikeye koyuyor. 
Sonra zabıtanın ve bilhaaaa 

icar Adliyenin çok müteyakkız ol. 
maaı lazımdır. Kaadi yangının 

aell iııbab ekıeriya kolay değildir. 
Çünkü bu fili irtikap etmek iste 

e yen cinayetin gizli kalması için 
bütün esbabını hazırlamasını u 

uh• nutmuyor. Cürmü mqhut halin 
F aJ de yakalanan kundakçı Adliye 
bet tarihinde hemen hemen yok gi

bidir. 
Yangın yerinde yapılacak ke 

•if neticesinde ehli vukuf yangı 
nın hangi sebepten çıktığını, 

ira h -angi noktadan tevesıü etmege 
30 ba~ladığını, yangının bir mer-
28 kezden mi, yoksa müteaddit 
25 ınerkezlerden mi ayni zamanda 

Yol aldığını adeta riyazi kat'i-
20 yetle tesbit edebilecek vaziyet

tedir. Yangın yerinde bulunan 
4 tüpbeyi dai eıyanın kimyevi 
2 tahlilleri, bunların içinde i,tia-

le mü1ait maddelerin bulunup 
2 bulunmadığı meydana koyabi-
7 lir . Sonra nazarı itibara alına-
0,· cak ba9ka noktalar daha vardır: 

E9yanm veya binanın kıymeti. 
O, ne göre, yükıek meblağlarla si 
l ; gortalı bulunması, sigorta sahi 
o.~ binin mali vaziyeti, piyasaya o-

lan borçlarının sermayesine niı 
15 lıetlt: mikdarı, yangına takad

düm eden günler zarfındaki et-
5 ırar ve harekab, yanana e,yanın 
2 elııeriya iktııadl buhrandan en 

:ı:iyade müteesıir olan ve iyi fi. 
50 etlerle aatılmaaına imkan kal-

150 ınamı9 bulunan eıya ve emtea 
olması. Bütün bunlar nazarı iti 

zir• h.ra alınarak hüküm ona göre 
a v •eritmek lazımdır. 
~de Si.orta tirketlerinin dütün-

71 dükleri son tedbir de her halde 
1 l'erindedir. Bu 9irketler, eıya 

"e emteaya kıymet takdir etti
rilmesini ve ona göre siıorta e
dilmesini teklif etmi§lerdir. Tak 
diri kıymetin masarifi kimin 

: tarafından verileceği hakkında 
h.nkalarla sigortacılar araaın
da bir ihtilaf çıkmıt ise de ban
lıacılarm bu mücadelede sigor
tacılara zahir olmaları lizımdır. 
Çünkü bu sayede onlar da ya. 

!eri; ilan e,ya mukabilinde ikraz et-
likleri paraları kola:rca alabile

eye~· teklerdir. Kaadl yanım mesele 
~sin rnde aiıortacıların ve bankacı. 

arın menfaatleri ayn dejildir. 
1 DJıl' llu, yukarıda İzah ettiiiıııia ıi
~ Mgj lıi, bir memleket meseleai hali
;261 ı ili almıthr. Ve bununla mücade 
, J le etmek için derece derece he
~ ilimizin uhdesine terettüp eden 

• 
Dün akşam M. Mussolini ismet Pş. 

şerefine bir ziyafet verdi •• 
Türk _ ltalyan dostluğu; siyasi mülakatlar ve 

ziyaretler etrafında Roma 
matbuab hararetli neşriyatta bulunuyor •• 
ROMA, 26. (Telsizle: Bqmuharriri

mizden) - Bu alqam M. Mussolini tara 
fmdan İsmet P11. ,erefine ziyafet veril
miıtir. Ziyafette İsmet P§., Hariciye Ve
kili Tevfik Rü11tü B. İn refikaları Hf. ler, 
İtalyan meclisi meb'usan reisi, nazırlar 
ve refikaları heyetimize dahil bulunan 
zevat hazır bulunmuılardır. Ziyafet son 

ismet Paşa 
At Yarışlarında 
ROMA, 26 (Telsizle: Batmubar

ririmbden) - hmet Pı. buıün at 
yarstlannda bulunmu~tur, 

Tayyare bayranıı 

ROMA, 26. (Telsizle: Başmuhar
rlrimizd•) - Havada yapılacak o
lan muızz•m tayyare bayramı 7an
u talllı: edilmittir. 

/.,met PBfanın beyanatı 

ROMA, 26 A.A. - Türkiye 
Batvekili lamet Paıa Hazretleri, 
matbuata beyanatta bulunarak, 

[De11amı 6 ncı sahi/ede] 

Ticari bir 
itilaf mı? 

IZMIR, 26 (MiLLiYET) 
Triyutade bir ita/yon firma• 
.. ndan ıehrimiz. tacirl•rinden bi· 
rine •elım bir t•lgrafta Türkiy• i
le ltalya cırtumda ticari bir anlClf 
ma yapıldığı ile /talya limanların 
dan ae11kedilacek kah1>fl ile fekar 
lerin e1111elki •ibi men,.,leri arClf
tırılmayarak T ürkiyeye serbestçe 
11irmelerine takaı U3ulü ile müıa .. 
adıı edil•ceği bildirilmiftir. Tica
ret müdürlüiü me&elenin e•asını 
lktıaat Vekaletinden sordu: 

derece samimi bir hava içinde cereyan 
etmiı M. Mussolini ve ismet Pı. tara
fından mühim birer nutuk irat edilmiıtir. 
Gerek M. Musaolini gerek ismet Pı. 
nutuklarında gayet muhalesetkar cüm
leler söylemiılerdir. 

Tevfik Rüıtü 8. Hariciye Nazın M. 
Grandi ile uzun müddet aörüpnilftür. 

.................................................................................................. 

Tavuk ve çiçek 
sergisi açıldı 

Bu seneki sergi geçen senekine 
nazaran kat kat faiktir 

Hüseyin 
Rahmi 

Beg 
MILUYET için 7azdıjı 
romanmda tahlil ve 
izah edlyorı 

İnsanlar DliJrl,rken glJz
lerlni yeni ve bilmedi
ğimiz bir Alrme mi açı
yorlar? 

İçimizde ve.. aramızda 
y8fayan DIDler mi var? 

Ruh var mı? 

YBfıyor mu? .. 

Ebsdt mi? 

lııemurların teyakkuzu ve halk 1932 seneoi bahçıvanlık ve tavuk-r:J 
"1.:ı:ife vardır. Ancak alakadar 

~ 
lııbakasrnın kundakc d .. çdık s•gisi dün bir hahadanberi 

le ile kaldmlmıı, Sergiye itıirik e
denler de bu sayede geniı ve mü- ı 
aait meıherler temini imkarunr bul
muşlardır. Bahçıvanlık ve tavukçu
luk ıergiaine ehemmiyet verildiği, 
Vili\yetini ve alikadf\r makamların İ 

Romanın l•mlı 

Ölenler 
Yapyorlar mı? 

dır. Büyük romaa &atadı 
bu eserini uzun bir a&y 
ve tetkik mahsulü ola
rak MiLLiYET için h.-
zırlamııbr. 

ı an musa . ecl'I 1 v·r hah 
llı11haaını esirgemes( ledir ki ti. ı~zar ı mekte o a.n. ı ayet çe
t r· h t y b d d 11nde açıldı. Serıının hazırlanması 

ı aya ımızı sarsan u er e · · k ı ı v·ı- rk 

ıASJ ~' b 1 b'l - . ıçın ça ça ışı mııtıı-. ı ayet pa 1 

te " a ı ecegız. .. .. ı ile binanın arasındaki eski Babiali 
Ahmet ŞUKRU yangınından kalma enkazda bu vesi 

Pek Yakında 

[Devamı 6 ncı 1C1hifeda l 

• 
Tütün inhisarı bütçe -

si kabul edildi 
----- ... ""!' ___ _ 

Bazı mebuslar inhisar idare _ 
sine hucum etmişlerdir 

Bir aylık bütçe çıktı 
ANKARA, 26 (Telefon) -1 C'1nteni reiıi tarafından verilen 

Mecliste 1932 müvazene verai- 1 iuhat üzerine kabul edilmedi. 
şİnİn bütçe encümeni tarafın- 1 İnhisar bül(eleri 
dan tavzif edilen birinci madde 
ainin müzakeresinde veramın 
it sahiplerine de tqmil edilme 
ai hakkında Refik Şevket Bey 
(Manisa) ve verginin 40 lira
dan baılamaaına dair Hüınü B. 
(lzmir) tarafından yapılan iki 

Yeni baş vekil 
M. Papanastaaslou 

Buııünkü celıenin en haraıet 
li münakataları tütün inhiaan 
bütçenin müzakeresinde oldu. 
Bu münaiebetle saz alan meb
ualar bütçe encümeni tarafın
dan hazırlanan mazbataya iıtr-Yunan 

Buhranı bitti . teklif Maliye vekili tle bütçe en [Da&>amı 6 ncı ıahi/edr) 

M. Papanastassiou 
kabineyi tetkil etti 

ATINA, 26 A.A. - Reisicüm- ı 
bur M. Zaiınia, yeni Yunan kabi· 
neainin teıkili vazifesine M. Papa 1 
naıtauiou'yu memur eylemİ§tİr. 

ATİNA, 26 A.A. - Yeni kabi
ne M. Papanaataıaiou'nun riyase
tinde teşekkül etmiıtir. Buıün öğ
leden sonra yeni kabinenin tahli· 
fi icra olunacaktır. 

M. Papanaalaaa:au Bat•.-el.alet
ten maada Hariciye ve Milli Mü
dafaa Nezaretlerini de deruhte 
etmiıtir. M. Varvarokizof Maliye 
Nezaretinde kalmaktadır. 30 ma
yıı'ta Meclisi Meb'uaan huzuruna 
çıkacaktır. 

ATINA, 26 A.A. - M. Papa
naıtaııiou, dün akşam M. Venize 
loıla, uzun bir mülakat Y•PDUf
tır. 

M. Venizelos, mumaileyhe par 
[De11amı 6 ncı sahifede] 

-·-------·---·---
Galatasaray 
Fener •• 

intikam maçı bugün 

Her iki takım da kat'i 
netice almak için hazır. 

Galatasaray - Fener bugün 
: stadyumda ikinci maçlarını ya-

! pıyorlar. Memleketimizin spor 
hayatında çok büyük bir hidi. 
ıe olan bu maç büyük sabırsız. 
lık ve heyecanla bekleniyor. Ku 
tüplere mensup veyahut taraf. 
tarlar maçın arefesinde biribiri 

Milat ve Zeki 

le daimi bir münakata halinde
dir. Herkes neticenin ne olaca
ğını bir türlü tahmin edemiyo~. 
Çünkü bu maçlarm tahmine 
sığmadığını ııeçen maç bilbeda ' 
ha gösterdi. Onun içindir ki 
kimae fU veya bu kazanacak di 
ye fikir beyan edemiyor. Bu 
ıiin Galataaaray da Fener de 
muhakkak kazanmak için oyna 
yacaktır. 

T akımlann tarzı te,ekkülü. 
ne gelince dün de yazdığımız j 

[De11amı 6 ncı ..,lıilecla] 

-· 

Bu ne sukut! .. 

Temps gazetesinin 
gösterdiği küçüklük 
İngilizlerin merdane hareketi 

karşısında " Temps "nın 
çirkin ve saçma neşriyab •• 
lngiliz büki'ııneti taraf,.dan 

Gazi Hz. ne Çanakkale'nİll blıı
ramanca mildafaaaı babrau el
mak üzere bir kitap lııediye edil
diğini bir kaç sün evvel ya...,_ 
tık .Tempı caHtesi bu haberi der 
cettikten sonra fU mütaleayı ,..,. 
2ıyor: 

" ln11iltere hükümetinin bu ca-

milelıôrane te-hürü büyük harp 
tan aonra ltluatala Kama! tarafın· 
elan l,..Utere 11e miitt•likl•rİ o· 
layhlna opl.., bicıman mücaıle
layi lıatırla)'Clnları hiç fİİplıeıİs 
hayrata ılüfiirec•ktir. O -man· 
lar, A.nlıarada Türkiye için bir 
ln.Uis rnanıl .. ı iıııa,,.n lıtanbul 

[De....,.ı 6 ncı sahifede} 

Otomobil yarışımız 
yaklaşıyor •• 

Teknik heyet dün ikinci 
içtimaım yapb ve mü. 

him mukarrerat ittihaz etti 
Yarışa girecek olanların kayıt 
muamelelerine devam ediliyor 

17 Haziranda yapılacak o 
lan otomobil yarıtımız laek
kında telmik he:ret yeai •• 
mühim mukarrerat ittihaz 
etmiştir. Yan9ın tam bir in. 
tN<amla cereyan edebil-i 
için bu maddelerin ehemmi
yetle nazarı dikkate alnıma 
ıı lizımdır. l"ant kronomet 
re uaulü üzerine yapılacak
br. Hakemler ellerinde i
yarlı kronometreler olcluiu 
halde yan91 idare edecekler 
dir. Herhangi bir arıza VU• 

ku buluna arızaya uirayan 
otomobil yolun aai tarafına 
ıeçecek ve yolu açık bıraka 
caktır. Arkadan diğer bir o
tomobil önde giden otomo
bile yetitir ve yol iıterse ön 

de aiden yol vermek mecbu 
riyetindedir. Akai hareket 
vukuunda &!deki diskalifiye 
edilecektir. 

isteyen oto.nobiller yarıt 
esnumda .&ı.soı borularını 
açabileceklerdir. 

Teknik heyet 29 Mayıs 
932 pazartesi ıünü 17,30 
da Takıimde Ford acentesi 
önünde toplanarak yan§ 
malıalline tetkike ıidecek. 
tir. 

Karilerimiae tam malu. 
mat verebilmek için talimat 
nameyi aynen atağıya derce 
diyoruz. 

t .- Birinci toplanmanın zap
tı okunrnut Ye 4 Üncü ve 5 inci 

Devamı 4 iincii sahi/ede 



Amerika sefirinin bir 1 

mukayesesi 
Prusya meclisinde 
kanlı bir boğuşma • 

V ashington'la Ankara kuruluş Hitlerciler komünistlere öyle 
larında ne kadar görülmemiş 

birbirlerine benzeyorlar? •• bir savletle saldırdılar ki •• 
Ancak Ankara daha bahtiyardır 

Yüksek mühendis 
Manifaturacı. j mektebinin bütçesi 
lannakarşı 

Müderris ve muallimler için bir 
barem cetveli hazırlanmışhr 

• 
Istanbul 

Ankaradan Avdet eden yeni 
Amerika sefiri Mr. Charlu H. 
Sherrill Ankara hakkmdaki inti
balannı (azetecİJere fU ouretJe 
izah etmiftir: 

Dört ağır yaralı var 
BERLIN, 26. A. A. - Merkez 

fırkaıı nıebu~larından Baumhot ile 
Nuyonal Alman mebuılardan Fon 
Kries, Prusya diyet meclisinin ikin
ci ve üçüncü reiıliklerine intihap e
dilmi!lerdir. 

Dünkü celsenin sonu komünistler 
le Nazialer arasında vukubulan fev
kalade şidcletli kargaşalıklarla hi
tam bulmuıtu. 

Komüniatlerden uçu ıeyyar haı
tahane arabalarile nakledilecek dere 
cede ağır olarak yaralanmıtlardır. 

Komünist mebuslardan birinin 
müfritlere hitaben "Katiller, Sizin 
tarafmızdadır" diye bağırnuş oldu

arbedelerden sonra, akıl ve hayale 
aığmaz bir manzara arzetınektedir. 

Komüniatlerin oturdukları kııınm 
eıyuı tamamen devrilmittir. Maaa
lann üzerinde, aalonda havalanarak 
düşen koltuk ve iskemle parçalan 
vardır. 

Myüfritlerin bulundukları kıınn
daki sıraların mürekkep hokkaları, 
komünistlerin üzerine fırlatılmak i
çin yerlerinden çıkarılmış ve atıl
mıthr. 

lıtenografların ma..Iarı üzerin
deki elektrik lambaları cebren sö
külmüş ve bunların birçok parçala
n sol cenah müntehaaı çıkıt korido
runun muhtelif noktalannda bulun-ğu söylenmektedir. 

Nazisler komünistlerin Üzerine muştur. .. . . 
lambaları, hokkaları ve hatta iskem 3 komunutten başka, ~oıJ'."1iıt me 
leler ifrrtatarak mukabele etmişler bus Juggensen, çok .tı;hlık~li su~t~e 
ve nihayet kütle halinde ve kimse- yaralanmı; ve kendını bılmeksn:ı~ 
nin müdaheleaine vakit bırakınakaı- ı hastahaneye kaldırılmasına mecbun 
zın komünistlerin üzerine atılmışlar yet hasıl olmuıtur. • 
dır. Müfritlerin hüc~mlannd.aki . -~~ 

Y.. d 1 1 N · bu · sığmaz vahtete n .. betle h•ç hın olu 
uz en a z a azıs me sunun •t I d bi · d' · ak · old ... k d'' ... ·· .. o maması a eta r mucıze ır. 

tır ~ş . ugu yumru . oguf~ 

1 

Komünistlerle Nazisler müsade
o.kad!°' şıddeth olmuf~~~ ka,, adc:_t ı- ınelerinin neticesini seyretmek üze
tıbard4: ııız olan komunıstler acden re içtima salonuna yaklaştıklan va
kaçmaga mecbur olm~şlardır. kit koridorda karşılaşma hasabile 

fakat aralarından bırçokları ve hu yeniden arbedeler çıkmaıına ramak 
ıuaile üçü tehlikeli surette yaralan- 1 kalmııtır. 
mışlardır. Reichstag'ın ~rbedelerinden aon-

Meclia salonundaki vaziyetleri i- ra gelen bu rezilane sahne siyaıi 
cabınca mudarebe muhitinin içinde mahafilde tiddetli bir heyecan uyan 
kalnut olan aoıyalist mebuılardan dırmıttır. 

fzmir manifaturacı
ları cephe aldılar 

lZMlR, 26 (Milliyet) - Ma
nifaturacılar bugün Adada top
laıuruılardır. Bu içtimada lıtan
bul manifaturacılanrun lzmire 
tefrik edilen kontenjan miktann 
dan bir kıammı lzmirden yaptık
ları sipariıle kapattıklarını mev
zuu bahaetmiştik. içtimada bulu
nanlar İzmir manifaturacılarını 
zarara aokan bu harekete karşı 
cephe almağı kararlattırırutlardn 
llttihaz olunan kararlar meyanın 
da gümrük dahil ve harici komi• 
yoncuların İstanbul manifaturacı 
ları namına gelen malları güm .. 
rükten çıkarmamaları ve onlar na 
mına ıiparit almamaları için te
şebbüsatta bulunulması, salahi
ye ttar makamların nazarı dikkat 
lannın celbedilmeai ve ıaire var .. 
dır. 

Bu kararlar muhalif hareket 
ede n komiıyoncuları manifatura
cılar kullarunamağa karar ver .. 
miılerdir. 

Verilen kararların tatbik edi
lip edilmediğini dört kitilik bir ko 
miayon kontrol edecektir. 

Bir motor 
Parçalandı 

.. _ va,ington ıehrinde doi
muş bulunduğumdan Ankaranm 
mükemmel reımi ve huauai bina
ları ve genİf ve muntazam cadde 
leri beni belki her ecnebiden faz
la hayrette bıraktı. Bu hayretim 
bilhassa Ankaranın Vaşinrton ri 
bi başlıca hükümet itlerine tahaia 
edilmit bir tehir olduğundandır. 
Memleketimin aiyaai tarihile aon 
derece ali.kadanm; bu ali.kam 
bilhassa Lexington muharebeai 
( 1775) ile hükUınetin 1800 aene
ımde yeni Vaşington şehrine nak
li araAındaki yirmi bq senelik ilk 
devre aittiT. HükW..et ne için nak
ledildi ? Çünkü hürriyetimizi 
kazandırdıktan aonra ilk reiaicüm 
hurumuz olan ihtilalimizin büyük 
jeneralı buna amil oldu. işte iki 
Cümhuriyetimiz arasında bir mü
sabehet nokta11 daha: Gazi Mua
tafa Kemal Hazretleri de Türk 
inkıli.bının ayni derecede müm
taz bir lideri ve ilk reiıicümhuru 
ve ayni zamanda hükUınetin Cüm 
hunvet merkezi olarak Ankaraya 
naklinin de i.ınili defil mi? Açılr
<a .öylemek isterim ki Vqincton 
fehri o zaman senelerce, bugün 
bütün ecnebileri hayrete düıüren 
Ankaranın o tüzel evleri ve yeni 
aokaklan ııibi ev ve aokaklarla if 
tihar edemedi. 

bül eden Türk Cümhuriyetinin bu 
harikülade ink.itaf ve terakki dev 
re.inde Y&f&Dl&k imtiyazı benim 
için mucibi ilham bir hadisedir. 
BilhaHa, yalnız kendi vatandaş
lan araamda değil, fakat milli hu 
dutlarıntzın haricinde de bugün 
olduğu gibi atide dahi herkesin 
hürmet ve hayranlığını celbede
cek olan ayni zamanda asker ve 
devlet adamı Türkiye Reisicümhu 
runa takdim edildiğim an aon de
rece mütehauiı oldum. Her han
ci bir memleketin yetiştirdiği en 
kıymetli teY kendi evladıdır; ve 
harbr umuminin yetittirdiği yeni 
devlet adamlan meyanında o yük 
aek alınlı ve beliğ bakıtlı Türk 
vatanperTeri Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine takaddüm ede
cek olanı yoktur. 

bazılan da ayni zamanda dayak ye- Şarki Prıısqa11111 müdafaası 
mitlerdir. Bunlardan bir kısmı cid- · G IZMlR, 26. (Milliyet) - Rizeli 
di surette hırpalanmışlardır. Celse KOLNlGSBERS 26· A. A.- e Omer kaptanın idareaindeki Allah 

Amerikanın tarihinde beni bu 
kadar alakadar eden deTI"e teka- tarifi cayrikabil bir kargafalık için- çen sen~ tahtı tetki~e almmıt ~lan ' verdi namındaki motörü lstanbuldan 

de tatil edilmiştir. ve farkı Pruayayı hımaye. ve mu~· lzmir'e gelirken Karaburun cıva-
faaya matuf bulunan tahkunatın go- d f al -----ı.. 

Gene 
Kanşh 

1 Lloyd Goerge 
Bağın yor 

Arbededen sonra nüllü itçiler istihdam edecek olan rın a ırtınadan kay ara .,....,..._ 
ek parçalanmıtlı. Tayfalar yüzerek aa-

Bombayda iki taraf 
gene 

birbirine girdiler 

BERLlN, 26. A. A.- Prusya eli müteaddit müeuesat tarafından P 
yet mecliıinin içtima salonu dünki . yakında intaaına başlanacaktır. 

M. Saito 
Kabinesi 

--- --
M. Herriot ve 
Sosyalistler 

BOM8AY, 26. A. A.- Zuhur e
den yeni bir badiıe -- brqdr 
olan vaziyeti daha fena bir hale ıı<>
tirmiştir. 

Cenevrede kimse 
terki 

teslihatı aramıyor 
LONDRA, 26.. A. A. - Şimali 

Galles memleketleri Liberal Nuyo
nal federasyonu konferanu, Liberal 
ı.,rin hükfunet kartısında istiklalle
rini teyit etmelerini talep eden ve 
serbest mübadeleyi ve diğer libera. 
lizm mefkUrelerini müdafaa için tek 
rar mücadeleye ba,lanına11m isteyen 
bir takrir sureti kabul etmittir. 

Harbiye nazın gene Resmen temki me-
eski nazırdır sai tekflı1retti 

TOKYO, 26. A. A, - M. Saito-Hükilmet, aon zamaniar.a umumi 
bahçede k.,.fedilen bir kabir dolayı
sile mec:utilerte mütlümanJ.. arasm 
da bu lr.ahrin kendileri tarafmdaA 
takdia edilen lıir evliyaya ait olduiu 
iddiaaımn neticesinde büyük kan
şıklara sahne olan bahçeden mecu
silerin iki itabının timsalini kaldırt
mıştır. Bu vıak'adan sonra lıidia o
lan büyük karc...,Iıklar meselenin 
unutulmaaını intaç etmi! ise de mo
cuıiler mevzuubahiı kabri yerinden 
kaldırmak ve onun bulunduju ma
halle kendi ilahlannm timaallerini 
koymak için zamandan iıtifade et
mişlerdir. 

nun riyaseti altındaki milli kabine ATINA, 26. A. A.- Meb'uaan 
kat'i sure tte teesaüs etıniıtir. 1 meclisi koridorlarmda deveran e.-

Siyaıi mahafil, bir çok ,J,f,.ı... ı.. den §ayialara görc,M. Herriotnun 
- kabine teşkilini derpİ§ eylemeden 

Hükümet, Müılw-nlarm muka
beleibilmiail yapmasından endife .,.. 
derek bu timaalleri yeniden kaldırt
mış tır. Mecuıiler tarafından kendi 
dini itikatlarına bir taarruz gibi t• 
lakki edilen bu tedbir, ınecuailen 
tahrik etmiş ve valinin müalümanla
ra lehtar olduğu f&yİatınm devera
nına sebep olmuftur. 

Poliı müdürü, bu fAyİalan tekzip 
etmekte ve tatbik edilen tedbirlerin 
umumi menfaatla ali.kadar olduğu
nu mulİrren kaydeylemektedir. 

BOMBAY, 26. A. A.- iplikhane 
amelelerinin bu aabah bıçaklı bir 
taarruza manu: kaldıklan Madampu 
ra aan&J'İ mahallesinde yeni karga
talılclar çıkmqtır. 1 kifi ölmüt n 2 
kiti de tehlikeli surette yaralanmıf
tır. 

M. Lloyd Georreı, müntahiplere 
tevcihi hitap ederek hükfunete kar
i' tiddetli bir taarruza ceçmiıtir. 
Mümaileyh, kuvvetlerini taoarruf et 
mek istediğini, fakat buhranın uzun 
ve yonıcu olacaiını aöylemi!tir. Ha
tip, yalnız vatani mülahazalardan 
mülhem olacaimı söylemi! ve libe
ral nazırlara kendilerinin kandınl
malanna möiaaacle ettiklerinden do
layı .-zenİfte bulunmuı ve demit
tir ki: Muhafuakir ekaeriyet, mil
leti menfaat ncılığı gibi hasia bir 
hisle zencirlemiıtir. Cenevre müta
verelerinden de esasen iyi bir netice 
beklemiyorum. 

Milletler, ciddi bir surette terki 
teslihatı aramamıtlardır. 

Bu hükümetin, el ve ayaklan bağ 
lı ve aizı bkalı bir tarzda aürük
lerunit olduğu Ottava konferansın
da ne yapmağa cittiiini bilmiyo-
rum." 

M. Lloyd Georııes, aerbeat müba
delenin iyiliklerini tadat ederek be
yanatına nihayet vermiıtir. 

Japon baf vekili Amiral 
Salto 

riciye nezareti makamını itral etnıit 
olan ve şimdiye kadar ayni nezare
ti kabulden imtina etmekte bulunan 
Kont Uchidarun bu makamı kabulü 
için nihayet ikna edileceğini tab-

( H ft 1 k S• ,,. ı• aJ ) di. Avusturya'da kabine esasen a a ı ıvası cm geçen haftadan istifa etmitti. 

"'-------------------------- Hafta arası burada da yeni hü-
Geçen haftanın siyasi haya- kat Saito hükiimeti henüz filen kUınet Dollfus'un riyasetinde 

tındaki bariz hususiyet birçok iktidarda değildir. Japonyada teıel<lcül etti. 
memleketlerdeki hükfunet bub- bir haftadan beri hükumetsiz Belçika' da da hafta arası ka. 
ranlarıdu. Fransada, Japonya- kalmıttır. bine istifa etti. Renken kabine. 
da, Prusya' da, Yunanistan' da, Almanya'nın derdi baska- sinin istifasına sebep, maruf 
Belçika' da ve Avusturya'da hü- dır. Gerçi burada ne suikast ne lisan meselesidir. Malfundur 
kUmet buhranları çıkmıthr. Bu de intihabat oldu. Fakat son ki Belçika'da iki ırk vardır: 
memleketlerin bir kısmında he- Prusya intihabatı Alman hükii. Valon ve Flaman ırkları. Bun
nüz hükumet teşkil edilmemiş- metinin de vaziyetini sarsmış- laı-ın lisanları ayrıdır. Binaen
tir. Bazılarında teşkil edilmit tır. Hafta arası Prusya'da Bra- aleyh hükiimetin hangi kısım
olmakla beraber henüz vaziyet un hükumeti istifa etti. Yeni larında hangi lisan okutturula
tabii olmaktan uzaktır. hükumet reisinin intihabı mut- cağı etrafındaki ihtilaf yüzün-

F ransadaki buhran intihaba. lak ekseriyetin teminine bağlı den hükumet istifa etmişti. Fa
tın hükiimet koalisiyonu aley- olduğundan bu ekseriyeti inti- kat kral eski Başvekile kabine 
hine tecelli etmesidir. Gerçi habatta kazanan Hitleristler te tetkilini teklif etmiş ve Renken 
Fransız hükumeti devam edi- min edememitlerdir. Binaen- yine Başvekil olmuştur. 
yor. Fakat müntehiplerin iti- aleyh eski Braun hükiimeti mu Bu memleketlere bir de A
madını kaybettiğinden bir it vakkaten iktidarı muhafaza edi- merika ilave edilmek li.zım
yapmıyor. Şimdiki kanuni dev- yor. Prusya'daki vaziyet te Al dır. Gerçi Amerika' da buhran 
resinin bitmesini ve yeni hüku- man hükiim.etinin vaziyetinde çılanamıştır. Fakat yakında in 
metin iktidara geçmesini bek- bir kararsızlık hasıl ediyor. tihabat yapılacağından hükii
liyor. Binaenaleyh Fransa ha- Yunanistanın kabine buh- met vaziyetinden emin değil. 
zirana kadar hükumetsiz bir ranı Batvekil V enizelos'un İs- dir. Binaenaleyh intihabat yak 
memlekettir. tifasından ileri geliyor. Son ha !aştıkça hükiimet olduğu yerde 

Japonya' da Başvekilin katli berlere göre Papanaatasiu ni- sayıyor. Tıpkı Fransada şimdi
dolayısile kabine istifa etmiş- hayet kabine teşkiline muvaf. ki hükiimet kendisini muvakkat 
ti. Yeni hükumetin nihayet tef fak olmuştur. Fakat bütün haf j addederek ehemmiyetli siyasi 
kil edildi~i bildirilmektedir. Fa ta Yunanistan da hükiimetaiz- meselelerin halline i · 

evvel radikal-soayaliıt fırkasının 
İcra komitesi tarafından tanzim e
dilmit olan kat'i programın tahak
kuku ınakaadile soayaliıtlere reı
men tetriki meaai teklif eyliyeceğini 
kendilerine bildirmiş olduğu aöy
lenmektedir. 

Cevat B. in cenazesi 
VARŞOVA, 26 (A.A.) -

Türkiye Büyük Elçisi merhum 
Cevat Beyin naşı, 30 Mayısta 
hususi vagonla latanbula gön
derilecektir. 

-··-·-·-·-·········------
min etmektedir. 

TOK.10 26. A. A.- Ceneral 
Senjuro Hayoshi kabineye ııirmek 
teklifini reddetınittir. Binaenaleyh; 
lnukai kabinetinde harbiye nazırı bu 
lunan ceneral Araki mezki'.ir nezare
ti uhdesinde muhafaza etıneği ka
bul etmiıtir. 
ŞANGHAY, 26. A. A. - llri cün 

den beri ölümle hayet aruında bu
lunan ceneral Sh.irakava, dün ak,am 
vefat etmİ§tİr· 

ğibi, Amerikada da intihaba
tın neticesine kadar hükiimet 
kendisini muvakkat telakki ede 
rek yalnız acil meselelerle meş 
gul olmakta ve diğer i§leri in~ 
tihabatın sonrasına terketmek
tedir. 

Bu izahat karşısında beynel 
milel siyaıset sahnesinde bir sü
kiin olması tabii addedilmek la 
zımdır. Siyaset oyununu oyna
yacak olan rical kendi memle
ketlerinde vaziyetlerinden emin 
olmadıkça oyun oynanamaz. 

Tahdidi teslihat konferan
sında bir takım teknik komis
yonların faaliyetile hafta araaı 
açılan Cemiyeti Akvam mecli
sinin bütçe meselesi etrafında
ki münakaşaları istisna edile. 
cek olursa, beynelmilel sahada 
ehemmiyetli bir faaliyet olma
mıştır. 

Devletler l 6 haziranda top
lanacak olan Lausanne konfe
ransı için hazırlanmaktadırlar. 
Konferansa iştirak edecek rica
lin bütün itimat ve salahiyeti 
haiz olmaları için evvela hükii
metlerin teşekkül etmesi lazım
dır. 

hile çıkmya muvaffak olmuşlardır. 

Bir lngiliz maliyecisi 
lzmirde 

IZMIR, 26. (Milliyet) - Maruf 
lngiliz maliyecilerinden ve timendi
fercilerinden Miater Edce ile karde
ti tehrimize gelmitlerdir. 1 ki gün 
bldıktan ıonra Ankaraya ıriclecek
lerdir. 

Mısır'a kaçan 
muhasebeci 

lZMIR, 26. (Milliyet) - Aydın 

ticaret oda11ndan mühim nuktarda 
ihtilas yaparak kaçan muhasebeci 
Oaman ef. nin Mısırda bulunduğu 
tubit edilınittir. Oaman Ef. nin s• 
tirilmesi için İcap eden teşebbüate 
bulunulmuttur. 

Hudut 
Açıldı 

Kapanışın hakiki 
sebebi ne imiş? 

ROMA, 26. A. A.- Tn"buna ga
zeteıinin Tiryeıteden öğrendiğine 
göre Zara etrafında ceçen haftadan
beri kapalı bulunan Yugoslavya hu· 
dudu dün açılllllitır. 
Mevzuubahiı karar, tahrin bütün 

pazarlarını çok ataiı fiyatlarla tat
mak iıteclilderi eşya ile dolduran 
Yugoslavya köylülerinin ıehri isti
li. etmeleri neticesinde verilınit bu
lunmakta idi. 

yakından tetkik edelim. 

"' "' "' 
Şu muhakkaktır ki Japon-

ya' daki buhran cihan sulhunu 
tehlikeye koyan bir hadise ola. 
rak kabul edilmek li.zımdır. 
Japon Batvekilinin katlile çı
kan buhrandan evvel de esasen 
Japonya'nın tecavüzkar siya
seti yüzünden Aksayı Şarkta 
vaziyet hayli mütkül bir safha
da idi. Bu siyasetin müfrit Ja. 
pon zümreleri tarafından tas
vip edilmiyerek daha §iddetli 
bir siyaset takip edecek olan 
bir hükfunetin iktidara gelme
sini temin için Batvek:ilin katle 
dilmesi bütün dünyayı enditeye 
düşürmüıtür. Bu müfrit siya. 
set ne olabilir? Japon müfritle
ri bunu şöyle hülasa ediyor. 
lar: 

1 - Milli müdafaanın daha 
ziyade takviyeıi, 

2 - Köylülerin vaziyetlerinin 
ıslahı, 

3 - Daha çok milli bir harici 
siyaset takip edilmesi, 

4 - Devlet siyasetinin tasfiye 
görmüş milli ruha uygun olması. 

Bunların manası pek sarih 
değildir. Hele dördüncü mad-

ANKARA, 26 (Telefon) -
Yüksek Mühendis mektebinin 
1932 bütçesinin bütçe encüme
ninde tetkikatı ikmal edilmit
tir. Encümen bütçe layihasma 
merbut olarak Meclise tevdi e
dilen barem projesini de tetkik 
etmiş ve devlet bütçesinin dar
lığı dolayısile baremin tatbikın 
da mütkülat müşahede eylemiş 
tir. 

Barem cetveli 
Buna rağmen encümen bu i 

şi daha ziyade geciktirmeyerek 
derslerin mahiyetini ve müesse 
senin müstakbel ihtiyaçlarını 
esas itithaz ederek Darülfünun 
la mütenazır olmak üzere bir ba 
rem cetveli hazırlamağı ve ileri 
de tamamlanmak üzere şimdiki 
halde müderris ve muallimlere 
yüzde nisbetinde noksan mail§ 
vermeği müreccah addetmiş ve 
hazırladığı barem cetvelini büt 
çe ile meclis heyeti umumiyesi
nin tasvibine arzetmittir. Di
ğer taraftan bütçe encümeni 
mazbatasında Darülfünuna ve 
Yüksek mühendis mektebine 
verilmiş olan hükmi şahsiyet 
meselesine de temas ederek ez 
cümle demektedir ki: "Hükmi 
şahsiyetin bu müesseselere e
saslı varidat memhaları temin 
edilmeksizin bir faydayı mün
tic olamayacağı bedihi bu
lunduğuna nazaran bu hususta 
istical edilmit olduğu kanaati 
hasıl olmuttur. Binaenaleyh 
biraz geç olsa dahi esaslı varj.. 
dat membaları aranarak hük
mi şahsiyetten beklenen fayda
ların tahakkuk sahasına çıkarıl 
masmı zaruri görmekteyİ%. Ak
si takdirde müesseseleri sadece 
izrar edecek olan ,ahsiyeti hük 
miyenin kaldırılması daha fay
dalı olacaktır." Bütçe encüme
nine nazaran tasarrufu muhte
lif ilmi ve mesleki müesseseleri 
mizde ayni maksadı temine ve 
yahut müşabih hedeflere var
mağa matuf olmak üzere mev
cut tetkilat ve tedrisatı tevhitte 
aramak hem daha muvafık ve 
hem de memleketimizi mali 
membaları noktai nazarından 
zaruri icabattandır. 

Müşterek dersler 
Mazbatada serdedilen bir mü 

taleaya nazaran da mühendis 
mektebinde mevcut ve hazırlık 
mahiyetini haiz müşterek ders
lerle Darülfünunun Fen fakülte 
sinde mevcut bu nevi tedrisatın 
birlettirilmesi çarelerini aramak 
ve gene bu müessesede mimar 
mühendis yetiştirmeğe matuf 
tedrisat ile Güzel San'atlar ak.a 
demisinin mimari şubesinin teı 
hidi imkanlarını bulmak hal 
ve istikbaldeki tasarruf ihtiyaç 
larımızın amil bulunduğu isla
hattan birini teşkil eylemekte
dir. 

Müderris ve muallimler 
Encümen harem cetveline 

müessesenin müstakbel inkitafı 
imkanlarını hazırlamak üzere 
yirmi müderris muavinliği id
hal etmiştir. Barem cetvelinin 
talim heyeti kısmında ikinci de 
rece üzerinden bir müderrislik 
üçüncü derece üzerinden üç mil 
derrislik, dördüncü derece üze
rinden beş müderrislik, beşinci 
derece üzerinden 6 mühendiı
lik, ile beşinci derece üzerinden 
beş muallimlik, altıncı derece 
üzerinden ıo muallimlik, yedin 
ci derece üzerinden 10 muallim 
lik; 11 inci derece üzerinden 5 
muallimlik ve yedinci derece 
bet müderris ve muallim muavi 
ni ile ıekizinci derecede on bet 
müderris ve muallim muavinli
ği vardır. İdare müdürü yedin
ci dereceye, muhasebeci 9 uncu 
dereceye idhal edilmittir. Mü. 
derris ve muallimlerle muavin
lerinin barem derecelerine tev
zii Nafia Vekaletinin tasdikile 
yapılacaktır. Asli maatları 45 
liradan fazla olan müderris ve 
muallimlere haremle taayyün 
edecek derece maaşlarının em
sal hasıhnın yüzde elli elli beti 
asli maaşları 45 lira ve bımdan 
dun olan müderris ve muallim 
muavinlerile muallimlere taay
yün edecek derece maaşlarının 
emsal haaılının tamamı verile. 
cektir. İdare memurlarına tayin 
edilmit olan derece maatı ise 
tamam olarak verilecektir. 

Tuz ve barut inlıisarları 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Tuz ve barut inhisar idareleri

nin bütçeleri ruznameye alınmı9tır. Barut inhisar idaresinde me 
mur ve müstahdemlerden fabrika ve depolarda müstahdem olan
ların maruz bulundukları kazalara kartı bir an evvel sigorta edil 
melerindeki lüzum ve emniyet derpİf edilerek §İmdilik en ziya
de kazaya maruz bulunan memur ve müstahdemlerin idarece 
sigorta edilmeleri için bütçeye 3 bin liralık tahsisat konmuş ve 
idarenin gelecek seneki bütçesine amelenin de sigorta edilmele
rini temin için bu tahsisatın arttırılması karar altına alınmı§tır. 

Maarif vekili bugün geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Maarif Vekili E.at Bey Pazar 

günü dönmek üzere bu akşam lstanbula hareket etmittir. 

ancak Japonların anlayabilece
ği mistik bir müphemiyet var
dır. Fakat ıunu istidlal edebi. 
liriz ki Japonlar, beynelmilel 
taahhütlerin mahiyeti ne olur
sa olıun, her halde Mançurya. 
nın ilhak edilmesini, Çine kar
tı tiddet siyaseti takip edilme
sini hatta icap ederse Rusya 
ile harbe girilmesini istiyorlar. 
Bütün mesele timdi yeni teıkil 
edilen Saito kabinesinin bu si
yaseti takip edip edemiyeceği 
noktasındadır. 

Saito'nun Japonya'da her 
türlü itimadı haiz olduğu bildi. 
riliyor. Katledilen Ba9vekil İnu 
kai 77 yatında idi. Yeni Batve 
kil Saito 84 yatında olduğuna 
göre, yediyaf daha büyüktür. 
Kora valiliği gibi Jap011ya' da 
çok ehemmiyetli vazife de bu. 
lunmut ve Japonya'yı Cemiye
ti Akvamda birçok konferans. 
!arda temsil etmittir. Her hal
de yeni hükiimetin takip edece
ği siyaseti alaka ve merakla 
beklemek lazımdır. Çünkü harp 
ve sulh buna bağlı görünüyor. 
Eğer bazı müfritlerin talep et
tikleri siyaset takip edilecek o-

çarpıtması muhakkak gibi gö. 
rünüyor. Ve §İmdiden Şarki 
Mançurya timendiferleri etra
fında bazı geçimsizlikler hisse
dilmektedir. Malumdur ki bu 
§İmendiferler Rusların ve Çin
lilerin müşterek idaresi altında
dır. Ve Mançurya'da olmakla 
beraber Rusya'yı Aksayı Şark
taki memleketlerine bağlıyan 
ehemmiyetli bir şebekedir. 

Diğer taraftan Rusların da 
bu kadar aydır hazırlıksız dur. 
madıkları malum bir keyfiyet. 
tir. Vladivostok'a erzak ve mü 
himmat yığdıkları gibi Aksayı 
Şarka kuvvetli kıtaat sevket. 
mitlerdir. Sonra Ruslar en zi. 
yade tayyarelerine güveniyor
lar. Ve bu noktada Japonlara 
çok faiktirler. Çok kesif nüfu
su olan Japon adalarını bom. 
bardıman ederlerse çok mühim 
hasarat yapabilirler. Ruslar Ak 
sayı Şark buhranı başlayalı şu
nu sarih surette anlatmışlardır: 
Harp istemiyorlar. Rusya'dak' 
iktısadi teşebbüslerin neticeler 
mesi için sulh li.zımdır. Fakat 
anlaşılıyor ki Japonların dı 
korktukları nokt b d 



Ekonomi 

Mevaddı ecnebiyede 
tolerans mikdarı 

1 ••••••• 

likadarlar tenzilini istiyorlar 
Ticaret borsaımda muamele 

iiren hububatta ve buğdayda 
addı ecnebiye olarak azami 
hat tayin edilmittir. 

8orsa ile alakadar bazı laubu-
- t tacirleri lazım aelen makam· 

l..r,. mliracaatta bulunarak, me
n ~ddı eaııebiye için Yerilen tol&-
k '-il& miktarmm fazla oldufunu, 

~llııun milli mahaulatın satıı ve 
r ~ 6-lae _.ti tesir yaptıfı

ileri sünnüıler, azami mevaddı 
!'tııebiye haddinin daha indiril

ıiııl temenni etmlılerdir. 
Bundan bir müddet eYYel Ti· 

~t odaaı da itu huıuıta lkhoat 
~ekiletiııe müracaatta bulunmuı· 
~- Tacirlerin bu müracaah ala

ile kartılanmıt ve tetkikata 
tlanmııtır. 

Pttanifaturacıların 
bir tetebbüaü 

ft Şehrlmbdekl manifatura tacirl&-
clen loazılan manifaturacılar ara-

e da büyük bir limited f-İrket yap-
lf. içla l"felıbüsata alritmlflerdir. 

1'"111....,Fi. bu t91ebbüı henüz filiyat 
"1.aama çılonanutbr. 
teytin yağı ve borsa 

S.adan dört .... ay ev...el Ticaret 
• I..""""":.' mecllol ııa1r nelıati yafhr gibi 

,""'11a yaimuı da Ticaret bonuın-

" 
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Nukut (satıı) 

Kurut Kuruş 

da muamele görmeai için iktisat ve
kaletine müracaatta bulunmuştu. 

Yeni mahsul aeneıi baılanğıcında 
bulunduiumuz için ba21 ecnebi fir
malar Ticaret odasından mektupla 
zeytin yağının boraaya kabul edilip 
edilmediğini sormuılardır. Oda bun 
lan. henü:ı: kabul edilmediği cevabı
nı vermiıtir. 

Mersinde kozacılık 
Merıin vilayeti dahilinde ipek 

kozacılıiı için yapılan teıvikat n&
ticeainde eyi neticeler alrnmıttır. Bu 
ıene Merıinde eyi koza elde edil
mlıtir. 

Yalnız, Mersin piyasasında koza 
İçin bir pazar teeaaiiı etmemiı ol
duğundan ve bir fiat açılamadığın
dan bu kozalann kozacılık yapan 
batka bir yere ıevki düıünülmekte
dir. Bu kozalar lzmir veya Bursa 
piyaaaıma gönderilecektir. 

Bulgarlar da sergi 
açacaklar 

Bulgarlar şehrimizde büyük ticari 
bir teıebbüıe giritmiılerdir. 

Ban Bulgarlar, ıehrimizde Bul
aar milli memul.it ve masnuatırv 
tethir için daimi bir sergi açmak ta 
savvurundadırlar. 

Bu itin müteşebbisleri ticaret mii
dürlüğüne müracaatta bulunmuşlar
dır. Bulgarlar, üç sene ene! ıehri
mizde açılmıı olan Japo11 mamulatı 
daimi sergiıinin muvaffakiyetini •• 
Türk- Japon ticui münasehatrnın 
lnkitafmda büyük bir amil olduğu
nu gördükleri için bu ite girişmit
lerdir. Ticaret müdürlüğü bu huıuı 
ta tetldlr.at yapmaktadır. 

Evvela mıntakanın 
ihtiyacı 

lktrsat Vekaleti, Ticaret müdüri
yetine mühim bir tamim göndemıit
tir. Bu tamime göre, kontenjan lia
teainde hw mıntakıı için aynlan Cf 
ya miktan o mmbıkanın ihtiyaa nıı 
zan dikkate alınarak konulduğun
dan mıntakanm ihtiyacı temin edil
meden tac:irierin fazla IUır temini 
-1caadile mıntakaları haricine mal 
ıröndermeleri yaaak edilıniıtir. Aksi 
takdirde bu aibiler hakkında 1913 
numaralı k.-.nun tatbik edilecektir . 

Muğlada tütün 
zeri yatı 

MUCLA, 26. A. A. - Tütünlerin 
çapaarna baflanmııtır. Geçen ıen&
ye nazaran bu sene tütün çok u di
ldlmlı, fak.at zeriyat için tütüne en 
elveriıli sabalar ıeçilmiıtir. Tütü
nün bu aene fevkalade iyi yetiı tiril
mealne ehemmiyet verilmektedir. 

Akhisarda afyon 
mahsulü az 

·- lr l.ha.ns,. 170,- J filiıı. Al·. ~6,-

AKHiSAR:• 25. - Yeni sene af. 
yon mabıulü pek udır. Bunun bat
lıca sebebi fiatlerin çok düıiik ol
maardır. Akhisar ve civarında diier 
aenelere niıbeten bu seneki mahıul 
araaında büyük bir rakkam farlo var 
dır. 
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şenlikleri 
Beıinci cimnaıtik şenlikleri bu 

sabeh aaat 10 da Fener ıtadmda ya
pılacaktır. 

~ Rusya ku~etlenirse Ak~a;~rdır. Binaena1eyh son intiha 
ı~•rktaki Japon hi.kimiye!i teh- bat bir ıey halletmedi. itleri 
İiı;eye düımüt olur. Bınaen- halledecek olan Sosyalist Ra. 
'leyh Ruıya hazırl-azdan dikallerin karan olacak. 
~el, davayı halletmek iıteme Herriot bir taraftan sağ ce. 
:l'\ ihtimali gittikçe kuvvetle. nah ile temastadır. Yeni Reiıi 
~lor. Her gün gelen haberler cümhur Lebnm Baıvekil Tar. 
L'Uayı Şark vaziyetinin vahün die.ı ve Maliye nazın Flandin 
:;:tınekte olduğunu göStermekte gibi, sağ cenah kodamanlarile 
'ili", Reiıicümhurun sarayında müza 

ıı. "' • kereler cereyan ediyor. Bu mü-
. Franıu: Batyekaletine Her. zakerelerde Herriot'ya nelerden 
~<ıl'nun geçeceği artık bir emri bahsedildiği pek ala tahmin edi 
~•kidir. Fakat 1932 Herriot lebilir. Diğer taraftan da Sos. 
~•bineıinin nasıl bir kabine ola yaliatlerle pazarlık devam edi. 
ı.ih bili meçhuldür. Sağ ce. yor. Filhakika Sosyaliıt fırka. 
ıı..hıa mı anlatacak, sol cenahla sı henüz resmen şartlannı der. 
~?Ve Herriot hükfunetinin bü meyan ebnemittir. Bu , ancak 
~Yetini tebarüz ettirecek mese ay sonunda yapılacak kongre. 
li de budur. Binaenaleyh hala den aonra olacak. Fakat liderle 
~erriot Ba,vekil olacak demek ri Blum fart olarak şunlan ileri 
h Yük bir mana ifade etmiyor. sürmüttür: 
'lerriot iktidara geçecek diyin. 1 - Teılihatm tedrici suret. 
~ akla §U ıual geliyor? Nasıl te tenzili. 
"it Herriot? 2 - Şimendifel"lerin ve ıi. 

Filhakika aradaki fark çok gortalann millilettirilmesi. 
~iihimdir. Sosyalistlerle teşri. 3 - ltıizler için bir sigorta 
"' l'oe1ai eden bir Herriot ile teşkili. 
~~ğ ceııahlarla tefriki mesai e. Herriot bu şartlaı·ı öğren. 
~ Herriot arasında a9ağı yu. dikten ıoııra d"1ıit ki: 
t, l'ı Tardieu ile Blum arumda. - intihabatı kazanmış olan 
"' kadar ehemmiyetli bir fark bir fırka ııfatile bizim de bazı 

Vilayette 

Yeni 
Tayinler 

Fazlı ve Ali Rıza 
Beylerin 

tayinleri bildirildi 
Vali muavinliğinden Birinci u

mumi müfettiılik başmüıavirliği
ne tayin edilen Fazlı Bey ile Poliı 
müdürü Ali Rıza Beyin Vali mu
avinliğine tayini dün reımen Vi
layete bildirilmiıtir. 

Ecnebi gazeteler 
Matbuat kanununun 51 inci 

maddeıinin tadiline dair olan ka· 
nun dün Vilayete bildirilmittir. 
Tadil edilen maddeye nazaran, 
yabancı bir memlekette çıkan 
matbuaların Tiirkiyeye ıokulma· 
sı ve dağ-ıtılmaar icra Vekilleri 
Heyeti kararile menolunabilir. 

Da(ıtılan matbualar icra Ve
killeri Heyetinden müıtacelen ka
rar alınmak üzere Dahiliye Yeki· 
linin emrile karardan evvel top• 
lattırılabilir. Menolunmuı matbu· 
alan memnuiyeti bilerek Türkiye 
ye sokan ve dağıtanlardan 300 
liraya kadar ağır para cezaaı •· 
Jınır. 

Ziraat makinaları 
Ziraat makinelerinde kullanı

lan mevadı mÜ§taile hakkındaki 
kanuna tezyil edilen maddelere 
dair kanun dün Vilayete bildiril
miştir. 

Kanuna nazaran, ağır yağ ya
kan veya gazojenli tı·aktörler be· 
delinden mahsup edilmek ve sene 
vi tediye miktarı 750,000 lirayı 
tecavüz: etmemek Üzere Ziraat 
Bankaıma karp ceman 3 milyon 
liraya kadar taahbüdatta bulun· 
mak için 16 haziran 1930 tarih 
ve 1710 numaralı kanunun 7 İnci 
maddeıile verilmiı olan aali.hiyet 
3,500,000 liraya çıkarılmııtır. 

Kanunun netri tarihine kadar 
ziraat mektep ve müeaaeselerin
de ve mücadele teıkilatında mev
cut petrol ve benzinli traktörler· 
den lktısat ve Ziraat V kiletlerin 
ce ağır yai yakan veya gazojenli 
traktörlerle istibdal edilmemiş o· 
!anların 16 haziran 1930 tarih ve 
1710 numaralı kanun ile tayin o· 
lunan tazminat hesabından istib
daline devam olunmaz. 

16 haziran 1930 tarih ve 1710 
numaralı kanunun 5 İnci madde· 
aindeki (yeniden traktör satın a· 
!arak makine ile ziraat yapmak 
iıteyenler dahi Ziraat Bankasın· 
dan gösterilecek ve bu kanunda 
münderiç olan tesbilattan istifade 
ederler) hükmü mülgadır. ___ ....,.... . ....,._ . -
Bir bilet yerine yir

mi beş bilet 
Tayyare Piyango•unun 5 inci 

keıidelik biletleri yerine bazı ba· 
yiler piyasaya pullu ve matbu se· 
netler çıkarmıtlardır. Bu senetler 
de 25 biletin numara&ı yazılı bu
lunmaktadır. 100 kuru§ m.:ıkabi
linde bu aenetlerden birini alan· 
lar, Üzerlerinde yazılı 25 biletin 
25 te birine ortak olmaktadır. Ba
yileri bu suretle harekete sevke. 
den sebep, geçen tertipte 5 inci 
keşidelik biletleri alan bazı kim· 
selerin, bu biletlerle 6 inci keaide 
lik biletleri de iıtemi> olmaları-
dır. · 

Tevellüt 
Türkiye it Bankası Afyon şubesi 

miidürü Hamza Oıman Beyin dün 
ırece Erenköyünde bir erkek çocu
fu diinyaya gelip "Aydın" tesmiye 
edilmiıtir. 

ıartlarımız olmalı. 
Bu müıtehzi cevap ile Her. 

riot'nun Soıyalist şartlarını faz 
la ağır bulduğu anlaşılmakta. 
dır. Her halde Herriot'nun te
mayülitı sağa doğru olduğu 
muhakkaktır. Bakalım fırkası 
içindeki sola doğru meyleden 
gençler üzerine ne dereceye ka. 
dar müeuir olacak. 

Yeni F ranıız hükUmetinin 
teşkili yalnız Fransa için değil, 
bütün Avrupa ve dünya için 
çok ehemmiyetli bir hadise tef 
kil edecek. Beynelmilel müna. 
ıebetler ancak kabine teıekkül 
ettikten sonra tebellür etmeğe 
başlıyacak. Şimdi adeta karan. 
lık içindeyiz. Harpsonrası kon 
feranalarmın en ehemmiyetlile. 
rinden biri olan Lausanne konfe 
ranaının içtimaına yirmi gün 
kaldığı hakde konferansın cere. 
yan tarzı hakkında hiç bir fi. 
kir dermeyan edilememesine ıe 
hep, Fransız dahili siyaaetinin 
vuzuhıuzluğudur. 

:.(. ,,. :;<. 

Prusya diyetinin müddeti 
bittiğinden on seneyi miitecaviz 
bir zamandan beri iktidan mu. 
hafaza eden Braun hükUmeti 

:sı 

ugün yap lıyor .. 
M.Augüstekral Belediyede 

gidiyor Yeni bütçe 
Gecikecek 

Sabık sefir ayrıldı
ğına çok müteesirdir 

Tekaüde aevkedilen Avuıtur
ya sefiri M. Auguste Kral, sair 
ıünü tehrimizden Viyana'ya gide 
cektir. Sabık oefir sekiz aeneden 
beri Avusturya Hükümetini tem· 
sil etmekte idi. Umumi harpten 
evvel de memleketimizde birçok 
konsoloıluklarda hulunmuı olan 
M. Auguste Kral, memleketimizi 
sevdiği gibi, lisanımızı da öğren· 
miş, kendisini de herkese sevdir· 
meye muvaffak olmuı bir diplo
mattır. Bu sebeple memleketimizi 
terketmesi tee11ürle kaqılanmıı· 
tır. Dün görüıtüğümüz M. Au· 
guste Kral, bize birkaç aüne ka· 
dar Viyana'ya giderek iıtirahata 
çekileceğinden bahıederken dedi 
ki: 

"Türkiye'yi büyük bir teeaaÜr· 
le terkediyorum; çünkü buraaı 
benim ikinci vatanımdır, Türkler' 
de hakiki kardeıim ve doıtumdur 
Memleketimde iıtirabat ederken 
burada geçirdiğim bayatın hatıra 
.,n1 ilelebet muhafaza edece(im. 
Burada bulunduğum müddet zar 
fında Türklerden vazifemin ifası 
için her türlü muavenet ve muza .. 
hareti gördüm; fakat bunlar re•· 
mi aurette yapılan baait bir ınua· 
venetten ibaret değildir. Bilhaasa 
Ankara'da geçirdiğim kaza dola· 
yısile Türk dostlarımın bana kar
şı gösterdikleri muavenete çok 
müteşekkirim. Ankara nümune 
haatanesinde tedavi edildiğim za
man, gösterilen dikkat ve ihti· 
marn aayesinde aıhhatımı kazan
dım, ancak o. sayede dinç bir hal· 
de memleketıme avdet ediyorum. 
Gazi H:ı:. ve lamet P •. ya ve Tev· 
fik Rü~tü B. ye karşı büyük bir 
hürmet beslemekteyim. Onlar da 
benim Türkiye'ye karşı besledi
ğim .amimi hiılerden emindirler. 
Türkiye'ye ve Türklere kartı en 
samimi hislerle buradan aynlıyo· 
rum.'' 

- Türkiye ile Avusturya ara· 
sında yeni bir mukavele akti mu
teaavver midir? 
"- iki memleket araımda mü 

tek,.bilen emtia mübadeleri ve te· 
diyatın tanzimi iç.in tavizat ve 
Clearing ef~, a üwtenit bir mu 
kavele aktedilecektir. Avrupa'da 
bu makaatla ıeyabat etmekte o
lan heyetin avdetinden sonra An
kara'da bu husu.ata müzakerata 
başlanacaktır.'' 

M. Auguste Kral halefinin kim 
olacağı hakkında sorduğumuz m 
ale cevaben demittir ki: 

"- Halefim henüz teayyün et
memi~tir fakat gelecek ay zarfm 
da sefirliğe tayin edilecek zat i
çin Türkiye hüküm .. tinin muvafa
katı istimzaç ,.dilecektir. Yeni se
fir sonbaharda Ankara'da buluna 
caktı·. Bazı gazeteler Ankara se
faretimizin maslahatgüzarlıkla 
idare edileceğini yazmıılarsada 
doğru değildir. Avuaturya hüku
meti Ankara'ya bir orta eJçi taj•jn 
edecektir . 

Teati edilen mektup 
)ar tasdik edildi 
Muhtelit Mübadele kon1iayo

nunda bitaraf azanın hakemliği
ne ha~ ale edilen mesclerde Türk 
ve Y unaıa hükümetlerinin iki bi
taraf azanın reyi ile iktifa edecek 
!erine dair teati edilen mektup B. 
M. Meclisin ince tasdik edilmiıtir. 
Ankara' da bulunmakta olan 
Türk murahhas heyeti reiıi Şevki 
B. buaün veya yarın lıtanbul'a 
a\"det edecektir. 

istifa etti. Kanunu esasinin 
tadil edilmezden evvelki tekli. 
ne göre Hitler fırkaama men. 
sup bir hükUınetin iktidara geç 
meıi li.zımdr. Ancak •on İnti. 
habattan evvel kanunu esaıi, 
hükfunet reisinin ancak mutlak 
ekseriyetle intihap edilehileceği 
teklinde tadil edilmi9ti.. Bina. 
enaleyh Hitler fırkaar mutlak 
ekseriyeti temin edemediğin. 
den şimdiki hükUınetin İstinat 
ettiği Sosyal Demokratlardan 
daha fazla rey almıt olma11na 
rağmen, iktidara geçemiyor. 

Ancak Sosyal Demokratlar 
ve vasat fırkalar da vaziyetin 
gayri t:ıbiiliğini gördüklerinden 
iktidarda kalmak istememişler. 
dir. Ve Hitleri.at'ler ile pazar. 
lığa girişmitlerdir. Şimdiki 
hükumet, yerine ba9ka11 geçe. 
mediği için muvakkaten iktidar 
da kalıyor, ergeç bir hiikiimetin 
i! batına geçmesi lazımdır. 
Bunun için intihabatta en fazla 
rey almıı olmak dolayısile Hit. 
!er fırkasına Baıvekalet teklif 
edilmiştir. Fakat Hitlerin iste. 
diği nezaret Dahiliye nazırlığı. 
dır. Çünkü Berlin poliıi bu ne. 
zaretin emri altındadır. Sonra 

Muavin Hamit B. in 
verdiği maltlmat 

Belediyenin yeni bütçeıi tabe
dilmektedir. Bu bütçenin haziran 
dan itibaren tatbiki li.zım aelmek 
tedir. Ancak bütçe henüz dahili
ye vekaleti tarafmdan taadik edil 
mediğinden kabiliyeti tatbikiyeıi 
yoktur. 

Belediye reia 
HBmit B. dün 
demi§tir ki: 

muavinlerinden 
bütçe hakkında 

"- Bütçenin tab'ı ve Ankara• 
ya aönderilerek taadiki epeyce 
sürecektir. Haziran baımdan iti
baren tatbikine imkan yoktur. E
limizde seçen aeneki bütçe ,,ar
dır. Yeni bütçenin taadiki ırecikir
.., geçen senenin ayni aylardaki 
bütçeyi tatbik ederiz." 

İtfaiyeye yeni 
hortum 

Belediye itfaiye için 16 bin 
metre yeniden hortum almafa ka 
rar vernıittir. Bu hortumlar pazar 
!ıkla alınacaktır. 

Memur harcirahla
rında pul parası 
Memurlar bir tarafa İf zımnm 

da &İttikleri vakit yalnız harcırah 
alırlaraa pul parası vermiyecek· 
lerdir. Harcırahla beraber ayrıca 
yevmiye alırlarsa o Yak.it pul pa• 
raaına ti.bi olacaklardır. Keyfi. 
yet kaymakamlıklara tamim edil
mittir . 

Tanzifiye ve 
tenviri ye 

Yüzde 30 artırılan tan:zifiye 
vergiai j)e tenviriye renninin ne 
suretle alınacağına dair belediye 
bir izahname vücude getirerek 
kaymakamlıklara aöndenniıtir. 

Müşkülatı mucip olmamak için 
izahnamede göıteril~n formül 
dairesinde tahsilat yapılacaktır. 

• 

Ebbba odasında 
Etıbba odaaı idare heyeti dün 

içtima etmittir. 

Bu içtimada doktorların ka· 
zanç veraiaile, müeoaeaatı sıhhiye 
sahibi etıbbarun ticaret odaaına 
kaydedilmeleri İfİ baklanda An· 
karada yapılan teıebbüsat etra• 
fmda ırörüşülerek bazı kararlar 
verilmiştir . 

Türk - İtalyan kitap 
• • 

sergısı 

Beyoğlunda Tepebatında "Ka· 
za d'ltalya" salonlarında buaün 
bir kitap ıergiıi açılacaktır. Ser
giye tehrimizin batlıca kitapçıla
rı da ittirak etmektedirler. Cu
ma, cumartesi Ye pazar gÜn)eri 
devam edecek olan bu'. sersi, sa• 
bahtan alqama kadar, herkes i
çin serbest olacaktn. Duhuliye 
yoktur. 

iş bankasımn tütün
cülere yardımı 

AKHiSAR, 25. - Şehrimiz it 
Benkuı ıubeai tütün zurraına ilaa
zata batlamııtır. Bankanm bu yar
dımı zunaı çok aerindirmittlr. 

Hitler koaliıiyonu pek kabul 
etmiyor. Diyor ki: 

- Fırkamız nezaret Petinde 
değildir. Prensip petindedir. 
Biz intihabah prensiplerimizi 
tatbik etmek için kazandık. Yal 
ruz iktidara geçmek için değil. 

Şimdi bu prenıiplerin han. 
giıinin kabul edileceği hangi. 
ıinin kabul edilemiyeceği etra. 
fmda müzakere cereyan ediyor. 
Her halde öyle görüniiyor ki 
Hitlerist'ler vasat fırkalarla an 
!aşacaklar. Her ikisi de biribiri 
ne muhtaçtır. Bunun için Pruı 
ya' da Naziıtlerin de ittirakile 
koaliaiyon mümkün görüniiyor. 
Bunun Alman hükfuneti üzeri
ne yapacağı tesir, koaliıiyonun 
tekline bajtlıdır. ..... 

Yunanistan'da ansızın Baı
vekil V enizeloı istifa etti. la. 
tifasınm ini sebepleri, matbuat 
ve intihabat kanunlan olmakla 
beraber, hakiki sebebi bir in ti. 
habat manevrasıdır. Yunanis. 
tan' da mali vaziyet azami dere.. 
cede fenadır. Yunaniatan niha 
yet harici borçlarını veremiye. 
c:ek bir vaziyete düttü. Ticaret 
müvazeııesi esasen Yunaniıta. 

Maarifte 

36 yeni 
Mektep 

Bu yaz sonunda 
tesellüm edilecek 

Oç aene evvel İstanbul buauıi 
bütçe•inin yaptırmaia ba.tladığı 
ilk mektep binaları bu yaz sonla 
nnda ki.milen tesellüm edilecek· 
tir, Bu mektepler tehir dahilinde 
23 ve köylerde de 13 binadır. Bü 
tün bu mektep binaları için latan 
bul buıuıi bütçeai üç ıene içinde 
bir milyon 800 bin lira maaraf et
miıtir. Henüz bir kaç mektep te
ıellüm edilmediği için bu pararun300 
bin lira.aı daha ödenmemiştir. Son 
baharda bütün binalar faaliyete 
geçince bu 300 bin lira da ödene 
cektir. 

Muallimlere sorulan 
20 sual 

Maarif müdürlüğünün ilk mektep 
muallimlerine ıorduğu 20 ıüale ha
ziranda, imtihanları müteakıp cevap 
lar verilecektir. Bu cenplar mual
limlerin bir aenelik faaliyetlerini ıröı 
twecelrtlr. 

Mekteplerde filtre 
lmlinıızlrlı: dolayııile terlr:oo suyu 

içilen lıazı ilk mekteplerde filtre 
tertibab konulmaaına ka.... •erilmit 
tir. Su bu filtre vaartaarle iyice t&
mizleneeek ve talebe temiz au İç• 
cektir. 

Fen fakültesi mezun 
larmın çayı 

Fen fakülteıi talebe ...U,.eti 
dün saat 15 de Takaim babçeıin
de bu oene mezun olacak arkadq 
lan fel"efine bir çay ziyafeti -r· 
mittir. 

Pr. Malche bir 
ziyafet verdi 

Pr. M. Malcbe dÜn Serkl Dor
yanda Darülfünun miiderrlaleri 
ıerefiııe bir öğle ziyafeti vemİf
tlr. Ziyafet çok samimi ır-pnİf, 
nutuklar İrat edilmiıtir. 

Halkevinde 
Faaliyet 

Bu IJt!ne programları 
tetkik ediliyor 

Jatanbul Halkevi faaliyetine 
devam etmektedir. Önümüzdeki 
sene içinde yapılacak İflw hak
kında proğramlar hazırlanmakta 
dır. 

Halkevi reiıi Hinıit B. dün Hal 
kevi faaliyeti hakkmda ıu izaha· 
tı vermiıtir: 

- Edebiyat, neıriyat ve temsil 
tubeleri mesai proırramlannı ha
zırlamıtlar ve umumi idare heye
tine vermİflerdir. Bunları tetkik 
ediyonız. Bu ıene tatbik edilecek 
lnarmlar tefrik ediliyor. 

Halke...inde halka ...erilecek 
konferanalar ve müsamereler İ· 
çin ayrı bir encümen t"!kil edildi. 
Bu encümen bu itleri aörmek Ü· 
zere meaaiıine batlamııtır. Gele
cek hafta henüz teıekkül ebniyen 
müze 'ft serıri fUbeaİnin idare ko
mitesi intihap edilecektir. Onun 
takip eden haftalarda da köycü
lük ve apor ıubeleri tetekkül ede
rek idare komiteleri aeçilecektir. 

Şimdi iıaal ettifimiz bina em
laki miUiyeye aittir. Bu binayı 
satın alacaiız. Satın aldıktan 
sonra da, ihtiyaca ıröre, içinde 
bazı tadtlit yaptıracaiız." 

mn aleyhine açık olduğundan 
ve bütçe de bir türlü tevazün 
edemediğinden Drahmi nıkut 
etmeğe baıladı. 

Bu vaziyetin doğuracağı 
meımıuniyebizliğin derece
si tahmin edilebilir. Bu halden 
münhuıran Yunan hükfuneti. 
nin mes'ul olmadığı qikirdır. 
Fakat muhalefet intihabat ari. 
fesinde bunu iıtisniar etmeğe 
b&§larnııtır. Muhalefetin en teh 
likeliıi de kral taraftan olan 
Çaldariı fırkandır. Son aylar 
zarfında mecliıte Çaldariı ile 
V enizelos araamda hararetli 
münakatalar oldu. lıtifadan 
birkaç gün evvel V enizelos reji 
min tehlikede olduğunu ı&yle
di. Çaldariı Venizelosa bOc:um 
etti. Rejim meselesinin bir fır. 
ka meseleei olmadığını bildirdi. 

V enizelosun ta'biyesi ıu idiı 
intihabatın arifesinde bütOn fır 
kalann ittirakile millt bir hii
ktimet!-. teıkll etmek ve beynel 
milel vaziyetten tevelliit eden 
buhran"_ - içinde yapdacalc inti 
babatta mUntebipler kartuma 
mes'uliyeti müıavateo takıim 
etmit bir halde çıkmak. Muba. 
lefet buna yaklaımadı Vıe Ve-

l11hlsarlarda 

Hüsnü 8. 
Geliyor 

Avdetinde merkez 
kadroları 

tebliğ edilecek •. 
Tütün inhisarı bütçesinin mec 

liate müzakeresi münasebetile Aıı 
kara'da bulunan mezkür idare U• 

mum müdür Vekili Hiianü B. in 
yann avdeti beklenmektedir. Hüı 
nü B. in ndetini müteakıp idare 
merkez kadroları tebliğ edilecek 
ve bu meyanda, hazirandan itiba 
ren açıkta kl\lacak memurlara da 
tebligat yapılacaktır. 

1 hazirandan itibaren tatbik 
edilmek üzere mülhakat idareleri 
nin yeni kadroları mahallerine 
aönderilmektedir. 

Müskirat inhisarında yeni mali 
sene batından ihnaren tatbik e
dilecek kadrolarda ıimdikine na· 
E&ran bÜyÜk değiıiklikler yok
tur. Bu idareden, aene içinde inhl· 
urların tevhidi tatbikatında tabi. 
atile bazı değiıiklikler olacaktır. 

Verilemeyen 
Taksit 

Kibrit tirketi müdü
rü bugün geliyor 

Kibrit tirketinin hülı\ımete ter 
viye etmesi lizım aelen bir bu
çiik milyon doların el'in teıviye 
edil......,..ainden mütevellit ihti· 
W el'ln halledilemeınİftir. 

Kredi tedariki için Avrupa'ya 
s{tmiı olan tirket reisi M. Hof· 
mann buırün tehrimize gelerek 
alqamki trenle Anlıara'ya aide
cektir. Şirket mehafili tirketin, 
-hhüdatını ifa etmesi için lazım 
selen parayı tamamen temin ede 
memit İse de M. Hofmann'm mü
zakereye esaa olabilecek bir neti
ce ile avdet etmekte olduğunu 
beyan ederek bükümetin kendile· 
rine muzahir daYranacaimdan & 

min bulunduğu kan&ati izhar et• 
mektedir. 

Kahve ihtikArı 
davası 

Ticaret müdürlüiü kahve ih
tikan davası esnasında aayri ta
bii fiatle aatıı yapanlardan bazı 
i.aimlere teaadüf ediline bunlarm 
da Ticaret müdürlüğÜ tarafından 
ihbar vaki olmuı ıribi t<'likki edi 
lerek d&bili dava edilmesini te
menni etmİftİ. 

Ticaret müdürlüiü Gümrükler 
"" Ticaret odaımdan bütün kah
•e tacirlerinin iıim ve adres1erini 
alarak kahve daYUDU rüyet &
den mahkeme riyaaetine vennİf
tir. 

Eyüpte Hilaliahmer 
haftası 

Hiıaliahmer haftası münaae
t.etile cemiyetin ıubeleri tarafın· 
dan her tarafta müsamereler ve· 
rilmekte ve balkın hamiyetine 
müracaat edilmektedir. Dün ak
tam da Hilaliahmer EyÜp nahiye 
ıi tarafından Eyiipte cemiyet men 
faatine bir müsamere verilmqtir. 

Çok parlak olan ve mümtaz bir 
kitlenin bulunduiu bu miiaamere• 
de muallim Muıtafa Beyin idare• 
sindeki ileri musiki heyeti bir 
konser ve Akaaray aenç
leri de bir temıil vermiılerdir. 
Müsamerede EyÜpte yeni te~ek· 
kül eden Caz da bulunmuttur. 

nizeloı iıtifa etti. 
Çaldaris yeni hükumete iş. 

tirak etmemekte ısrar ettiğin. 
den milli hükiimet teıekkül e. 
demedi. Fakat Papanaataıiu'. 
nun riyaseti altında cümburiyet 
fırkalarının temerküz kabinesi 
teşekkül etti. Venizelos da bu 
hükUmetin kuvvetli zahiridir. 
Fakat Çaldaris hala muhalefet 
te kalıyor. 

Yunan buhranı, Reisicümhur 
Zaimiı'in lımet Paşaya söyle
diği gibi dahili politika mese
lesidir ve Yunaniatanla olan 
dostluğumuzun devamına asla 
mani değildir. Esuen yeni 
Bqvekil Papanaataıiu da bi. 
ze yabancı değildir. Balkan 
konferanııı münuebetile birkag 
ay evvel memleketimize gel. 
mit, bizi iyi tanımııtır. An. 
cak Yunaniatan.da'ki vaziyetin 
de gayri tabii olduğunu kabul 
ıetmek IBzımdır. Rejim mesele
sinin intihabat meselesi yapıl. 
maaındaki tehlike göze çarpı· 
yor. Bu fırka kazandı cümbu. 
riyet, tu fırka kazandı krallık ... 
böyle it olur mu? 

Ahmet ŞOKRO 
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Sıhhi Bahisler 1 
Y alancı'nın nefesi 

Heıy'etçiler... Büyük bir ü- rıyor. Bunlar laboratuvarlarda 
mitleri olmamakla beraber... gülmek dü9namı olan pek ciddi 
Eıyanm sırnıu yıldızların öte- I ve müthit ilimlerin çalıımaaı 

1 
ıiade, yer yüııünde yorulanlar ile vücude gelmif oetice.lerdir. 

l için pek ziyade İlltirahat veren Tatbiki fiziyoloji ile Piaibo.. 
. seuiııliği ve ıHuılığı methur loji i,te böyle birleşiverince 
j filosof Paakalı korkutmut olan "T eleviziyon" un yapamıya-
uçauz bucaksız fezada ararlar. cağı derecede sade bir vuıta 

ı Fizikçiler ayni sım atom'larrn ile viıcdan sırlarının gömülmü, 
1 litif ileminde araştınrlar. olduğu gölgeleri duvarlar ara-

lllJIAg~ --
Tavşan 
- Franaızcadan -

Artbur ailesine hiç bekleme
dikleri bir sırada güzel blr hedi 
ye gelmitti. Arthur'ün birader 
zadesi ava meraklı bir delikanlı 
idi. Vurduğu güsel bir tavtanı 
amcaama aön<lormitti. 

On dakika kadar vurulmuf 
hayvan elden ele dolatlı: 

- Ma9allah ne iri hayvan! 
- Altı kilodan fazla .. 
- Bu tavtan değil, kuzu 

Ttlrkiy~ İfÜ 

L. K. 

' Hepsi de haklıdırlar. Çünkü dan kalkmıt oluyor. 
Hariç için 1 onlann zevkleri bu araştırma- Haldm tairimiz Ziya Pa9a: 

L. K. 1 dadİr. Lkin o büyük sırrın Üs· nm: 

yavruau ... 
Ondan sonra tavtanı nasıl 

piıirmek l&zmı geldilini konut 
tular: 3 aylıfı 4 -

6 " 750 
12 

" 14-

8-
14-
28 -

Gelen ..,raı. geri nrilmez -
Müddeti seçen nüahalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 

i;ler için mtidiriyete müracaat 
edi)ir. Gazet_,iz ilinlann met'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y-.,ilkil:r askeri rasat merkezin 

den Yerilen rnaJiimata söre bugün 
hava balutaua n sakin olarak de-
vam edecektir. 

26-5-32 tarihinde bava tazyiki 
763 millmetre en fazla sıcaklık 
21 enaz 13 santiırrat kaydedil-

tündeki perdeyi kaldırabilecek- Sermayei ıairan tükenmez, 
)erini dütündükleri zaman zır- Dünya tükenir, yalan tüken· 
valamtt olurlar. itin hakikati mez. 
Mevliini'nın dediğidir: Hükmüne bakılırsa tenef.. 

Ey aklı başında kimse! İr.- 1 füs ölçüsünden şairlerin lehine 
sanların idraki nişanı olmayan 1 olarak bir netice elde edilemiye 

1 denizin --eyser deryaaının- cek .. Acaba öyle mi? 
1 meddücezri k~~şısında acaba ne j .. ~~bindaranat Tagor'un JU 
fen döndürebılır? (1) şıınnı okuyalım: 

O büyük sır nededir. Kendi " .... Üzerine aha mülazım 
mizde .. Batka yerde değil. Yıl- dokunduğu zaman, toprak bir 
dızlı gök yüzünü, atom alemi harpa gibi nağmelerle titriyor 
gib, ancak bizim ihtisasımız ve mu?. 
muhakememiz süzgecinden Gerçek mi, gerçek mi bu? 
geçtikten sonra tanıyoruz. Biz· Senin atkın asırlar içinde, dün 
den dıtarıda olanlar, ancak ph yalar arasında yalnız ve tenha 
sırnızın verdiği şekli almadık- dolaşarak beni aradı mı? .. 
ça anle.tılamıyorlar; tıpkı bir Bu da gerçek mi, liyetena. 
mayiin içinde bulunduğu kabın hiliğin sırn bu küçücük inin 

, şeklini aldığı gibi etrafımızda üstünde yazılı mı? ... " 
bulunan şeyler de uzvumuzun Bunlar gerçek değil, lakin 
kalıbına göre biçim alıyorlar. gerçekten ne ke.dar daha tatlı 

Eğer beynimizin tetekkülü ve ne kadar derin! .. 

- Kebap yaparız. 
- Hayır, ben salçalıaı:n. 

bayılırım. 
Nihayet yarısının kebap ve 

yanaımn salçalı yapılmasma 
ke.rar verildi. Herkes iki mükel 
lef ziyafetin hülyaaı ile daha 
şimdiden dillerini damaklarına 
vuruyorlardı. 

Tam o auada kapının zili vu 
ruldu. Hizmetçi açtı ve elinde 
bir mektup tekrar geldi. 

Arthur elleri biraz tıtnye· 
rek - Mektup bu! Bir feliket 
haberi getirmesi de çok muhte 
meldir - zarfı açtı. İçinden bir 
kenarı zımbalı bir kart çıktı. 
Tiyatro davetiyesi •. 

Arthur sevincinden kabına 
sığmayordu: 

batka türlü olsaylı riyaziyat, Hulyacı Piyer Loti'nin fU 
Bedia Hanımın mefevkiuabiiyenin bu mantıkı sözlerine bakınız: 

bile batka olurdu. " ..... Gözlerimizin önünde 

- Bugün biııe ne oluyor? de 
di, tavtandan sonra da tiyatro 
davetiyeai .. 

Karıu sordu: 

Attan düşmesi .B~ .cihetle benliğimiz bilgi. yerden, ağaçlardan, bin teY· .?- Kim göndermi, davetiytı 
1 lerımızm başlangıcı ve sonu- den bir ru'h çıkıyor: Geçnıit ve yı ... 

Biricik artiatimiz Bedia Mu dur. Bu itibarla piriholoji - göçmüş nesillerin eski ruhu, ki - Kim olacak? Mutlaka 
vahhit Haıum Anadolu turne- kendini bilmek bilgiı..._ batka büyük umumi halitaya kanşa· benim mufıterem ve aziz patro 
sinde Dlyanbelcirde attan düt· bilgileri de ihtira eden, hiç ol- ' rak zayıflamıt uyuyordu. Şim· num göndermittir. Ne iyi adam 
tü ... Biraz eli incinmit .. Kazayı mazaa ileride edecek olan bir di biı: li.hza için uyanıyor ve u- dır benim patron! Dünyada eoa 
görenler bunu rol yapıyor zan- bilgidir. çuyor .... " sali yoktur. Dört kitilik bir lo-
netmitler, ufak tefek ihti enin- Bu belli batlı saha.da, bir Hayal içinde bir hakikat .. Ne ca bileti .. 
leri o kadar tabii bulmuşlar ki; kaç zamandan beri, hayret ve- büyük ve ne yüksek.... Madam Arthur da sevincin-
alkıılamı9lar. Fakat narin ar· rici ketiflerde bulunuluyor. Dr. Rusçuklu: HAKKI den töyle bir hopladı: 
tistin hail ihü figan ettiğini gö Bunlardan en garibi manevi, ·-.. ····-· .. ······--··-··--··-- _ Ne iyi tey! Nihayet tU 
rünce itin hakikat olduğunu far abli.ki vaziyetlerimzin vücudü- Memlekette Yetil robumu giyecek bir fırsat 
kederek yerden kaldırmıtle.r... müzün vazifeleri ve bilhassa çıktr. 

Kazayı haber alao Bedia Ha teneffüs üzerine aksetmekte ol Yeni bir - Ne canın ieterae onu gey .. 
nımın akrabaaından bir zat yaz masıdır. Ben de iki senedir sandıktan 
dığı mektupta "Geçmit olsun.. Fiziyoloji bilgicilrinden Be- Landru mü? çıkmayan smokinimi giyerim. 
Nene gerekti senin elinin ha- nüai ayni ruhi şerait altında Loca dört kitilik .. Çoc:uiu da 
murile erkek itine karıtmak" bulunan muhtelif kimseler üze alınz, teyzemizi ae çağınnz. 
demit !... rinde nefes almanın, nefes ver- Bir adam kadınlan Bu serinç heyecanı geçin-

Ne ise! Buna da tükür de- menin müddetlerini hesap et· ce, araya birkaC( ilakikalık ıü-
ğil mi? .. Attan dütmek, tayya- meği düşünmüş. Tabii halde boğup kot fasılası girdi. Arthur clü-
redeo, balondan, yedi katlı bi. nefes verme müddeti, nefes al· boğup kaçıyormuf töırilyorclu. Herk- de onun 
nadan, otomobilden dütmefe ma müddetinden uzundur. bu WekldirÖlle lıttrmet etti· 
nazaran nOrün'alinur... Beniisi dikkate şayan bir su Antepten yazılıy<>f": Bir kaç ler. Fı.lı:at Arthur'i6n dalıım-
Postahanede ardiye rette sabit olmak üzere a,ağıda gün evvel beraberinde Adanalı htc uııayınoa lcaneı aonlu: 

parası 

EfendimlPoate.haneye bir pa 
ketimiz ıelmit .. Bilvuıta haber 
alıyor ve gidiyorum .. Ufak bir 
taharrideo sonra paketi veri
vorlar .. Memure Hanım: 

- Beyfendi ! Üç kurut vere. 
cekai.niz !.. Birgiin geç kalmıt· 
sınız ... 

Ben paket ihbariyesinin 
üstünü okudum. Posta idaresi 
ihbarnameyi tebliğ ettiği gü
n ün ertesi gününden sonra ıe
çecek her gün için 3 kurut isti 
yor. Benden de bir gün geç kal 
dım diye üç kurut istediler .. Pa 
&yi verdim. Çıktım, sonra aklı 
na geldi .. Ben ihbarnameyi bir 

•:ün evvel almııtım, ertesi ııü· 
'1Ü de paketi arattırdım... İti 
'>nlattık ıu cevabı aldık: 

- Efendim biz bu ihbarna
meye koyduğumuz mührün ta
rihine bakarız. Eğer mürselün. 
ileyh o tarihin gününde tesel
lüm etmediğinin farkına va. 
rır da tebellüğ tarihini ayrıca ya 
zarsa ne ali yazmazsa alırız 
ardıyeyi ! .. 

Bu cevap ne dereceye kadar 

ki hadiseleri müşahede etmiş- Hatice isminde bir kadın oldu- - Ne clü!ünüyorsun? 
tir. Mumaileyh kendisine ait o. ğu halde Adanadan şehrimize Artbur atır bir -ıe: 
lan bir mesele hakknıda yalan gelen Alazkirli Süleyman ismin - İyi amma, dedi, timdi 
izahat veren bir kimsede ne- de bir şahıs hüviyetini iıbat &- bu n•akete kartı bir mukabele 
fes alma müddetinin uzadığını demediğinden polisçe nezaret g&termek lisım .. 
ve doğruyu söylediği zaman e.ltında tutulmak üzere Y eniba - Yani? .. 
hissolunur derecede azaldığı na bırakılmıttı. Erteai gün Su- - Yani patrotMmtun bu kit 
nı görmüttür. burcu polis karakoluna müraca funa kartı ben de bir teY yap-

Fiziyoloj ilimleri arasında at edenler Hacı Süleymanın o- malıyım. Sonra bu, ayni za. 
"Beniiai teneffüs hadisesi" di- daaının açılmadığını haber ver· manda menfaatim icabıd1r. Fa
ye atılan bu ~yfiyet sonradan miş ve polis tarafından oda açıl kat biz o kadar zengin değiliıı. 
yapılan tecrübelerle de teyit et dığında Haticenin boğulmak su Biliyor musun aklıma ne ııeli-
mittir. retile öldürüldüğü ve Süleyma yor? 

Artık bir teneffüs ölçü aleti nın kaçtığı görülmüştür. Süley - Ne? 
ile bir kimse yalan mı doğru manın eşyuı arasında bulunan - Birader zadenin gander-
mu söyl~i§ olduğu anlaşıla- mektuplardan merkumun daha diği fU tavşanı kısa bir t"tek
caktır. Bu sade keıfin ahlakı- evvel bir kaç kadını da bu suret kür mektubu ile patrona gönder 
yat üzerinde ne büyük inkılap le ortadan kaldırıldığı anla,ıL sek .. 
yapacağı meydandadır. mıştır. Katil takip olunmakta. Karar verildi. Kebaplı, sal-

"T eneffüs ölçüsü" aleti adli dır. çalı ziyafet hülyaları suya düş-
ye makinesinde büyük bir uzuv tü. Derhal tavşanı sardılar, 
olacak; yalancı şahitlerin foya. Şarkta kuraklık sarmaladılar ve hizmetçinin 

11 meydana çıkacaktır. Müc. MARDİN 23 _ Civardaki koltuğuna verdiler ve tavtan 
rimlere gelince, ~ti~af etmemek J Haran kazası kimilen , Sürüş, bu su'retle başka tencerelerin 
te inat ve ısrar bir •te yaramıya Viranşehir kazalan ile diğer yolunu tuttu. 
caktır .. Artık özlerle sözlerin bir kısım köylerin mezruatı kıs Madam Arthur bir aralık 
bir olmamaaı imknı olmıyacak· men kuraklıktan kurumuştur. tiyatro biletine baktı. Zarfa 
tır. Hatti hayvanların yemesi için baktı. Zarfın içinde başka bir 

Bu sözler şaka gibi geliyor; de ot yetişmemiştir. kağıt daha vardı. Bu kağıdı 
bu latife tavur ve tarzını arttı· Bu havali köylüleri Siverek, o heyecanla görmemişlerdi. Ka 

muknidir. Bilmem yalnız sıze ( 1) "Ey acep çifen zanet id-
bir misal.. rakitan, 

Diyarbekir taraflarına doğru dmcağız kiğıdı zarftan çıkar. 
hayvanlarile beraber nakletmek dı ve okuduktan sonra hidde. 
tedirler. Bu köylüler, köylerini tinden kıp kırmızı kesildi: 

bahri bini· B R 1 k Pi,i cezrümeddi 
en ume i avağında otu- ., 

P 1 tan 
ruyorum.. o atacı ihbarnameyi !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
verdi.. Ertesi giinü de Cuma 

' Cumartesi günü geldim.. Üç 
kurut ardıye.. Mesele parada 
değil.. Bu yirmi dört saatlik 
mühlette. Bu ke.dar az müddet 
İstanbul gibi bir ucundııın öbür 
ucuna bir günde gidilemiyecek 
kadar dağınık şehirler de pek az 
dır. Eveli bir hafta idi. Belki 
bu fazla görüldü. Hiç de~ilse 
bunu ifç güne çıkarmalı değil 
mi ya!.. 

Kaş meselesi 
hakkında 

nu yazmıştım. Bir kariim bunu 
çok güzel tevil eder bir mektup 
göndermit·· Diyor ki: 

"Efendim! Bunun sebebi ka 
dınlara erkeklerin; 

- Gözünün üstünde ka~ın 
var "diyememesi içindir ... ,. 

Buluş fena değil! Yalnız 
korkulur ki; hanımefendiler 
ke.t yapalım derken göz çıkar. 
mumlar .. Diyeceksiniz ki; çı
karacakları göz kendi gözleri 
değil mi? .. 

Ne olursa olsun onların göz
leri bizim gözlerimiz demektir. 

Malum ya! müsavat!. . 

muvakkaten terketmişlerdir. - Aptal, budala! Zaten 
Geçenlerde de Suriyeddci siz erkekler akıllı uslu ne yapar 

bir kısım köylüler gene otsuz- sınız ki.... diye bağırdı ve pen 
luk yüzünden bizim araziye nak cereye koştu: 
letmiılerdi. Tavşanı geri getirmesi için 

intikam hasebile hizmetçinin arkasından hayli 
bağırdı. Fakat o vakite kadar 

çifte cinayet hizmetçi çoktan uzaklaşmıı bu 
Balıkesire merbut Çağı' nahiyesi- lunuyordu. 

nin küçük Yeniköy isimli köyünde Arthur merakla karısının 
bir cinayet olmu,ıur. Şükrü ve Ta- o hiddetle buruşturup bir tara· 
yip isminde iki köylü değirmenden . fa attığı ki.ğıdı aldı ve şunları 
gelirken yolun dönemeç yerinde öl- okudu: 
dürülmüşlerdir. Bunların. Şerif ve 
Nail isminde iki kardeşle amcaları "Fukaraya muavenet cemi. 

Dünkü (Milliyet) te katla
nn son aldığı ,ekilden bahset
miş ve artık ke.ş ismindeki kıl. 
lann ortadan kalkmış olduğu. 

Ali Osman isminde üç kiti tarafın- yeti hayriyeai zatıaliniz namı
dan öldürüldüğü ileri siirülmüt,üçü · na melfufen dört kitilik bir 
de ~evJ?f ol.~nmuftur. Makı.~ll~d~n 

1

. tiyatro davetiyesi gönderiyor. 
Şenf hır muddet evvel Şukrunun Beş yüz frank tutan bedelinin 
babasını öldürmü~tür. Bu son hadi- , · t · I' ·1 "ted b · 
ıenin e"Vvelki cinayete karşı inti- i cemıye e ırsa ı ı e .. o ~"' . ~rı 
kam mak•adile yapıldığı ~annedil - fukaraya karşı gosterdıgınız 

FELEK mektedir. J alaka ve ulünücenaptan birçok 

Feci 
Olacakh 

Bir otomobil kazası 
hafif savuıturuldu 1 

Dün Bomonti tramvay istaayo ı 
nunda, az kabın, İİf dört kitinin 
ba:ratma mal olabiloctılr. bir oto· ı 
mobil kazası olmuftur. 

Dtin aaat 12, 10 da 2392 numa j 
rab otomobilin !Oförii Halil efen 
di il9 mtiıterl ile Şiıliden Oaman· 1 

bey'e doiru sellrken Oamanbey 
tarafında selen 589 numaralı hu ı 
auai otomobilin direksiyonunu i· 
dare eden Hüae:rin Hayrı efendl· ı 
nin •arabaaile Bomonti iıtaayonu 
önünde karıılaımıılar ve müsade 
me etmitlerdlr. 

Her iki otomobil ön tarafların 
dan haaara uiramak suretile ka· 
za aavuıturulmu.t ve insanca za .. 
yiat olmamıttır. Polia tahkikat 
yapmaktadır. 

Eli jiletli kadın 
Dün Akaarayda iki kadın ara 

11nda ıayanı dikkat bir cerh vak'· 
aar olmuttur: , 

Abmediye caddesinde 58 numa ' 
ralı evde oturan Rahime H. la, 
komıuau lamet H. aralarındaki 
eaki bir meaeleyi tazeleyerek kav 
ıa etmişlerdir. Bir kaç dakika 
aonra kavga büyümüş ve bu esna
da Rahime H. elinde bulundurdu 
fu bir jiletle ismet H. ın aol kolu 
nun damarlarını kesmiştir. 

Kolundan fazla kan zayi eden 
ismet H. zabıta memurları tara
fından derhal Haaeki hastanesine 
kaldınlmış, Rahime H. da yaka· 
lanmıştır. 

Bir adam anbara 
yuavarlandı 

Sirkecide rıhtımda bulunan 
Dumlupınar vapurunda Rizeli j 
Mustafa, ambar kapaklarını ka· 
parken ambara yuvarJanmıı, kol 
ve kolçarından :raralanmııtır. 

Mustafa, Cerrahp&f& haataneai 
ae kaldırılmıttır. 

Tutuşan baca 
Tepebatında Şehbender soka· 

tında 16 numaralı apartımanm 
mutbab bacaaı tututara.k yangın 
çıkmışıa da aöndürülmüttür. 

Saç saça 
Beyazıtta oturan Rebia ve Ne

rinae.n illllindc ilr.i hanım, kendi a· 
le:rblerlnde dedikodu yapan Mü
neYYer Hanıma sokak ortasında 
dayak atmıtlar ... batından yara 
laınıtlardrr. 

Bir tüt6n deposu 
çöktü 

Qındar Balaban iakeleai oiva 
,.,:ı. Kavalalı Murat Ai:a vereae
lhae a;t tütün depoau akıam i
çhadeki yükün ai;ırlıi;ına taham 
.. ılı edemi:r....,k ansızın yıkılmıı· 
tır. 

Depoda kimae olmadığı if.in nü 
fua zayiatı yoktur. Yalnız o eana 
da aokakta oynamakta olan 10 ı 
yatlarında Muatafa ve 11 Yatla- J 
rmda eSyli ve Muhtar isminde üç j 
çocuk enke.z döküntüaii altında 
kalarak :raralanmıtlardır. 

Kama ile sekiz 
yerinden vurdu 
Eıkiya namile manıf aabıkalı 

Mehmet ve aabıkalı Enver bir J.a. 
dın meselesinden kavsaya tutuf 
mutlardır. Mehmet kama ile En· 
veri sekiz yerinden afır surette 
yaralamıt ve Enver de bıçakla 
Mehmedi ayağ'ından yaralamıt· 
tır. 

Bir ihtiyarı bomba ' 
ile öldürdüler 

BURSA, 24. - Teşvilriye köyün
de ihtiyar bir köylü, iki delikanlı a
ra11ndaki seçimsizliğe kurban git
mittir. Feci bir surette ölen adam ı 
7 yqında Mehmet ağa isminde bir 
ihtiyardır. 

Mehmet ağanın oğlu ile kOlllfuSu 1 
Osmarun aruı açıktır. Osman, düt
manı olan delikanlının ber sün çift 
ıürdüiii tarlaya Jiderek toprak al- 1 
tına bir bomba koyuyor ve bomba- · 
nın kapıolunu çekecek ipi, lııer ak. 
tam tarlada bırakılan sapanın ucu
na bağlıyor. 

Fakat erteoi sün, çocuğun bir i7i 
çılıtıiı için tarlaya Mehmet ağa si· 
eliyor. 

Otomobil yarışımız 
·yaklaşıyor 

Başı 1 inci salıifede 
maddeler atideki tekilde tadil e
dilmlt tir ' 

meli F ord Mileu esesi 
etmittir. 

8.- Yantta isteyen 
4 üncü madde: Otomobilleri ııe borularını açabilir. 

ri olmayan Yanı arabalan i§Iİ· 9.- Otomobili kullanacak mua 
rak ederlerse aralarında ayrıca vin alıp almamakta serbesttir. 
bir yarıt yapılarak birincisine bir 10.- Arkadan gelen bir otoıno 
madalya verilecektir. 5 inei mad· bil önündekini geçmek iater 
deı Otomobil Fabrika ve Acen- düdük çalarsa öndeki sağa açıla-

taları ta1'afından mümeııillerine 

ve.-ilip seyriseferce f'lhslarına 

mukayyet olmayan Otomobiller 
ikinci yani hususi Otomobiller 
sınıfına dahil olacaklardır. 

rak soldan yol vermek mecburi
yetindedir. Yol vermeyen diska
lifiye edilir. 

11.- Arabası bozulan yer var· 
sa yol haricine çıkacaktır. Yoksa 

2.- Y arı,tan evvel ittirak ede- temam ile yolun sağına yanafıp 

ceklere iki defa antrenman yap- yolu serbeat brrakacaktır ve ilk 
ve frrsatta yol emniyet Komiserine 

4 : 6 arasında yapılacak bu ant· haber verecektir. 
renemanın nizamnamesi yapıla- 12.- Laatiği patlayan veya 

1 sair bir arızadan dolayı Y antı ik-

3 Y • ı b' St 1 mal edemeyen Yarışı tektar ede-.- arıt meı u ır ar er ı 
•mez 

tarafından baJlattırılacaktır. Za- · 
1 St t 1 t v__ 1 13.- Her hangi bir arıza do-m.an ar ar er ve muvasa e hrD-

ı .. 'k kd'" · layısile yolun kapalı olduğu kır-nome ronı ye ıgerıne ayar e--
dil · ti · ı 1 bit d·ı k mızı bayrakla itaret edilecektir. 

mıt saa erı e eı e ı ece -
tir. Kronometrörün bir muavini K.umızı bayrak gören yolun uğ 

1 k · al 'k' to kenarına yana4arak duracaktır. o aca ve muavın y nrz ı ı o - ı 

b·ı · · d hed-' ı 14.- Yolun bir arıza dolay11ile rno ı ın aynı zaman a a:e mu 
--• t" hal" d d 1 k" ba kapanması halinde derhal Starter 

vaaaıe ı ın e ıı a ı ara nın . . 
t b.

1 
d kt' · haberdar edılecektır. 

zamanını eı ı e ece ar. 
4 K r' .. h Starter her hanııi bir arıza ve 
.- u aya gore sıra ve a.ra-

saireye dair alacağı haber üzeriket zamanlannı göıterir bir cet-
vel tertip edilecektir. Bu cetvel ne Yantı durdurmak hakkını 
dört nüıha olacak biri Startere, haizdir. 

bi · Kr b" · h 15.- Yarışı ıeyre n onometrore, ırı zaman e 

k 't · b" · d M'll' t f muhterem balkın beraberlerinde u.p omı eııne ırı e ı ıye 

köpek getirmemeleri, hem köpek-gazetesine verilecektir. 
lerini hem de Y arışçılan tehlike
ye koymamak için, rica olunur. 

5.- Otomobillerin Y arıt me
safesini ne kadar zamanda aldık-

16.- TEKNiK Hey'et 29 Mıa-
lan resmen Komite tarafından İ

lan edilmeden kimseye aöylene· y11 932 pazartesi gÜnÜ saat 17,30 
da Taksimde Ford Acentalığı ö-

mez. 
6.- TEKNİK vuifelere atide- nünde toplanarak Yarıt aahasmı 

iri 1 ı yerinde tetkik edecektir. O sün 
zevat ayrı mıt ır. 
Starter : Yüzba,ı EKREM Beyoğlu Jandarma Ku~~danı, 

RÜŞTÜ Be . 1 Polis Altıncı Şube Müdırı Be-
y MULANY. lediye Yollar Müdiri Beyfendile-Muavini : Möıyö 

rin de beraber ııelmek üzere NiHAT Bey. 
" Taksimde Ford Acentalığına lut-

fen gelmeleri rica edilecektir. Kronometrör: FUAT RÜŞTÜ B. 
Muavini Mösvö HERR H. 17.- Kol Ordu Otomobil kı

taabndan Motosikletli Zabitanın HIRSCH. 

Hesap Komitesi ı 
NUSRET Bey 
FIKRl Bey. 

Y antla yardımları Kol Ordudan 
rica edilecektir. 
18.- TEKNiK Hey'et 29-5-932 

Pazartesi sünü saat 9 de. Turing 
ve Otomobil Klöbünde toplana
cakt ... 

Möayö Aynacı-oilu, 
7.- Yarış günü Starter emrine 

bir servis yardnn kamyonu ver-

TÜRKiYE 
TURiNG VE OTOMOB}L KLÖBÜ 

Telefon B . 316 6 

&da/et Han-Galata 

B1R1NC1 OTOMOBiL SORA T KOSUSU 
17 Haziran 1932 

VÜHULIYE VARAKASI 

17 Haziran 1932 tarihinde Türki:re Turinıı ve Otomobil K.löbii 
.., Milliyet sazetesi tarafından tertip edilmit olan BiRiNCi OTO
MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim 
ile ittirak e.Jiyorum: 

Markası . . . . . 
Motör numarası .• 
Modeli. . . . • 
Menşe mem/ehti .•• 
Silindir kutru . . . 
Strok (piston tulu seyri) 
Silindir adedi . . . . 
Hacmi istiabj~i. . . • . 
Hangi sınıf yarıJll gireceği. 

işbu mJJ!labakaya İftira); içio tediyesi meşrut 3 (ılç) lira Turing 
ve Otomobil Klöbü veı:nesiM tevdi edilmiştir. 

Y arıt teı-tip hey'etince yapılan niu.mname ve hey' etin ittihaz 

· ecleceği her türlü tedabiri kabul ettim. 

Otomobil Y arıtları Beynelmilel nizamnamesinin maddei mah
ıuıaıı mucibince yarıtlara itbrak eden arabaları sevk ve idare 

edenlerle bunların içinde bulunan eıhaıa gerek yarıt eınaaında 
ve serekse yarıta hazırlık talimlerinde veya bu yant dolayısile 
her hangi ıurette olurıa olıun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 
ile bu arabaların aebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han
ıi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turins ve Otomobil 
Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eti biç bir mea'uliyet 
kabul etmez. Yukardaki hususatın bütün mes'uliyeti yarııa itti
rak edenlere ait ve racidir. 

/nıuı 
Adres 

• 
• • 

Arsada bulunan altınlar 
Öküzleri dürter ılürtmez harekete 

gelen sapanın ucuna batlı ip serili
yor. Bir anda patlayan bomba ilo 
Mehmet aia ve hayvanlar parça .,.r 
ça oluyor. 

Sapandan ise eser kalmıyor. 
v aka yerine sidorı müddei umu· 

milik muavini Ferit beyle müstantik 
meseleyi tahkik ediyorlar. Osman 
tevkif edilmiftir. • 

zavallı ve bivayeginı bir kere 
daha sevindirmenizi ve bu vesi 
le ile teşekküratımzn kabulü
nü rica ederiz.,, 

Pertembe ıünü İzmirde Bi

rinci. kordonda belediye tarafın 

dan iD§a ettirilmekte olan gazi 

no mahallinde amele tarafından 

hafriyat yapılırken madeni bir 

kutu bulunnıut ve bu kutu he

men amele tarafından yağma e 

dilmiıtir. lçinde kırk kadar al-

tın varmış. Altınları paylaşıp 

kaçırırken aralarında kavga çık 

mıt ve zabıta ite vazıyet etmi~ 

tir. Altınları paylaşan ameleler 

öteye beriye kaçmıtlar ve zabı· 

taca yakalanmış ve altınlar elle 

rinden alınmı,tır. Zabıta tahki· 

kata devam etmektedir. 
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Joan Cravf ord nasıl evlendi? 
••••••• 

Birçok dedikodulara rağmen Joan Cravford 
saadetini açıkça ilan ediyor 

reta Garbo evlenmek icap et. 
tiği gün sinemayı terkedecek 
Yıldızlarm izdivaçlarına bil- 1 meçhul bir artiıt iken Stiller Joan Crawford yazıyor: 

em neden 
0 

kadar alaka gös. beni buldu. Amerikaya getirdi Eğer ismimi May Doe ola-
1'rilir? İzdivaç nihayet alaka- ve töhretin balasına çıkardı. rak kabul etseydim ve eskiden 

' . 
da 1 b" · "d" ·ı O d d . tanıdığım Jchn Smith ile seviş 
, r arın ır ışı ır ve tamamı e zaman a aramız a bir 
Qususidir. aşk hikayesinden bahsettiler. mit olsaydım, bu aşkımızın hi 

Diğer taraftan bir artistİı Halbuki benim ona taabbüdüm kayesi kimseyi ali.kadar etmiye 
__ bir talebenin hocasına karşı o- cekt;. Fakat ismim Joan Craw 

1 lan hürmeti, korkak bir genç ford'dur ve ismi iki defa şöhret 
kızın büyük bir zeki.ya karşı li küçük Douglas Fairbanks'ı 
hayranlığından ibaretti. seviyorum. Bu izdivaçta fevka 

Stiller bana her şeyi öğ- iade şeyler arayıp bulmak lazım 
retti. Hayatımı onun gösterdi. değil mi ya? Hele gazeteciler 
ği esaslara göre tanzim ettim. için ... Biz sinema artistleri ne· 
Ne sevilmek ve ne yapmak li- dense, halk arasında her hangi 
zım _ııeldiğini hep 0 bana bildir bir insan gibi rahat ve huzur
di. Oldüğü zaman dümensiz dan uzak bulunuyoruz. Herkes 
vapur gibi ortada kaldım. On. hususi hayatımıza kadar, mah
dan sonradır ki Hollyvood'un remiyetimize kadar her şeyi öğ
içtimai fırtınasından sıyrılma. remnek istiyor. Açıkça ifade 
ğa çalııtım. Bir duvar ördüm edeyim ki, Douglas ile benim 
ve bu duvarın arkasında yaşa· aramda esrarengiz hiç bir şey 
mağa batladım, artık suvarele- olmamıttır. Ve biz ikimiz de 

Greta Garbo "Mala Hari,. 
filmitıde 

ayatının mahrem taraflarını 
erkese ili.n etmekle o artiste 
Yilik değil, fenlaık yapılmış o
llir. Meseli. filmde aşık rolleri
~i alan bir artistin evli ve ço
tııkları olduğunu ilan etmek 
~iç te o artistin lehine değildir. 
~elki bunun içindir ki Holly. 
1ood' da kilisedeki i.yinlerile 
ltıükellef sofralarile muhteşem 
düğünler yapıldığını hiç görmü 
o ruz. 
Vakıa böyle düğünler olma. 

dı değil. Meseli Gloria Swan-
1on 1925 te bir Marki ile ev
!tndi. Bütün sinema alemi bu 
'tdivacı tebcil etti. Fakat izdi-
1aç uzun sürmedi. Belki Pola 
~egri'nin izdivacından uzun 
1iirdü, o kadar.. Pola ondan 
'onra evlenmişti ve kocasını on 
dan evvel terketti.. Gloria' dan 
lltı gün evvel talaknamesini al 
dı. Maamafih o zamandan beri 
l~rılan iki koca da tekrar ev
~ndiler. Pola'oın sabık kocası 
~tens Mdivani Şikago operası 
lrtitslerinden Mary Mac Cor
ltıie ile evlendi. Gloria'nın ko
:~sı Marqnie de la F alaise de 
[.'ırıdi Constance Benett ile ev
' bulunmaktan memnundur. 

Şahsan ben kocamın bu de-
1tce tahsiyetinden tecerrüt et. 
ltıeıini beğenmem. Eğer evle
~İrsem, sinemayı terketmeği 
1ercih ederim. Bir zamanlar 
l:reta Garbo olduğumu unut
ltıak isterim. 

Nevyork tiyatrosunun en gü 
le! artistlerinden lna Claire 
'le Ekran prenslerinden John 
;ilbert günün birinde havalar
a kayboldular. Sonradan öğ· 

'endik ki küçük bir kasabada 
~kUıı içinde evlenivermişler. 
~ avadis ıayi olunca bahisler 
~ a.şladı. Kimi izdivacın haydi 
aydi bir sene süreceğini, ki-

lııj o kadara bile varmayacağı
~, iddia ediyorlardı. 
d' Bu §erait dahilinde bir iz-
1 ıv_açtaki ~~vaffakıyet ihtimal 
~e~ ne olabılır? İnsanlar müm
I lin olduğu kadar uzun zaman. 
ar beraber kalmak içinevlenir 
fr. Halbuki ben sinemada ça. 
'Hıkça bu, mümkün değildir. 

Bir kocanın da evde karısı. 
~1 11 fikirlerine, nevazişlerine, 
ulaıa mevcudiyetine ihtiyacı 
jardır. Halbuki sinemada ça
~!lığı zaman bu mümkün ol. 
"ayacak. 
ı Ben büyük sahne vazıı Stil
~~ _ile beraber Hollyvood' a gel 

1 
lltm zaman auvarelere ve ilk 

1~aillere gidiyordum. Bak. 
dıtıı ki,, bu vaziyet itimi sekte-
1ar edıyor. Onun üzerine fera· 
a.t ettim. 

,. Stiller,'n ölümü bana büyük 
.'t darbe oldu. Biitün Avro. 
., o k d' . . . • zaman en ısının sınema-

re Jitmiyordum. Çünkü çok yo biriö_ irimizi, diğer insanlar gibi l C f .1oaıı raı• ord l'l! kocası 
rul um. Çünkü ayni zamanda sevıyoruz. 
çalışmak ve eğlenmek mümkün Eskiden çok çılgın, hoppa- muş. Orada yedik, içtik, konuş 

• 

olmuyor. Uykuya ihtiyacım !ar civelek bir kızdım. Şimdiki tuk ve Doug beni otomobili _. 
var. Stüdyodaki işim bittikten kocamın babası büyük Douglas ile evine bıraktı. Gelirken dedi ·~~:.-.-
sonra, şöyle bir uzanmak isti. F airbanks ile karısı Mary Pick ki: 
yorum. Teneffüse ihtiyacım ford'un bir aralık nadir davetli- - Sizde en çok hoıuma gi. 
varsa, ökçesiz iskarpinlerimi gi leri arasında bulunmak terefini den şey, burnunuzun üstündeki 
yerek uzun yürüyütleri seviyo- bana verdiler. Moden ve zaafı kırmızı kabarcıklardır, dedi. 

lir. Halbuki ben gittikçe Ma
dam Douglas oluyorum. Artık 
eski Billie Cassin değilim. 

rum. Hayata karşı bu tavrı ha. aristokrasiıi onların Hollyvood Bu kabarcıklar sizin nes' enizi Oturduğumuz evin planını 
reketimi beğenmeyenler çok- civarındaki Beverloy Hill'deki yaşamak şevkinizi gcst~riyor- 1 ben yaptım .. O beğendi. Şimdi 
Beis yok Herkesin diline düş· evlerinde merkezini kurmuştu. !ar. kendimi dünyar.ın mes'ut bir 
mektense böyle bir hayat daha Küçük Douglas'ı itte ilk defa Annemle beraber oturduğum kadını addetmeğe hakkım var. 
iyidir. orada gördüm. evimize döndükten sonra oda- dır. 

Ve orada pek tabii olarak ta ma çı~tım. Pencere açıktı. -----------ı niıan insanlar gibi görüştük. Geceyı seyretmek arzusunu duy Sinema haberleri 
_____ ................... _, ___ _ 

Henry Garat 
Be iç ikada 

Henry Garat'nın Brükseli 
son defa ziyaretinde ba,ından 
garip bir hadise geçmittir. Hen 
ry kimseye kendisini tanıtma. 
mağa çalı,arak şehir sokakla
rında dolafıyormuş. 

Brükseldeki ıinema firma
larından biri bir rekli.m mese
lesi için erkek kadın maruf yıl
dızlara benzeyen insanlardan 
mürekkep bir film çevirmeğe 
karar vermiş. Bunun için de 
l:.eş altı ki,iyi fehir sokaklarına 
saldırmış. Bunlar caddelerde 
maruf yıldızlardan birine az 
çok müşabiheti olanlara ücreti 
mukabilinde film çevirmeği tek 
lif ediyorlarmış. 

Bunlardan bir tanesi sokak
ta Henry Garat ile burun buru 
na gelince, hemen durmuş ve 
fapkasile selimlamı§: 

- Mösyö, size bir şey teklif 
edeceğim. İtiniz bozulmadan si 
nemada çalışmak ister misiniz? 

Henry Garat birden bire şa 
tırmış ve kendisini toplayarak: 

- Ha! hay, demiş, maal
memnunıye! Fakat teraiti ne

Ne o ne ben biribirimize karşı dum ve pencereye oturdum. 
i.şıka~e bir temayül duymıyor- Çok yıldı~lı, sakin ve dışarıdan "" Marcelle Chantal ile Dolly 
duk. Sadece ahbabtık. Hatta otların, çıçeklerin kokusunu Davies'in sahnede de temsille. 
itiraf ederim ki Doug biraz be· gönderen ~ir yaz ~ecesi .. Ora- re başlayacakları haber verili. 
ni korkutuyordu. Çünkü fikren da karanlıgın zevkmi çıkararak yor. Her ikisi de opeı·et oyna
benden çok yüksekti. Bana kor ne kadar ~al~ıs,, dalmış ve uyu yacaklardır. 
te eden diğer delikanlılardan mut~m, bılmıyorum. Gözümü " 1931 • 32 sezonunda AI. 
daha karıtık ve anlatılmaz bir açtıgım zaman ortalık aydınlan manyada 122 film yapılmı.ştır. 
karakteri vardı. Sonra Doug'un mıth. ı Sezon nihayetine kadar daha 
benim çılgınlıklarımi ve hoppa ,o za~an anladım ki Doug· 28 film yapılacağı ümit edili-
lıklarımı hoş görmediğini de laa ı _sevıyo~~· Onu!' da, ba- yor. 
hissediyordum. Douğ dütüııme na hır ıey soylememış olmak
ği seven, olgunlatmağa başla. I~ beraber, beni sevdiğini hisse 
mış bir şair ve artistti. Halbuki dıyordum .. Fırtınadan sonra li
ben skandallar üzerinde spekü- ~ana dönen bir bahriyeli gibiy 
li.syon yapan yeni görmüş kü- dım. O zamana kadar benliğim 
çük bir dansözdüm. Aşıklarımı hep f~rt~na ~e ~~cera içinde 
zincirleme uzatıyor ve çoğaltı- geçmıştı. Şımdı ılk defa olarak 
yordum. Fakat içimden de di. sakin bir limanda demir atıyor 
yordum ki, ah şu Doug benim dum. .. . . 
zevahirime bir bakmasa da, ha- . O ııunden ıtıbaren Douglas 
kiki karakterimi bir anlasa .. Bir ıle artık ayrılm~z olmuştuk. 
kaç defa kendisile görüştükten Beraber dan~ ~yor. Lokant~la 
sonra Doug'un çok genit mala. ra beraber gıdı_yor, otomobıle 
mat sahibi olduğunu anlamış- le_ b~ra~r gezıyorduk. O ?~na 
tım. Bana bir nevi sempati Bıllıe d~yordu. Ben kendısıne 
telkin ediyordu. Bu sempati atk Dodo dıyordu_m. 
değildi, fakat bir kıvılcımla at· . Ber~~r bı~ film. ç~virdik 
ka tahavvül edivenneğe ··at Fılm bitmce bıhakkin lıyakat 
itti. mu a kazandığımızı istirahatimiz i. 

" F oks firmasının yeni bir 
film için Alman yıldızı Lilian 
Harvey'i angaje edeceği temin 
ediliyor. 

" Aljolson çevireceği yeni bir 
film için 12. 700.000 frank ala
caktır. 

" Gary Cooper'in Paramount 
tan ayrılacağı söyleniyor. 

" Amerikada 452 sinema ver 
gilere dayanamıyarak kapıları 
nı kapatmışlardır. 

" Bir istatistiğe göre, Holly. 
vood'da 700 sahne vazundan 
ancak yüzü çalıtmaktadır. 

"° Edgar Wallace'ın zengin 
vefat ettiğini söylüyorlardı. A
damcağızın gırtlağına kadar 
borçlu olduğu anlatılmıttır. 

dir? 
- Gecede elli 

geliyor mu? 

B
. k d ı d b" k çin, beraberce bir gün trene 
ır a tam ost ar an ır açı b" d"k N k' . "k 

frank, işinize ile yemek yedikten sonra, içi-
1~ 1 küv~.k eb~y:r aJıttı ·1 O. 

mizden birisi tiyatroya gitmek d-k a B' ~u l ~ ı:; ~ ev en
teklifinde bulundu. yeni bir ebı . . il~zımb. e dekra.I rk rdmuha. 

Afyonda sinema 

- Hay hay! Buyurunuz, iş. 
te kartım .. Ne zaman lizım o
luna adresime haber gönderir
siniz. 

Adamcağız kartı okumu§. 
Karşısındaki adamın benzetti
~i Hanry Garat olduğunu anla· 
ıınca özür dilemiş. 

Piy~ · "Ik t ·ı· s ecı e ır a tı o ız a evle 
~ın ı emsı ı oynanıyor- • l d 

du. Kücük Douglas da bu piye nıyoŞ~ ard.
1
• d'" 

sin ba, • kt·· ·· ·d· ım ı ort sene oluyor a oru ı ı. H . · 
O gece san'at hayatımın erkes benı Joan Crawford bi. 

en heyecanlı anını geçirdim. ı 
Douglas rolünde mükemmel
di. Piyesin bidayetinden sonuna 
kadar hemen tek batına biitün 
s~yirci_leri meshur etti. Çehre
sı, sesı, evzaı, her şeyi rolü ile 

Afyonkarahi .. rında zabitan 
tasarruf .. ndığı tarafından bü
yiik bir sinema binalı yaptırıl
maktadır. Bu sinema önümüzdeki 
mevıimde açılacak, sesli filimler 
cöıterilecektir. 

1 tam bir intibak halinde idiler. 
Ben tiyatroda hiç bir zaman 
böyle bir zevk duymamıtlım. 
Son perde kapanınca herkes 
gibi ben de hararetle Doug'u 
alkışladım. Herkes bir türlü 
söylüyordu: 

- Mükemmel adam! Bize 
unutulmaz bir piyes oynadı. 

- Göreceksiniz, bu çocuk 
çok ilerliyecek. 

Ben bir şey söylemedim. 
Fakat Douğ hakkında ne düşün 
düğümü de kendisine söyleme
ğe karar vermiştim. 

Bende bıraktığı takdir his
sini kendisine bildirmek için 
gayri kabili mukavemet bir ih. 
tiyaç hissediyordum. Ertesi 
ı~bah s~üdyoya gelirken Douga 
bır tebrık telgrafı çektim. O 
gün öğleden sonra teşekkür i. 
çin telefone etti ve beni akşam 
yemeğine çağırdı. 

1 Akşam üst;i otomobili ile al 
1 mağa geldi. Beraber uzaklara, 
kırlara r,ittik. Doug kimsenin 

J gelip rahatsız edemiyece~i hü
cük bir kıı· lokanta~• tarıyor. 

"J);w~ii-:ll'r i.•fl'miytır,, isminde soıı /Jir /"ilm 

Holliyvood'un en çok 
şımarık kızı 

•••••••• 
İhtiyarlayıp terkedildiği gün. 

de intihar edecekmiş 
Lupe Velez Hollyvoodda bir kadın zannedersiniz değil 

çılgmlıkları ile me9hur bir ka- mi? Halbuki hiç te öyle değit .. 
dmdır. Meseli. bir lokantada Ensem güneşten kararmıştır, 
eş dostla beraber yemek yiyor amma alt tarafı bembeyazdır. 
değil mi? Birden bire sandalye Bu kadar söylese ki.fi değil 
sinin üstüne çıkar ve karşı ta. mi? Hayır! Sözünü isbat için 
rafta çalıştığı müessesenin mü- korsajının arka tarafından sır. 
dürü olmak bedbahtlığında bu. tının alt kısımlarını gösterme
lunan bir adamcağıza hitaben, ğe çalışmış. 
bir nutuk ~öyler. Ondan son.~a Tibette kızararak gerilemiş .. 
pen~ eller~!': Gary Cooper ın Tam bugünlerde Clarke Gab 
tab~g_ındakı ıstakozu parçalar le ortaya çıkmaz mı? Haydi bu 
ve ıyı taraflarını kendi tabağı- \ sefer Lupe otarafta ... 
na nakleder. Bir gün Gary' nin . . .. 
kulağını istakoz gibi kabili eki . Tanıştıklar! gunun akşamı 
olup olmadığını anlamak için y~ne eş dost hır ır.asada ~emı:k 
mi, nedendir ısırdı ve yüksek yıyorlar. Ortalıkta derın bır 
bir sesle bağ;rdı: sükut var. Herkes Lupe'niı: 

- Gary seni seviyorum, nasıl yeni bir maskaralık veya 
seni seviyo.'um. bir oyun yapacağından endişe 

Yerine oturur, yanı başında içinde .. Hayır, Lupe bu sefer 
masaya davetli yeni bir mi.sa. sakin ... Sadece yemeğin ortala
fir varsa ona Meksika küfürleri rına doğru Clark Gabl'i sü:ı.ti
öğretir. Yemek bittiği zaman yor: 
Lupe masanın üstüne çıkıp ta - Müşerref olduk efendim. 
dans etse, onu bilenler için bun diyor. 
dan daha tabii bir tey yok. Ertesi gün tam Clark film 
tur. çevirirken Lupe yıldırım gibi 

Bu yaptıklarını masasında ıtüc' ·va giriyor ve genç artis. 
bulunan yabancılara ve yenile. tin < ne oturuyor. 
re mazur göstermek için söyle Clark ciddi çocuk, yüz ver. 
diği de şudur: meyince Lupe: 

- Görüyorsunuz ya, ben ak - Clark mı, bırak şunu ca. 

Fetlatı ı•e oynak 
Lupe Ve/ez 

"ım, ne uzun kulakları var o-
nun, diyor. 

Kendisini tanınmış yaşlı bir 
muharrire takdim ediyorlar. A
kabında Lupe diyor ki: 

- Bahse girerim ki sizin 
benden güzel bacaklarınız yok. 
tur. 

Ve söylediklerini isbat için 
de eteğini kaldırıp bacaklarını 
gösteriyor. 

Lupe Velez Meksikadan 
Hollyvood'a ilk geldiği zaman
lar bu çılgınlıklarını mazur gö. 
rüyorlardı. Afrika ormanların -
dan küçücük bir kaplan yavru. 
su çıkıp gelse, onun birçok 

' halleri ve mazarratları affedi
lir ve hatta sevimli görüliir, 
değil mi? Tıpkı Lupe de Ö'yle 
idi. Fakat birçok seneler Hol. 
lyvood'da kaldıktan sonra Lu
pe hali değişmedi. Değişmeyin 
ce de halleri artık affedilmeme 
ğe ve sevimli görülmemeğe bat 
ladı. Latifeleri eskisi gibi eğ. 
lendirmiyor. Meseli bir za. 
manlar 'unun bunun sandalye. 

lıma ne gelirse hepsini yapa. sine iğne koyduğu zaman, bi • 
risi gelip bu İğnenin üstüne o
turursa herkes gülerdi. Şimdi 
gülen yok. 

rım. 

Fakat bu çılgın küçük kafa
nın içindeki akla da neler gel. 
miyor! Howard Hughes bunun 
tahitlerinden biridir. 

Bir gün Howard pazarı ge. 
çirmek üzere Lupe V elez'i 
yatına davet etmİf, o da kabul 
etmif. Muayyen zamanda Ho. 
ward otomobili ile kendisini 
almağa gelmit. Fakat iskele
ye gelmeden evvel zavallı a
dam, mühim bir it için telefon 
etmeği unuttğunu hatırlamıt 
ve otomobilini Ambassador Ho 
tel'in önünde durdurmuş. Lu. 
pe itiraz etmiş: 

- Aman olmaz. Beni bura 
da gördüklerini istemiyorum .. 

Ve mantosuna İyice sarına
rak otomobilin dibine gömül
müt. O sırada John Gilbert'in 
otomobili de orada imiş. Ho. 
ward telefon edip otelden çık. 
tıklan sonra, bir de ne görsün, 
Lupe Velez otomobilde değil. 
Gilbert'in otomobili de orada 
değil.. Zavallı adam ne yapa
cağını şaşırmış vaziyetinde i. 
ken, Lupe Yelez ile John Gil
bert Nevyork'a giden trendedir 

Fakat Lupe Velez zekidir, 
çok çalıtkandır. Ecnebi lisan
larını öğrenmeğe çalıtıyor, ta
ganni ve dans dersleri alıyor. 
Bol bol okuyor ve malumatını 
arttırmağa çalı,ıyor. Diyor 
ki: 

- Göreceksiniz, bir gün 
büyük bir artist olacağım. Bu
nun için paramı tasarruf et. 
mek, erken yatmak ve mond 
kadınlarının kayıtlarına tabi 
olmak mecburiyetinde de de. 
ğilim. Hiç sormadığım bu na. 
sihatları bana vermek istiyen
lere sorarım: Niçin? Bana is. 
tikbaliniz için diyecekler. Hah 
hah! Hangi istikbal? Ben ihti
yarlayınca, kimse artık beni 
gelip görmek istemediği za. 
man, ya,Pacağım bir tek şeJ 
var: lntıhar .. Bu kararda bit 
kadının paraya, mond kadınla. 
rının tabi oldukları kayıtlan 
ihtiyacı var mıdır? 

1400 Dolar az! 
ler. Amerikan artislerinden Ja· 

Artık Hollyvood'da şayia. mes ile çalıştığı firma müdür. 
lar... Lupe Velez ile John Gil. leri arasında ihtilaf çıkmı9. Bet 
bert evleniyorlar. Halbuki ba. senelik mukavele üzerinden haf 
sit bir seyyahat ve davet.. tada 1400 dolar alan artist bu 

Çok geçmeden Lupe Velez mikdarın 2400 dolara çık~rıl
a~t~~ Gar~ Cooper'i sevmediği. masını istemiştir. Kumpanya 
nı ılan edıyor. Gözünü karısını bu talebi reddetmişti.-. Bunun il 
yeni boşayan Lawrence Ti- zerine Cagney sinemayı terke. 
bet~'e koymuş. Şimdi onu ka. derek Columbia darülfünunun· 

' fe.sl~ye~ek. Bir gün en kendine da tıp tahsiline devam etme. 
ı hakırn ınsanları bile çileden ğe karar vermiştir. Doktor o· 

1 

çr~~~acak tebesGümü ile şunu 1 lursa haftada 2400 dolar kaza. 
soy ıyo~: . • J nacak mı? İzzetinesif mesele

- ~17 benı Meksıkalı esmer si .• 



ismet Pş. 
Roma' da 

(Başı birinci sahlled•) 
iki memleket aiyıuetiniıı inkip.fıa 
ela teaadüf edilen ihtiyaçlarda 
daha mütıekiunil bir anlapaya 
vueul makııadile mütekabil aiyui 
zihniyeti tam mi.naaile kavrama• 
nm kendiaile Duce için ent..
aan oldufunu aöylemiftir. 

lamel Pata Hazretleri ilk defa 
olarak 1922 &eneainde Lauaanne' 
da teaadüf eylemit oldufu Duc• 
hakkmdaki takdirahnı izhar ey· 
lem iş Te o zamandan beri F -.iat 
zihniyetinin terakkiyatmı ,,... reji· 
min faaliyetini takip etmekle bu· 
lunmuf olduğunu ilave etmiıtir. 

lstefani ajansının 
tebliği 

ROMA, 26 A.A. - Stefui A· 
janaı bildiriyor: 

M. Muaaolini cenapları, eltin 
lamet Pata Hazretlerile Te..-filıt 
R\iftü Beyefendiyi Venedik aara· 
ymda kabul etmittir • 

ltalya Hariciye nazırı M. Graa 
di'nin de hazır bulundufu bu ma 
lakat çok aamimi olmut ve bir 
aaat kadar devam eylemitlir• 

Bunu müteakip M. Muuolinl 
cenaplarile M. Grandi ve lamet 
Pap Hazretlerile Tevfik Rüıtfi 
Beyefendi, iki memleket araamda 
mevcut bulunan doıtluk, uzlaflB& 
ve adli anlatma muahedNiııi ita! 
ya ile Türkiyenin yeniden 5 •e
müddetle temdit eylediklerini tea 
bit eden protokolü imzelamlfl•r· 
dır. 

Bu protokol, bundan batka bu 
muahedenin inkizasında yeni İtİ· 
liflara liizum blmakaızm ayni 
müddet devreoi için tecdit edilebl 
leceğini de teabit eylemektedir. 

/.~met Pş. nm ;ziyaretleri 
ROMA, 26. A. A'- İamet Pap 

Hazretleri bugün öğleden ıonra zi. 
raat makineleri aerııiaini ziyaret et
mit ve bilhaua buğday ve pirinç zi
l'&atina mahıuı makinelerle alaka
dar olmuıtur. 

,'11. Crandinln :ıi11af eti 
ROMA, 26. A. A.- İtalya Hari

ciye Nazırı M. Grandi cenaplan bu· 
gün İımet P.,a Hazretleriyle Tev
fik Rüttü Beyfenclinin ıereflerine 
bir öğle ziyafeti vermiıtir. Ayan •• 
meb'uaan mediıleri reialeriyle ter
biye, bahriye nazırlan, Baınk&let, 
hariciye ve ziraat nezaretleri müa
tqarları, aaray kırali nazırı, askeri 
Ye r.inl müteaddit yüksek f8hıiyet
ler, Türk heyeti azalan, meb'ualar 
ve yükaak memurlar ziyafette ispa· 
b vücut etmitlerdir. 

Tiirk - ita/yan do.çtlugu 
ROMA, 25 (A.A.) - Türk 

nazJTlannın Romaya muvaaalab 
bütün gazetelerde hararetle mev
zuu bahsedilmektedir. Matbuat 
Türk - İtalyan doatluğunun sebep 
!erini tebarüz ettirmektedir. M. 
Grandiniıı ııeçenlerde parlamen· 
todaki nutkuna iıaret eden ııaze• 
teler ltalyan ıiyaaetinin faydalı 
bir müvazene ve sulh teıia etmek 
oldutunu ltalyanın hiç bir dev• 
let aleyhinde harekette menfaat· 
tar olmadığını •e Türk • ltalyau 
dostluğunun gayet tabii bulundu· 
jumı yazmaktadır. Giomale d'lta
lia diyor ki: "Türk devlet ricali l 
talyan nazırları araaındaki müla· 
katlarda Türk - ltalyan muahede 
ainin kat'i olarak tesbit ettiği mü 
aaneaebatm mükemmel bir tarzda 
inkitaf etm~kte bulunduğunun 
aıiifahedeai ve bu münaaebatm 
•aba ziyade İyİieflllelİ arzuaunun 
iahan kadar tabii hiç bir ,ey ola· 
maz. Bu mülakatlar esnaamda ke 
za iki memleketi doğrudan doğru 
ya alakadar eden iktıaadi meaele 
!erin tetkik edilmeai ve iki memle 
ket münaaeba-ın bu aahada da 
kuVYetlendirilmeai, me•cut dMl· 
lnfun mantıki icabatrndandır. 

Balkan haftası 
Bitti 

Balkan haftaaı dün nihayet 
bulmuıtur. 

Balkan baftaaı müuaaebetile 
tehrimizde bulunan murabhaalar 
dün tebsis edilen vapurla Yalova
yı ziyaret etmitlerdir. Türk mu• 
ralıhularının da ittirak ettiği bu 
gezinti de Yalova plaji ve kaplıca 
!arı ziyaret edilmi tir. 

Balkanlı murahhaslar Yalova• 
da Seyrisefain idaresinin az za .. 
manda vücude getirdiği teaiaatı 
taktirle kar§ılamışlardır. Murah· 
haslardan bazıları Yalova kaplı
calarına 9arkın cenneti Um.ini ver 
miılerdir. 
Oğle Üzeri kaplıcalarda kaplı· 

calar müdürJüiü tarafmdan mu
rahhaslar şerefine bir ziyafet ve
rilmieylir. 

• • .. • .. • • ,. • l • • . '· • • • . •. .. • - -. .. . .. ~ . ,,. ~ 

Tütün inhisarı bütçesi kabul edildi Tav k ve çiçekse • • ld ı B k t! 
[S..,. hirirıoi ~hiled•1 Varidat diye Dahiliye vekilinin iz:ıhat; (Baş~irinci sahifede) \ efend1:~~ ç:!~~herl~ __ !~~~c~!!üed~. . 

-t eder~ ld9;1'enın auçlu oldu Raıih Bey (Antalya) Ünye kaymakamı tarafından aerııi için teıvik edici muavenetler çiçekçilik metherlerini dı1firip tefer- ~h~~";;':~~~e.. lıa~p, ,.:"' •fmif,hır 
funu iddıa ettıler Ye aeçmiı ff - Biz bandrolu dütünüyor- tevkif edilen üç zat hakkında Or ibzal ettikleri görülmektedir. ruatı meyanındadır. ;,il u u;etı va~ L T" lı' . 
nelere tamil.bir tabaiıat ile ida duk, araya bir takım ıebepler du meb'.~•u H~di Berin Adliy<; Tavubedkçuluk.'!ekbahk çtirı:'.'anlşık serkaııiai Maı•i tavşanlar •arp : .. !:~ü~:nk.:,: tak'ip'~:;'iİi 
re ye hesap ıılerinden dolayı airdi 1 h" k d'k ve Dahılıye vekaletlennden vaki on fu en mure ep . unu Y· lı h k ._ lı lı nl 

' 1· tl b kkuk eden in • • '. n ısara arar v~r ı.. tifabi aualine Dahiliye vekili Şük d d lim k' T k im bah- Serııinin ta..ukçuluk loamında lıa !"tt~ ara '°~ ... u f~ eyca ı ••· 
m.ee U ıye eri ta a Şımdı onlar bu hareketlen le bır rü Kaya Bey, cevap vererek hadi e e 1 geçen sene a • · vıncı halılı •o.termıyor" 
h 

ami l tec: çeıinde yapılan birinci ıergi ile bu •ene ııeçen senekinden çok daha - 1 'li I · ) bir• d" 
ıaar • r ve_ ınemur annın iddiayı· te-:rlt etmek iıtiyorlar. aenin silah atmak ~ibi aakim bir v·. . 1 . · dir y ı Mill t Balt · _., nııı z erın ve ev upan _, , I h ed 1 , · • aene ılayet lıalıçe11nde yapı an ı- gın • • ova e ve acı ..-· t fınd .. t "imi 1 sı)'eem l 1 er• Ambarı tasfiye etmemek envan adet neticesinde tehaddüa ettiği- kinci ıergi araaında büyük tek&- likleri beterinde bilhaaa Mavi tav· ara an b. 'f.0 "h en 1

1 k : ıun 
Hilcumlar teri hazırlamamakla inhisarı ~i vk~ ~':'1nd!- adlüadark ııköru1"lken mül farkları vardır ve bu farklar fan ve Ankara lavtanı nümuneleri mudazzam. h"'.. • tram~tı •1rı•: • • uç ııı ı e Jan arma ara o u· ' b.. "k bir ki t ed'lmekt am a eaen urme aoı erme erı 

llk acnü alan Kamil Bey haklı gastermek ıstiyorlar. O· mandanmm teTkif edildiklerini, bizd~ ~allan sergi~ere. rağbetini göa- /yu Mernl k:m:izderna:;' li 
1 

....: Türk milletinin kalbinde derin 
(lzmir) tütün itlerinin memle- nun için çürük tütünü mevcut bilahara Jandarma kumandanı• ~~;!;.tr~'!8:z:!'!:rı;apı:1kıı:1t~~ A'.~kar. ta:fllDIDln ~yü= b~kilo- bir ~ba~~tırk ~nr!liz h~~u· 
ket mikyasında inkitafmı tet· göstermek istiyorlar. idare bi. nın tahliye edilerek üç _kitinin kar teairleri gösterm•ktedir au 25 lira etmektedir ve bir tavtan r.~ T uyu ~ . . ~"..~~. ~-
kik ve icap eden tedbirleri itti· ze varidat diye ıermayeyi ver- mevkuf tutuldutunu keyfıyetten Bahçıvanlık ve tav~kçuluk sergiai senede yarım kilo randman vermek-

1 
emhitps,gaze eomın • ...,.u ugu· 

• b" .. , .. b haberdar olur olma:ı: derhal tah· t d' Halb k' rgid cak ·ı.; ne şa o uyoruz. 
haz etmek ve fakat tütün itle- mıt ve utçe en~me1!ı reısı u kikata batlanıldığmı, valinin bi:ı:- nin reami küıadı dün bizzat Vali de ~nka ut 

1 
se e .~ b"lı . Y~ Yakın zamanlara kadar eaki 

rbııe filen müdahale etmemek nu nezaketle tevıl edıyor. Bu zat Ünyede bu tahkikat ile met· Muhittin Bey tarafından kalabalık ,:; . ra BYfAD ,. go .ı.l: ı ':tir. bir anananm varisi olan ve son 
'I rk d b' k bir ihmal deg"il ı'lk senelerde in. ~·I bulunduannu eo-ylenu"t, mev- bu davetli kitlesi huzurunda yapd- Yalavı taMv~lnıl nevBalı · a J'fliklur: zamanlarada Fran11z efki.rını 

tartı eme ez e ır tütün o. ..- o- mıştır Resmi kütalta umumi mec- on ı et ve tacı çı en t 'l tm kt d ki b 
mı'ıyonu t .. skilı'm' talep etti'. Re hisarın fazla kir verdigı~· ni bize zuu baheolan meselede alakadar · ta d L-·ka _..r.: - d •· 1 em11 e e en e uza aıan u -. ı h kkı d b lis Ticaret ve aanayı oda11 Ziraat Vfan an --. ..-.n or egı, "" a t · dıkl b · 
fik Şevket Bey, bazı aualler sor yutturmak için kasten yapılm19 a_r . a. n a u hareketi.erin~ od;.._, azala_ rile ecnebi kon.:.loslım, ııomo tavuğu, et için favrol tavuğu y::::eJ!'deaild~n_:...;:ke;:,:~ 

b
• , , bır ıçbhat hataaı veya vazıfe aw al ah .,. 

duı ır ı9tır. • • • iatimali olup olmadığına ııöre mu ıebnmızde bulun~. B ~n. mur •. aada çıkan bazı aazetelerin auku· 
- Tütün ldareıi bundan son Ve Raaıh Bey lnhııar veki· amele yapılacağını ilave eylemİf- haalan, matbuat mumeaillen ye aaır tunun dereceaine delalet etmeıi 

raki itlerde daha muvaffakıyet linin bu müesıeeenin mes'uliyet tir . bir çok ecnebi ve Türk davetliler itibarile dikkate pyan bulduğu· 
Ii itler göreceğini iradın artaca lerini tahkik etmeıini ve mes'u Adliye Vekili Yuauf Kemal B. hazır bulunmuşlardır. muzdan bunu mevzuu bahaediyo-

1~· endimene "V&detmla Ye ba il.erini kanuna tevdi etmeei iiçn mahallin aalahiyettar idare mev- Sergi açılırkeıı ruz. ·~ ...,. kii tarafından nrilen böyle karar Valin- • • ethali d bir T_,ps ııöaterdiği küçüklükle de 
itler için idarenin aldıfı tedbir meclise ıöz vermesini iıtedi. lar kartı11nda müddeiumumilerin ~dlğaer=::; m eril n :ı be- hıramı alamryarak Türkiye'yi 
iM nelerdir?. Mısırda tütllnlerimlz müdahale edemeyeceklerini v• kurdeıa: .. .. ıı .,jd .• : Garp aleminin bir dÜflllanı telek· 

H B (1 · ) ak k f' d ha ''k k yaz . bıneti.otmırti~bl 11 • dıgı zaz: ki edecek kadar ileri vanyor, ki 
Uınü ey zmır : Muhiddin Pat• (Kan) : r;:.... m::~= baberd~ e7e- man,t odaergı ';Y, ez· yteaımekn ent_L! bu unat aarezle aüalenmiı bir mü· 

- Tütün idaresi ticart fikir Fena L:1'r muhtel ta..ı..t raa aaı rem ve ıraa ...,. f kk · k .. - ·· d b 
- 1> 7"' bileceklerini kaydetmİf ve mahal 'ftl'k .. d' • D-··t D- taraf dan e erenın aa at goruşun en aş 

ye kanaatle idare edilmiyor. yüzünden Mıaırda tiltilnlerimi· li müddeiumumiainin bu auretle çı ' .. tumku .'."1 ,...,..~ b.""7 ın ka bir fflY olamaz. 
B" 1 1 d il t 'leri fU nu aoy enmıt r: uy e o say ı m t erı mem zin sürümünü naııl kaybettiği. hareket etıuit bulunduğunu ve "Her millet için hakiki hayat 
nun olurdu, dedi ve illYe etti. ınizi anlatb. Adliye makamatının lazım gelen •e utilıaal ıubeleri olan ziraat ve 

.L Ziya Gevher B. (Çanakkale) letebbüaatta bulunmut olduğunu aan'attaki bilği ve ııörııü eaasları 
Plan,.osunu yaparıı~n aöylemiftir. d ·ı · t kki " - inhisar idareıinin aeçmİf nı takviye e en aergı enn era - c .... aplar kafi göriilerek tütün ve inkiıafa hizmetleri izahtan 

aenelre ait mee'uliyetlerinin e- inhiaar idareainin 932 aeneıi büt müataini bir hakikattir. Odamııı 
hemmiyetle takip ohmmaaını ia çesinin müzakereaine batlanJDJf- ııeçen aeneden beri bu hakikatin 
tedi. tır. Bu münasebetle aöz alan ha· pefine düşerek memlekette timdi 

Mazhar Milfit B., Ziya Gev tiplere cevaben bütçe encümeni lik niabeten küçük aermayeler te 
her Beyin mtitaleasma lotirak et reisi Haaan Fehmi Bey, mazbata aiai mümkün olan ziraatin aebze, 

"" da menuu bahaedilmit olan te- meyve, çiçek, taYUk ,ubeleri ser-
ti:: menni yatı izah ederek demiştir ııiainin birincUini Taksim bahçe• 

" Ya develer! ., ki ' ainde açmıı ve otuz bini müteca· 

Va/IBey sergiyi ge;ıiyor 

laterilize edilmiş aüt nümunesi, pa
ket halinde tereyağ, kuı konmaz si· 
bi daha bir çok teYler de lethir et-

Galatasaray 
Fener 

[BCJft birinci .ahüede] 
gibi F enerbahçe taknnı tU şe· 
kilde çıkacaktır. 

Hüaamettin 
Y a9ar Ziya (Hadi) 

Fikret Muzaffer Cevat 
Lütfi, RC!at, Zeki, Ala, Niyazi 

- Plinçoauna enyantirini 
bile koyamamııt, inhiıar idaresi 
bina içim tahaiaat iatiyor. Niçin 
kilosu 10, 15 kunıta aahlan tü
tünler için böyle dütünmüyor 
ve zörraı büyük bir ııkmhdan 
kurtarmiyor. Bu sene köylü pa 
ra etmediği için ttitün ekmemİ.f 
tir. Eğer bunlar mübayaa edilir 
ıe hem gelecek senelerin stoku 
olur, hem de kabul ettiğimiz ta. 
kaz kanununa göre hükdmetin 
elinde stok mal bulunur. 

" Hesaplar yanlıt ve bozuktur de- YÜz balkin ziyaret ve alakaaını 
Refik Bey (Konya) - lı- medik, teahhür vardır dedik. Ve bu aörerek bu aene de ikinci aergiyi 

tiklal mahkemeei zamanındaki geçikmeğe sebebiyet verilmemesini muhterem buzurlarıruza arza cür'· 
bir hatırasını anlattı. Bu bir de iıtedik. idarenin envanteri yok d&- et etmittir. Bu hayırlı tetebbüaat 

d·ı d faka • • d bul d neticesi ile muhterem. Reiıicümhu 
ve hikayesi idi. Refik Bey bti ' er, "ar ır, t, ıçın e un u-

melrtedir. . 

Kllmes hayvanları 
Halkali Ziraat Mektebi meşherin

de tavuz kuıu, tolos kazı, Ye bir çok 
tavuk cinsleri, kut konmaz fideleri 
ve muhtelif uzun nev'ileri teşir et
mektedir. 

Galatasaray iae Bürhan sa· 
katlığı dolayıaile oynamazsa 1 
o da ağlebi ihtimal 9öyle te,ek 
kül edecektir: : 

Hüsnü Bey kiiraüden ayrıl· 
madan son bir sual sordu: 

- Kaçakçılıkla mücadele İ
çin sarfedilen para ne kadar
dır?. Eğer inhisar resimleri ten 
zil edilirse kaçakçılık azalmı9 
ve bu suretle bütçede de bir ta 
aarruf temin edilmit olmaz mı? 

Pena idare ediyorlar 
Ahmet İhsan Bey (Ordu): 
- Sermaye eriyor, dedi Ye 

fırka programının devlet hima
yesile işleyecek inhiaar madde
leri hakkındaki kayıtlarına işa· 
ret ederek ortada fena idareye 
göre bu fırka programı yanlıt
tır, yahut ta al&kadarlar bu iş. 
leri fena idare ediyorlar. Fakat 
fenalik programda prensipte de 
ğil, işi kendilerine emniyet et
tiğim.iz adamlann liyakataizlik
lerindedir. 

He.~abı !JOk 

Ahmet lhıan Beye göre Tü 
tün inhisar idaresinin mahiyeti 
ticariyeııi vardır. Buna rağmen 

idarenin dürüst bir hesabı yok· 

tur. Bozuk hesap eğer bir tica

rethaneye ait olursa onun takıi 
ratlı müflis diye mahkemeye tey 
di ederler. Halbuki heııabı bo-
zuk olan müessese Tütün inhiıa 
rı gibi bir idaredir. Ahmet İh
aan Bey bundan sonra; "zara

rır nereıinden dönerseniz kar· 
dır." dPdi. Ve idarenin gittikçe 

eriyen sermayesinden ve hükU

mete karşı taahhüt ettiği para. 

yi kar olarak temin edemediği 
için sermayesinden, öclememe
ıinden şikayet ederek: 

Berlin fabrikası 
- Bütçenin selametini yirmi 

liralık maaşlardan alacağımu 
vergilerle değil, bu gibi biiyük 
itlere kartı göatereceğimiz ali. 
ka ile temin ederiz dedi. Ve bü 
yük bir açık ile tasfiye edilen 
Berlin fabrikasının açılma ve 
kapanma meı'uliyetlerinden he 
aap verecek kimse yok mu diye 
sordu. 

- Böyle haller, dedi, hükU. 
metçilik prensibini, fırkanın en 
müfit neticeler verecek progra
mını bozuyor. Büyük itler dev. 
let memurları elinde hedrolu
yor. İnhisar idaresinin cezri ted 
birler ve zirai zihniyetle islahı 
lazım. 

fumuz senelerin rayicine göre tan· n.amuz Gazi Hazretleri ile muh· 
hikayesile mee'uliyetlerin ıuna zim edilmit bir envanter değildir. terem Batvekilimiz lamet Pata 
veya buna tahmili kabildir. Fa· Encümenin temenniyatı ıenelerden Hazretlerine ve Ziraat vekili Muh 
kat ortadaki zarar ne olacaktır beri depolarda itbar edilmit bulunan lia Bey Efendiye minnet ve şük
demek istedi. Ve küratiden iner istokun yeniden muayene ve tetkiki ranlarımızı arz ve izhar eylerim. 

'I • b' · • d • Gerek Oda ve ııerek aergimizi ken bag· ırdı. ı e yenı ır envanter tanzımın en ı-barettir." her zaman manevi, maddi himaye 
- Ya develer, ya develer?!.. Gümrük ve lnhiaarlar Vekili Ali ve muavenetleri altında bulundu 
G .. "k lnh' kil' ran muhterem Valun' iz Muhittin umru ve ısar ve ı Rana Bey, iradenin bir envaı?teri bu 

R B · b ht l'f 't" Bey Efendiye bilhaaaa arzu tük· ana eyın u mu e ı ı ıraz· lunduğunu ,fakat arzu edilen •ekil ~ ran eyler ve küıat merasimini lüt 
lara verdiği cevaplardan ıonra Ye luymette bulunınadığı cihetle ye- fen İcra buyurmalannı kendile· 
Cemal Bey (Afyon), Necip A- niden bir enva..ter hazırlanmakta rinden niyaz ve iatirham eyle· 
aım Bey (Erzurum)• Lutfi B. olduğunu aöylemi, ve demittir ki: rim." 
(Diyarbekir) söz aldılar. "Ancak bu ameliye henüz bitmit Bu nutka Vali Muhittin Bey: 

değildir, depolarunızda mffcut bii- " Geçen aene bu güzel aerııiyi a-
/kramlye .mtselesi tün atok tütünler elden geçecek,taı çarken ıerııinin iktisadi kıymet ve 

Lutfi Bey bir ikramiye mese fiye ve taanif edilecek tartılacak " ehemmiyet keabedeceğini aöylemiı
kıymet verilecektir. Bundan aonra- tim. Bir ıene zarfında aerginin bü

lesini müdürü umumi ve şube drr ki, elimizdeki tütün kıymeti'nl 
d 1 d

'ld' yük tekamül gösterdiği görülüyor. 
mü ür eri araaında tevzi e ı ı teapit edebilec..>:.lz." ~,.. ümit ediyorum ki bir kaç aene aonra 
ği haberi hakkında vekilden iza Rana Bey, diğer ıuallere cevaben aerai kemmiyet 9 e keyfiyet itibarile 
hat istedi. de ameliyenin aıhhatı için elden gel çok daha mühim bir vaziyet iktİ· 

Besim Atalay Bey (Aksa- diii kadar ihtimam göaterildiği ta- aap edecektir; deyerek mükabele et-

) d hakkı d 
til zamanlarının artırılma11 huıuau- mi• ye kurdeleyi keımittir. 

ray , i are n a müsmer nun tetkik edilmekte bulunduğunu ' 
bir tahkikat yapılmaaı lüzumu. aöylemiı . idarenin ihtiyacı taınam ,,.., 
nu ileri sürdü. Rana Bev son de hatta fazlaaı bulunduğu cihetle ge
fa kiiraiiye geldiğinde ikramiye çen senelere nazaran bu aene faz!• 
tevzii meselesini eski bir zama· m~~yaada bulunmadığını ilave et-

• ld • tkik d'ld' mıstir. ~~ ~ıt .? u~unu .. ve te ~. 1 .~ Tütün zeriyatmın tahd1di meae
gını aoyledı. Munaka,a kafı go ı lesine de demiştir ki: "Bu hususta 
rüldü ve maddelerin müzakere- toplanan konıırenin temenniyatını 
sine geçildi. tetkik etmekteyiz. Hazırlanacak la

ANKARA, 25 (A.A.) - Bö- yihamn eylı'.ıl içtimaı.na yeti,tirile
yük Millet Mecliıi bugün reia ve· c~ğini ümit etmekteyım." 
kili Refet Beyin riyaaetinde to,,. TiJtün konferansı 
lanmııtır. 

Muvakkat müvazene kanuma• 
nun encümenden gelen maddeai o 
kunmuı •e reye konularak kabul 
edilmitfir. 

Konya aulama idareainin 1932 
mali aenesi maaarifab kuıılıiı 
olarak 835 bin 22 lira tahaiaat ve 
rilmeıi hakkındaki bütçe kanunu 
kabul edilmiştir. idarenin mezkür 
aeneye ait varidatı 93 bin 750 li
ra tahmin edilmiştir. 

1932 aeneai haziran ayma mah 
aua muvakkat sarfiyat kanuni.iri
le 1932 aeneai umumi bütçesinden 
mahaubu icra edilmek Üzere hazi 
ran ayı zarfında umumi hizmetle 
rin ifau için 14 milyon 259 biıı 
377 lira tabaiaat verilmittir. Bu 
tahaiaat muhtelif vekalet dairele 
ri ara11nda tU auretle takaim edil 
mittir. 
Büyük Millet Mecliai 201 .955 
Riyaaeti Cümhur 27.037 
Divanı Muhaaebat 45.835 
Batvekalet 80.200 
Şurayi Devlet 16. 727 
latatiatik U. M. 3.496 
Diyanet lıleri R. 50.599 
Maliye Vekaleti 799. 701 
Düyunu Umumiye 1.362.011 
Tapu ve Kadutro U. M. 83.083 
Dahiliye Vekaleti 311.327 
Emniyet işleri U. M. 328.250 
U. Jandarma Kuman• 698.750 
danlığı 
Hariciye Vekaleti 216.667 
Sıhhat Vekaleti 291.824 
Adliye Vekaleti 633.972 
Maarif Vekaleti 5 ıı .071 
Nafia Vekaleti 833.550 
lktıaat Vekaleti 104.884 
Ziraat Vekaleti 339.541 

Vekil Bey, latanbulda toplanmıt 
olan Balkan tütün konferanaı tara
fından alınınııı karal'lar& lemaı ed&
rek ııayri resmi bir mahiyeti haiz 
bulunan mezkur konferans tarafın
dan ızhar edilen temennilere gazete 
neşriyab ile muttali bulunduğunu 
aöylmıif, hükiimete ııeldiği zaman 
tetkik edilecek ve bir karar verile
cektir; demi,tir. 

Rana Bey, bundan ıonra idar';"İn 
hariçteki tütün satı~ı baklanda ıza. 
hat vermi, ve 1>ankalara merbun "" 
eıbaıı huıuıiyeye ait tütünlerin mü 
bayaaaı içiR ittihaz edilmit olan ka
rar üzerine merbun bulunan bet 
milyon küsur liralık tütünden iki 
milyon küsur bin liralık tütünün sa 
bn alındığını ili.ve eylemittir. Fena 
idare edilmek yüzünden sebebiyet 
verilen zararlann meaulleri baklan
da yapılacak muameleye dair vaki 
ıuallere cevaben Vekil Bey. ittila 
kesbettiği ve edeceği her had1ıeyi 
tiddetle takip edeceğini aöylemi,tir. 

Heyeti uınumiyeai üzerinde müza
kerenin kifayeti kabul edilerek mad. 
delere aeçilmİ§ Ye tütün inhiaar ida 
reainin 1932 mali seneııi maaanft 
kartdığt olarak 5.312.903 lira tabsi
aat verilmiştir. idarenin mezkür se
neye ait varidatı 25.500.000 lira o
larak tahmin edilmit tir. 

Meclis cumartesi aünü toplana
caktır. 

fayyare 
merkezi 

cemiyeti 
toplandı 

ANKARA, 26. A. A. - Tayyare 

Uçurulan güvercinler 
Vali Bey Sergiden içeriye adimı· 

ıru atarken Talat Bey iımlnde bir 
Bahriye binbatm kafea içerlıinde 
ııetirdiği bet tane pvercini bu kü
§at merunnı terefine azat eylemİf 
ve uçurtmuttur. Garibi ,u ki Talat 
Bey Pendikteki evine avdet ettiil 
zaman güvercinler tekrar kümetl• 
rine döndüklerini görmüttür. 

Kapıdan girerken 
Sergi kap11mdan girilince ilk p 

ze çarpan ıey Ziraat alat u edevat, 
makine, tulumba, ve saire teıhir • 
den bet firmanın büyük havuz ba· 
'ında yapbklan meşherdir. Bu tile!· 
herde iki ve üç parmak su basan 
makinelerin mütemadiyen havuza aa 
baıaltıkları ııörülüyordu. 

Nadide çiçekler var 
Sergini ""ta kısnu çiçek ve fidan 

meşheridir. En batta Petnıki ef. 
meyva fidanlan ve turfanılalan tq• 
bir edilmiştir, meyvacılık noktai na
zarnıdan tebriıniz için büyük bir 
buıuıiyet tqlul eden bu meşher ıa· 
yanı tetkiktir. 

Ortaköylü Vasi! efendinin tezyİ• 
nat fidanlan metheri de pyaıu zi
kirdir .Çiçekçi Simon ef. nin met
berinde yerli olarak yetiııirilmit 
gardenyalar, Takaimli Muıtafa ef. 
nin meşherinde Karadeniz bavzasm
da bulunmuş fiyer kolekaiyonlan 
nazaoı dikkatı celbetmektedir. 

A vrupadan tedarik edilen ve ne
vileri Karadeniz havzamızda bulu· 
nan nevileıimiz kadar güzel ve göz 
alıcı olmayan fiyetler için artık bari 
ce para gitmeyecek demektir. 

Altın ari ve kümeı müeueaesl bir 
çok tavuk, ördek, kaz cinslerinden 
mada, ana makinesi, yeril yeni nev'i 
leri, tavukçulara mahıua alat ve e
devat, tavuk baıtalıklanna kartı kul 
)anılan ilaçlar tqblr etmektedir. 

Servet ve Tevfik Beylerin methe
rinde bilhaıaa Ankara tav.-nı ite 
yerli ve ecnebi tavuk cinıleri var
dır. Büyük Ada tavuk baneainde 
Mııır ördeği, Nurettin tavukhanesin
de bindi ördeti ve muhtelif tavuk 
nev'ileri nazari dikkah celbettl. Ra
tip Tahir Beyin bahçenin en sonuna 
kurdufu Erenköy tavuk lıalıçeai zi
yaretçilerin en çok tevakküf ettild&
ri metherdir. Burada tqhir edilen 
hayvanların her biri Ratip Tahir 
Beyin bizzat kendiai tarafından yu
murtadan yetittirilmittir. Adil efen
di iamlnde bir ııan'atklnn yaptıft •• 
tethir ettiği kuluçka makineai ecne
bi makinelerine tefevvuk etmeal iti
barile pyanı taktİT'dir .Üsküdar fa. 
zilet flrma11 yerli ve ecnebi tavuk
larla Miılr ördeği Millet çifliiinclen 
ahıımıt damizliklardan m...,i ye renk
li ta•tanlan tethir etmektedir. Sa· 
mi Bey lımindeki bir aan'atk&rm ta
..ukhne modeli çok raibet ııömılit• 
tür. Kocatq firması da aerside 
menba auyu ve aazozlanru lethlr et· 
meldedlr .Bundan aonra aergiye lt
tmılr etmlı olan ecnebi firmalar mil 
meailleri Oııman Beyle Millyam Hay 
ler ye Şeriki ıün'i gübre Ye hatarab 
itlafa mahsus ilaçlar letbir etmekte
ö-ler. Sebzecilik serıılainde ııeçen 
seneye niıpetle gliriilen tekamil na
zari dikkati eelbetınekteclir. 

MHlanekapılı Koc;o efendi
nin eqinarları, Bayrampa .. lı Saf 
fet efendinin sakız kabaklan, Ye 
nibahçeli Ramiz efendinin narla
n, Hüaeyin efendinin baklaaı Lan 
ııanm ilk furfanda lahanaaı, Ka• 
dıköylü Malik ve İstefo efendile· 
rin turfanda yerli hıyarı ve dol· 
malık biberi. Serııinin hueuıiyet. 
lerini tetkil etmektedir. Refik Hıf 
zı beyin kanarya, papağan, ıü· 
vercin ve aalr aüalü Ye aeali kut· 
lar meıheri de pyanı tetkiktir. 
Serııide bekçi köpekleri, ve may• 
mun da tethir edilmektedir. Ser· 
ai dün 2.000 kifiden fazla zair 
tarafından ıezilmiftir. Balkan 
murahhaslanna bizzat Vali Mu· 
bittin Beyler mqher l>n6nde tenk· 
kllfla izahat •ermİftİr. Serııide mü· 
kafat ve dlploma tevzii ,_...imi bu· 
gün yapdacakbr. 
Bahçıvanlık mütehaa1111 Lutfi Arif 
Ziraat mektebi çiftlik müdürü Ra· 
şit, Ziraat müdürü Tahsin, Sebzeci
lik mütehasıısı Hulki, Belediye hah 
çeleri müdürü Rqat, Ziraat mühen
diıi Şe•ket, Ziraat Odaaı azaemdan 
Ziya, Çifçi kütüphaneai ııahı'bi Akif, 
Beylerden mürekkep heyetle aynca 
beş mütehauıatan mürekkep jüri 
heyeti dün ınethaieri aezınitler ve 
not aluuşlardrr. Dün •ktam da bu 
zevat içtima etmişler, her kese Yerİ· 
leeck madalya, diploma Ye nakdi 
mükafatlan teapit etmiılerdir. 

Avni 1 

Vahi Mithat 
Zarif Nihat Suphi 

K. Şefik Rebii L. Mehmet K. 
Faruki C. Şefik 

Bu takımda Galatuarayın 
hücum hath ilk maçta olduğu 
gibidir. Ancak müdafaada ufak 
bir deiitiklik oluyor ki bu da 
mua-rin hattmm zayıflamasınJ 
intaç edecektir. Çünkil tahmini 1 

mize göre Zarif Mithtaın yeri· 
ni tam manaıile dolduramaya. 
caktır. Yalnız bu maçta bir nok 
ta vardır, o da 9udur. Hangi ta
kım ilk yirmi dakikada gol atar 
ıa onun galip gelme.i muhte· 
meldir. Çünkü geçen maçta da 
gördüğümüz aibi ilk aolü yi· 
yen takım kuvvei m&ııeviyeein· 
den kaybediyor ve mağlOp olu
yor. Geçenki mağlGbiyet tama. 
men böyle olmu9tur. Bugün her 
halde çok g(izel bir maç ıeyre
decejiz. Binaenaleyh her iki ta 
lama da muvaffakıyet temenni 
ederiz. 

Bir tavzih 
lSTANBUL 26, (A.A.) - t.

tanbul mmtabsı kitibl wnuıaial 
Necmi bey tarafından aönderileıı 
bir tezkerede heyeti merkezİy• 
reialeriyle azadan iki zat tarafıo 
dan futbol federaayonuna TerileD 
ve 28 mayıa 932 tarihinde mllft• 
rek imzalarla intipr edea tarzı. 
ye kararında keucli im•umm bu• 
lunmadıtmı bildirmekte •• Taki• 
anm akibetı- tahllllllllfil ye nrl 
len nizami cezayi kabul ederek 
tarziyeyi reddetmekte bulundufll 
nu bildlrmif oldulandaaı tavzihi 
keyfiyet olunur. 

Yunan 
Kabinesi 

(Ba~ı birinci sabifed#J) 
lameutonun yeni kabineyi tak•İY• 
edeceğine dair teminat nrmif(ir. 

Nazırlann liateai bugiin M. Za· 
imia' e arz edilecektir. 

ATINA, 25 - Kafandariı ile 
Zaviçanoı meb1uaan meclisi der .. 
hal daiıtılmachkça kabineye itti• 
rak edemiyeceklerini aöyledikle
rinden cumhuriyetçilerden mürc1' 
kepp bir temerküz kabineainİJI 
teıkiti akim kalmıttır. Bunun üze
rine reisicumhur öğleden eonr• 
Papanutauiou ile Kondiliai ne:<• 
dine davet ederek kabineyi letkil 
etmek vazifeaini leTdi etmittir. 

P apanaatauiou, ceneral Kondi• 
liale badelmütavere bu vazifeyi, 
kab11l ettiğini beyan etmit yell' 
kabine liateaini yann (bugün) a1' 
fam& kadar tevdi edeceğini aöyl• 
mittir. 

Murnhh a•lar öğleden eonra vantina vapurile Pireye mii.l.vec
banyo alnu .!ar Ve ak•am geç va- cihen hareket etmiflerdir. 
kit avdet etmi~lerdir. Yunan murahhaal .. n vapurda 

Gümrük ve İnhisarlar V. 10.324 
Muhafaza Kumandanlıiı 213.011 
Gümrükler 140.138 
Milli Müdafaa Vekaleti 2.680.609 

Cemiyeti Umumi merkez heyeti bu
ııün aaat 1 O da Cemiyet merkez bi
na11nda Tekirdağı meb'uıu Cemil 
Beyin riyaaetinde altı aylık içtimaını 
yapmıt ve merkezi idare heyetinin 
mesai raporu ile mürakıplar raporu 
okunarak taıvİp olunmutlur. Cemi
yetin altı aylık plançoıu tetkik ve 
taavip edildikten aonra müzakereye 
nihayet verilmittir 

Lı'.ıtfi Arif Beyin Türk tarzında 
yaP'llDlf mozayddı modern bahçesi 
de kıymetli nebat ve az çiçek uıulü 
tathik edilmeai noktaamda fayanı 
tetkiktir. Bu bahçede en ziyade kok
tüs ve kesilmiş gül kollekıiyonlan 
nazarı dikkati celbetmektedir. En 
güzel çiçek mqheri Beledlyenin
kidir. Burada orkide ve iaterliçe ne
vileri ile ortancanlann • ııüzelliği, en 
nadir ııüllerin tam kollekıiyonu en 
güzel amaraliı nevileri cidden göz 
almakta ve zairler rnqherin bqm• 
dan ayrılmak iıtememektedirler. Üa
küdarlı Sosonun köklü ııüllük met· 
heri, lbrahim ef. iominde bir zatın 
yeni icat ettiği saksılar mefherİ, ~ 
ki Konya valiıi Haydar, Kadıköy· 
-Ü Taranto ve Kara gümrüklü Ha
cı Şükrü Beylerin kesilmİf gül kol· 
leksıyonlan, Kartallı Dikran ef.nin 
aebze fidesi, Osman el. nin, Mustafa 

Macar ressamlarının 
serğisi 

* * * ATINA, 28. A. A- Yeni kabin• 
M. Papanaatuaiou'nun riyaaetincl6 
teşekkül etmlttlr- Yeni kabinenlJJ 
bugün öileden eonra tahlifi iera '! 
lunacaktır. M. Papanastaıaiou ı.arı-. 
ciye •e milli müdafaa nezaretlerİJI' 
de deruhte etmektedir. _ .. .ı, 

1'iitı1 
1 

h , ., Türk murahhaaları, Ticaret odası 
, / 0111 l' rnnsındakc ı ve Ofifa erkaıu tarafından te~yi 

} 1111:111/ılar {filfi/pr edilmitlerdir. Ayrılı~ çok •amimi 
olmu• ve iki taraf da her zaınan 

J >ikan Tütün konferan.ına İf· ı le§riki mesai temennisinde bulun 
bra" eden Yunan murabhaslan muşlardır. Vapur aaal 17 da Ga· 
dün aksam L>id Triostinonun A- lata ı"Jhtımından hareket etmi tir. 

Milli Müdafaa Hava 78.583 
Milli Müdafaa Deniz 300.463 
Milli Müdafaa ar!-•ri 246.316 
fabrikalar. 
Harita U. M.üdürlüğü 
Posta Telgraf U. M. 

45.605 
403.810 

Ankarada bir resim aerııiıi açan 
iki Macar ean'atkan telıriınizcle 
Galataaal'&yda pazartesi gününden 
itibaru ... t:nerini tet!Ur edecdıler
clir. 

Varvareıoa Maliye ııezareU-1 

lıalnalt tır. 



Agrı 
Şakileri 

34 idam mahktbiıu 
kimlerdir? 

Ağrr aıaznunlanndan Adaaa 
•iır ceza mahkem .. inca 34 kiti
ilin idama mahkU.m edildikleriDİ 
Jazmrttık. idama mahkU.m adil
lerin iıimlen ve köyleri ıunlarchr: 

Retit oğlu Timur Macariı, T o
ıun oğlu Muıtafa Ekrek, Muıtafa 
otlu Abdülkadir Tello, Mu•tafa 
oğlu Mina Sultan ağa, Baso ofnl 
ları Retit ve Miro Ziyaret, Silo ol 
lu Ahmet Kürd-.az, Şimrin of
lu Kenan Kürdenıaz, Haao oilu 
Mcmo eıbi ainek, Hüseyin oğlu 
Ali Ahaz, OllQl&n oğlu Beıar Suı
lcun, Haci oğlu Ömer Ataiı Ezik, 
liaci oğlu H eşit Aıai• Eaik, Sü
leyman oğlu lbrahim Haci Kaş, 
Mahmut oilu Halit Kelegiin, Sü
leyman oğlu Ali Y ekmal, Hasan 
oğlu Reşit Ahazı. Süleyman oğlu 
Yuıuf Güzel, Umer oğlu Hamo 
Ahaz, Kuli oğlu Hamit Kürden· 
faz, Muıtafa oğlu Hüaeyin Ahaz, 
l<oli oğlu Cabir Bak, FulU.. oilu 
Ahmi Klisa, Detir oğlu Ömer Hı
dır aaker, Haci oilu Sait Ezik, 
Muıtafa Abdullah Soalo Barik, 
Mustafa oğlu Şakir Cancakbor, 
Ali oğlu Hoca Yuıuf Yekmal, Silo 
oğ lu Haao Yekmal, Memi oğlu 
O sman. 

Bedeli 
Nakdi 

Mahkemelerde 

Neşriyat 
Davası 

Haber gazetesi 
aleyhine 4 dava 

Haber aueteai .ı.,ı.tne açılan 
dört mulıttilf davanın mulıabmeei
- eltin lıirinci cezada batlarub. Ha
ber ıazete•inin kanuni takibab icap 
ettiren nOfrİyab ıunlardtr: 

1 - Eıkiıelıircle Sakarya ıuete
ainde çdı:an lıir intilıar haberini 
nakletmek. 

2 - Yeni bir uıul mu? .-levhası 
.Jbnda memur """"lannm bir lua
mma mukabil erzak verileceğine 
dair tehyici ezlumı mucip bir haber 
nqrebnek. 

3 - Şoför, Tahir g.Jiba beraet 
edecek serlavhah bw haber nqret
mek. Bu ıerlavha, mahkeme karar
lan etrafında mut.ıea yürütmek ma
hiyetinde telaldô edilmiftir. 

4 - Kilınt kır.Jı Kröıerin inti
han haberini n91rettiğinden dolayı 
.Jeyhine açılan dava neticeıinde hü 
küm kat'iyet kesp etmeden beraet 
ettiğini yazmak. Dünkü celıede bu 
dört dava hakkında iddia makamı 
mütalaasını bildirerek Haber neıri
yat müdürü Hasan Rasim Beyin her 
cüriim için ayrı ayn tayini cezasını 
iıtedi. Hasan Raıim Beyin vekili. 
irfan Emin B. müdafaaımı yapb. 
Mahkeme, her dört da • anın tevhidi 
ne ve intihar haberini müsaade al
bnda neşrettiği söylenen Sakarya ıa 
zeteainin bu haberi ne suretle net
rettiğinin tespiti için Eıkiıehir Po
lis müdiriyetine tezkere yazılmaıma 
karar verdi ve muhakeme hatka ıü-
ne bırakddr. 

Kanun dün vilayete Akşam aleyhindeki 
tebliğ olundu dava 

Askerlik mükellefiyeti kanu• 
rıunun iki maddeainin tadiline da
ir olan kanun suretini, bir çok 
kimseleri alakadar edeceii için 
•ynen dercediyoruz: 

Madde 1 - 21 haziran 1927 
tarih ve 1111 numaralı Aakerlik 
Mükellefiyeti Kanununun 105 ve 
106 ncı maddeleri aşağıdaki f4'" 
k ilde tadil edilmittir: 

Madde 105 - Bedeli nakli mik 
tarı iki yüz elli liradrr. Bunu mü
kellef veya namına aharr Türki
ye dahilinde maloandıklarma ve 
ecnebi memleketlerde elçilik -
konıoloahanelere resmi maldnıı< 
mukabili def'aten veya iki takait
le verir. Bir taka.itte vereceklerin 
İçtima sününe kadar (içtima P 
nü hariç) ve iki taksitte verecek
lerin birinci taksit olarak yan mı"k 
ta rını içtima gününe kadar ve i .. 
kinci taksiti altı ay içinde verme· 
!eri lazmıdrr. ikinci takaiti zama
ntnda vermeyenlerin, ayrıldıkları 
e&aı aınıfta muvazzaf hizmetleri 
ikmal ettirilir . 

ikinci taksiti vermeyenlere bi
rinci taksit geri verilmez. 

Bedeli naktiden ldarei Huıuaiye 
lere aynlan hisae dahi on ikide 
hc~ine indirilmiştir. 

Madde 106 - Bedeli nakti ve
~enler kendi mahallerinde bulu· 
ııan veya yol masrafı kend.ileri ta 
rafından verilmek ve talimü terbi 
ye işkal edilmemek şartile arzu 
ettikleri yerde bulunan piyade a
laylunnda (sakatlar geri hizmet
lerde) altı a y talim yapmaia borç 
ludurlar. 

Bedel vermiş olanlardan huta
hk, mahpualuk ve yollann kapan 
rnaıı gibi iradeıi haricinde bir ae .. 
bep olmaksızın, Milli Müdafaa 
Vekaletince tayin olunan :zaman 
da talime gelmeyenlerin talimleri 
iki kat yaptırılır. Arkadaflanmn 
lerhisine kadar talime ıelmeyen
lerin muvazzaf hizmetleri tamam 
lattınlr ve bedelleri ısi nril
ınez (hasta ve mahpus olanlar •e 
Ya yola çıkamıyanlar talim za
cnanmdan e•vel mazeretlerini ba
lunduklan mahaller aakerlik ıa
belerine veya elçilik ve konaolcıe
banelere, bunlar da keyfiyeti aarl 
Jubelerine bildinneğe n buna 
tnüteallik rapor ve tahadetname
leri göndermeğe borçludurlar.) 

Bedel efradının izin, tebdilha
""' firar ve bapislikte ve ceman 
on bet ıünden fazla hutanede 
veya İstirahatte geçirdikleri müd
detler talim müddetine mahaup 
edilmez. 

Muvakkat madde - 1932 niaa 
rırnda celbedilmi~ ve kıtaat ve mü 
~seaala ııevkedilmit olanlardan 
hedd vereceklerin bedenen bu 
ı.anunun neırinden itibaren niha
yet kırk be, gün zarfında kabul 
olunur. 

1932 nisan celbi için bedeli 
nakti olarak defaten altı yüz lira 
veya bunun birinci taksiti olarak 
Üç vüz lira vennit olanların fazla 
tediyesi iade olunur. 

Havzada yıl dönümü 
HAVZA, 25. - Gazinin Anado

lu!arla temas ederek ilk teşkilat yap 
lıgr Havzaya tetrifi tarihi olan 25 
~Y•• 1919 yıldönümü köylü, telıho 
lı kadın, erkek kesif bir halk kütle
si tarafından Belediye meydanında 
te· 'il edildi. Bu mes'ut günün kıy
llıetli hatrralannı Zübeyroğlu Fuat 
~•heci zade lbrahim Beyler izah e~ 
tıler. Tarihi oda ziyaret edildi, Ak
:am.r fener alaY.ları yap~ldı. Fırka sa 
onunda da mukellef hır balo veril
•kte i 

Krögerin intiharım neırettiğinden 
dolayı Akşam ıueteai aleyhine açr
lan davaya dün 1 inci cezada devam 
edildi. Neıriyat müdürü Enis Tah
ıin B. bu haberin Anaclolu ajanaın
dan .ımdığını aöyledi. Mahkeme bu 
huıuıun tetkiki için duruşmayı bat
ka bir güne bırakb. 

Yarın davası 

Belediye hakkındaki neşriyatın
dan dolayı Yarın aahibi Arif Oruç 
B • .Jeybinde açılan davaya ağırce
zada devam edildi. Dünkü celaede 
maznun ....ı.;ı; müdafaaımr yapnvf 
ve muhakeme karar için hatka süne 
kalmııbr. 

izzetin katili 
Küçük pazarda bakkzl izzeti öl

dürmekle maznun bakkal Ki.milin 
dün muhakemesine aitrcezada bat
landı. Dinlenen ,ahitler izzetin öl
mezden biraz evvel "beni Kimi! vur 
du" dediğini iıittiklerini söylediler 
Maznun nkilleri, aabık ağırceza rei
si Sabri ve Etem Ruhi Beyler. Ka
milin tuuru bmı bir adam ohnadrğı
nı, iddia ederek kendisinin bbbi ad· 
tide muayeneaini istediler ve mah
kemeye Mazhar Oıman imzalı bir 
reçete ıöıtercliler. 

Diier tahitlerin celbi için muha
keme batka süne k.ıdı. 

Cenupta bir 
Müsademe 

Kaçakçılar bir 
muhafaza 

memurunu öldürdü 
DÖRTYOL, 24 - Dün ıece 

hudutta kaçakçrlarla gümrük mu 
hafaza memurları arasında mü
sademeler olmuıtur. Kaçakçılann 
ehemmiyetli zayiat verdikleri mu 
hakkak olmakla beraber, hadise
nin gece cereyan etmesi ve terir· 
lerin ö!ü ve yaralılannı hudut ha 
ricine naklebneleri yÜZÜnden mik 
tan teabit olunamamııbr. 

Müaademe neticesinde muhafa 
za memurlanndan Antalyalı Meh 
met efendi §ehit olmuf, Kastamo
nuln Recep efendi bacağrndan 
yaralanmııbr. 

Gece yanu hadise Dörtyolda 
haber alınır alınmaz vali Ziya 
müddeiumumi Nevzat, jandarma' 
alay kumandanı Tahsin ve dok
tor Şakir Beyler derhal otomobil
le vak'a mahalline hareket etmit· 
!erdir. Yaralı memur derezinle 
Cebelibereket hastanesine nakle
dilmit ve müddeiumumi tarafm
dan meseleye vazryet edilmiıtir. 

Maznunlardan bir kaçı takip 
ve taharri neticeıinde elde edil
miştir. Tahkikat sür"atle ikmal 
edildikten sonra terilerin Gazian
tep ihtiıaı mahkemesinde muha
kemeleri icra edilecektir. 

Hadise burada nefretle kartı· 
lanmıt ve vazife için terefle haya 
tını veren fedakar muhafaza me
murunun şahadeti herkesi müte
eaair ebnİftir. Şehidin cenazeıi ih 
tifalatla kaldrnlacakbr. 

Vebaya karşı 
Knarya Ad.ıarında Veba vak' ala

n tekerrür eylemekte olduğundan 
mezkur Adalar muvaridatına kartı 
Muayenei Tıbbiye tedbiri konul-
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Çocuğun ölümü Amerikayı hay
dutlardan temizleyebilecek mi?. 
Amerikanın başına musallat olan bu azim afet 
öyle kolaylıkla temizleneceğe benzemiyor •• 
Küçük Lindbera'i öldürenleri 

bir türlü bulmak kabil olamayor. 
Bütün Amerika zabıtaamm ve 
hatti. bütün Amerikan milletinin 
ayaklandığı bu meselede katille
rin el'an bulunamaJıtı Amerika
daki canilerin ne ayarda inanlar 
olduklarını ıöıtenneie kafidir. 

Bidayette iki aebep düıünülü
yordu: "Ya çocuğu kaçıranlar bü 
tün Amerikan zabıtaamm bu ite 
memur edildiğini ve halkın ıayzı 
ru dütünerek tedbirli hareket edi 
yorlar, yahut ta çocuk ölmüıtür." 

Çocuğun öldüğü tahakkuk e• 
dince birinci sebep kendiliğinden 
zail oldu. Lindbers çocuiunun a· 
krbetinden bihaber, Marcon ia
minde bir yata binmit ve çocniu 
kaçrranlarm içinde bulunduğu 
Sally ismindeki yab bulmaia ıi
diyordu. Haydutlar Lindberı'e 
denizin ortaanıda randevü vermit 
lerdi. Her ihtimale kart• Marcon 
yatının telai:ırile muhabere etmek 
üzere, Lindberı'in oturduğu Ho
pewal sayfiyesine bir telsiz ciha
zı korunuıtu. 

Hazin bir irtihal 
Tokat eıbak meb'uau Rifat be 

yin refikası Hanım bir müddet
ten beri müptela olduğu rahataı:z 
lıktan tifayap olamryarak irtihali 
dan beka eylemit ve Kuruç"fllle 
deki aile kabristanına defnedil
mittir. Merhumeye rahmet diler 
ve kederdide ailesine taziyet be
yan ederiz. 

HAZIN BiR iRTiHAL 
Mülga Harbiye nezareti hesap mü 

fettitliğinden mütekait meiıum 11>
rahim Selahattin Beyin Mahtumu 
Tur gut Selahattin Bey pek ıenç ya
tında müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak 25 mayra çar'amba 
akşamı İrtihalı darubaka eylemiıtir. 

Merhumun naşı mağfereti Burıa
zadaaındaki hanesinden kaldırılarak 
Maçkadaki aile metfenine tevdi e
dilmittir. 

1 RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m. 5 k.) - 18 
gramofon. 19,5 Vedia Rıza Hanım 
heyeti, 20.S Opera 21 inci Hanım 
heyeti, 22 orkestra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 Çek 
dersi, 20,30 f&l'kı, 21 konferans, 
21,15 Viyanadan nakil. 

BOll..REŞ (394,2 m .) - 19,40 gra 
mofonla Sevil berberi opera11. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) 
21,10 konferanı , 21,40 opera orkeat 
raaı konseri 

, .. 
Yeni neırlgat 

Çiçek kitapları 
Çiçekçilik mutahaaam Llltff 

Arif bey vilayet bahçeainde açı• 
lan serıi münaaabetile "Gül bah 
çea.i" "Turfanda karanfil" Kak
tüa çiçekleri' iıimli üç kitap net
rabnittir. Derin bir tetkik _.; 
olan bu kitaplarda yetiıtirme ,.., 
atdama uıulleri tarif edilmekte
dir. Çiçek merakhlanna tavaiye 
ederiz. 

ZAYi - 931 - 932 seneai Da
vutpafa orta mektebi aon ımıfrn· 
dan almıı oldufum taadikname
mi ve niifua kağıdmu :zayi ettim. 
Y eniainl çrkaracağandan ealüai 
hükümsüzdür. Davutp&f&: Orta 
mektebi 11nıf 8 101 Rıza Ali. 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

İstanbul ve Beyoğlu, Üskü. 
dar cihetlerinde bulunan kıta
at ve müeuesatile hastahane. 
ler ve mekteplerin erzak yem 
ve ekmek nakliyatlan münaka
sası kapalı zarfla yapılacaktır. 
İhalesi 16-6-932 çar§amba gü 
nü saat 11 de komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin §artna
mesini almak üzere her gün ve 
münakasaya ittirak edecekte. 
rin de teminat ve teklif mektup 
larile vakti muayyeninde komis 
yonumuza müracaatları. 

(320) (2122) 

Tam bu srrada bir sabah bütün 
Amerikan gazeteleri birinci sahi· 
felerinde iki harfli iri bir mantet 
le intitar ettiler: "Çocuk öldü" 
Çünkü William Ailen iam.inde zen 
ci bir kamyon toförü çocuiun ce 
aedini bulmuıtu. Bir taraftan tel
sizle Lindberı'e çocuiunun ölü o 
larak bulunduğu bildirilirken, di
ğer taraftan William Ailen polise 
şu ifadeyi •eriyordu: 

LONDRA (355,8 m ) - 21 ıarkı, * * * 
- -- - - ~- - - ·- 21,30 kon •er 22,45 musikili revu, K. O. ihtiyacı için 6000 kilo 

Amerikada haydutlar fennin en aon terakki vasıtalarından azami ıürette 23.50 dans musikisi. birinci fırka için 6,000 kilo Ça 

istifade etmektedir! .... Yukarrdaki resim Daily Herald'clan alınmıfbr RADYO _ PARIS (1325 m .) - ı talça müstahkem mevkii için 
Haydutlann reisi diyor ki: "Çocuklar, size yeni bir arkadBf daha takdim 21 radyo konseri ,21,45 yemek ta- 1370 ~il~ llğr~ ~ti ve hasta~a - Kamyonla gidiyordum. Hop 

well'den takriben alt mıil mesafe 
de bir kaç ev kümesinin :.ulundu
ğu yerin ileriainde kamyonu dur
durdum. Epice yol geldiiim için 
ayaklarmun adalelerini töyle ge· 
rindinnek iıtiyordum. Birden bi
re bir çitin arkaımdaki hendeğin 
dibinde bir çocuk ceıedi ıördüm. 
Kamyondan atlayrp hendeğe in
dim. Bir bacağı, bir eli kopmuı 
bir çocuk .. Santm bir kaç saç ka
fa taıma yapıım•f·· O ande içinıe 
bir hia geldi. Acaba Lindbers'in 
çocuğu mu? Hemen kamyona at 
!ayarak en yakın köye ıittim. 
Jandarmalar ve köyÜn adamlan 
ile tekrar hendeğin yamna ıel
dik. Ceaet muayene edildi. Oatün 
de bir fanila kemer döküntüoü ve 
bir ıömlek parçaar vardr. 

ediyorum." Takdim ettiği arkadaı "Fen~ dir. rifleri 21 45 radyo konserine de- neler ıhtıyacı tçın de 1527 kılo 
vam. ' ' . koyun eti ayrı ayrı tartnameler 

cesedi vaktinde keşfedilmeıeydi, 1 lır. Şayet poliıe haber verilmitse, 
eğer Lindberı telsizle Hopwell'e fidyei necat alınsa dahi, zavallıyı 
çağmlmamıt olsaydı, mutlaka bekleyen akıbet yine odur. 
bir tuzaia düşmüş olacaktı. Va- Haydutlar bu usulü İnsafsızca 
kıa Lindberı tedbirlerini alma- bir si•tem dahilinde takip eder
mıı değildi. Cemi mücehhezi ler. Çünkü ileride ele ıeçirecek· 
Curtiı tarafından emrine i.made leri adam, bilimukavemet aldıjı 
edilen Sally yatr bir harp gemiıi emri ifa et.İn diye .. Bugün Amen 
gibi techiz edilmitti. kada azim fidyeinecat verip te po 

le ve pazarlıkla alınacaktır. 1 
PRAC (4~,6) - :W,~ mu~- ı halesi 29.5-932 pazar ııünü aşa 

be, 21,45 trio, 21 ,30 Panıten nakil ğıda gösterilen saatlerde yapı· 
Avrupa konseri, 23,30 son haberler. lacaktır. Taliplerin tartnamesi. 

ROMA (441.2 m . ) - 20,50 ıra- ni almak üzere her gün ve pa
mofon, 21,45 konıer. 23,55 havadiı. zarlığa ittirak edeceklerin de 

Bugün alb torpito ve yebnİf liai haberdar etmekten korkan· 
bet aahil muhafaza gemisinden lar çoktur. 

VARŞOVA (1411 m.) _ 20,30 vakti muayyende komiıyonu
ıramofon, 20,45 radyo jurnal, 21 muza müracaatları. (361) 

musiki muıahabeai, 21,15 senfonik (2296) 
mürekkep muazzam bir filo bu Bu aan'at, haydutlara azim 
Sally yatını aramaktadır. Curtis karlar temin etmektedir. Fakat 
kendi gözlerile bu yatın kaptanı· cürmün cezası da korkunçtur. Ka 
nı gördüğünü söylüyor. ifadesine nun inaan kaçıranları en atai• 
ıöre kaptan da yatrn içindeki hay yinni seneye mahkUın ediyor. in 
dutlann elinde esirdir ve onların aan kaçrnp ta itin içine ölüm de 
tabanca namlulan altında hizmet kanpıupa elektrik sandalyası 
terini &örüyor. Hatta o kadar ki hazırdrr. 

konaer, 23,30 radyo jurnal, 23,50 . ihale Saatleri 
dans muıikiai. ı K. O. nunki 14 de 

ViYANA (617,2 m.) _ 20 tarkı, Birinci fırk~ınki I4,30da 
20,45 radyo jurnal 21 operet hava- Çatalcanınki 15 de 
ları, 23,20 dans muıikiıi . Hastahanelerinki 15,30da 

::e * * 
Lindberg telsiz telırafr almca 

randevüden vaz ıeçmiıti. Bindiii 
yat kedisini sahilin bir kenarma 
bırakb. Telaizle verilen haber ü
zerine bir otomobil orada bekli
yordu. Lindberg geceyi yararak, 
motörün aon hızı ile Hopwell'e 
ıeldi. Meaeleyi evvelden haber 
alanlar aayfiyenin etrafında azim 
bir kalabalık teşkil etmiılerdi. Na 
mütenahi o tomobil projektörleri 
sayfiyeyi rıığa boimutlardr. Lind 
berı gelince kalabalık kendiain"' 
yol açtı ve zavallı baba eve ıeti· 
rilmit olan çocuğunun cesedini ta 
nıdı. Ondan aonra karısının peri .. 
tan bir halde yattrğı odaya gitti. 
Ona ne aöyleyecek? Kadıncağı
zın yetmit het günden beri gö
zünde yaı kalmamııtr. Kocasının 
da onu teselli edecek takatı .. 

Bu sırada bütün Amerikan ıa 
zetelerinin ve istihbarat ajansları 
nm muazzam vuıtalan azim bir 
hümma içinde çalkanryordu: 
"Lindberg çocuğunu tanıdı. Kaçı
rılan çocuk meaeleıi kapanmıttır. 
Şimdi öldürülen çocuk meseleıi 

zavallı adamcağı.zm bir kaç haf- Lakin ortahğr haraca ke•mek 
tada aaçlan bembeyaz keıilmi4. .sistemi Amerikada o kadar ilerı 1 

Curtiı'e göre, haydutlar Lind- gitmiştir ki, gangıterler bu defa 
berg'i tuzağa çekmek maksadile batka bir uıul bulmuşlardır. Bir 
uzaktan kendisine gösterilmek (Ok şehirlerde çeteler tüccardan 

Dr. Ceial Tevfik 
Zührevi ve idrar 

için bir de ariyet çocuk bt'lmuş- ve esnaftan ceziye almaktadırlar. 1 yolu hastalıkları mütehaum: 
lar.. Me•eLi. bir gün bir ıütçü dükka- I Sirkeci Muradiye caddeıi, No 35. 

Bu mevzu en kuvvetli macera nına gayet iyi gi.yinmit iki kiıi ge 11111•••••••••••• .. 
romanlannda bile var mı? Kor· lir. Bunlardan birisi der ki: 
kunç olan şudur ki, Amerikada - Y armdan itibaren sütün ki-
a:angater deniien bu haydutlann losunu iki ıent fazla aatacakıın l ıtanbul üçüncü icra memurluğun 
yu.ptığınr, dünyanın hiç bir mem- Bu iki ıe~t bizimdir. Her hafta dan: Satılmasına karar verilen 
leketinde kimae yapamaz. Milleti bu aen!le"ı toplay.ıp memurlarımı 1 1,000.000 Mikyasında Anadolu ha 
bu haydutlara karşı harekete ge· 1 za teslım et!ecfekslm. ' r ita11 30-5-932 tarı"hinde •••t 17 de 

· k · · k ·· ük Lindb Artı!< esna a ışmıştır. Onda -
çırmeb. •ç!n,b"d ubç'le dı"k"ılmer!l' na· dokuzu mütavaat ederler ve rnt•n ı' Ankara caddesinde 127 numar.Jı ki. 
mına ır a ı e ı esı mev . . 

b h .• : H tta" ao··y l d· - · tazo..man ta lep edılen tedıyntta bu 
1 
ğıt ve kitap ~·annda birinCI" açık zuu a ııur. n e n ıgıne ı . 1 d · ...-. 

nazaran, Lindberg'in kumaııda11 lu~url";r• ı:erıye _ka ;~. on ha ::ır &rtırma suretile aatılacaktrr. Talip. 
altında haydutlara kar,, bir •efer j P"· ~.e .. na .. e r ;~~1~·. 0 ue a k"..r lerin mt•ayyen olan vakitte hazır bu 
açılacaktır. ver.hıgı gun,I u dnnrnkm cami e a- 1 lar 

ru • ta.r ma 'amrn a urtun a pa unma ı ilin olunur. 
• * 1 d'I" y· k 

Am "k d t d ·ı J r'1reınrça e ı ır. me mu ave-
en a a gangs er enı en d ·· ·· b" · d · 

b · t l"kl · "n ın me t e eroe, gunun ırm e evrne u emaye aa ı erını uazzam . k k 1 k d · 
kil • d .. I k lay k l . gırer en uqun nr ar asrn an ı•- B" . . . hk 

:~' ~b _a ol e omiyor o ay mag rer, önünden çıkar. Yahut çocuğu ırıncı tıcaret ma emeainden : 
up

8
o ac

1 
aıa en1?"~ k" k · k 

1 
ğ kaçrrıhr, yahut dükkanı bomba Lasuet Efendi tarafından Galatada 

•
1 

. unb arl evvela dç 1 
';,;" çı 1 1 ile berhava edilir. Yükıek kaldmmda 15 numar.Jı ba-

1 e ıte "'· amış arkır. be .~nra Şayanı hayrettir ki bu haydut nede mükim Belçika tebeuıadan 
kuvvetlenınce bat a te,e buılere 1 ı· h b "ld' - · · d- '-' · 1 d" B 1 d h" · · · ar po '"" a er ven ıgmı ıuu- Yan der Koilden Efendi al~bine j. * * * ~eçmıı er ır. un aBr aln ırdıncı~~ kasında haber alırlar. İtiraf et.. -~ 

E•teai ıün çocuk yakılrp kül- ınıan kaçırmaktır. a~ ann ıi bu- l"d" k' A "k d r . d kame olunan alacak dava11ndan do-

baılıyor." 

l · b b tün bu işleri idare eden bir reiı mh.ek~ 1~ dı, bmehn ad ati pol '"'"ı·ke la ·· ·ı h ·· d ·ı en a umın eline verildiği za- ''B . ,, . d' a ımın e " ay' u ar a a a a yı mumaı ey namına ıon ttı en 
m_an_ za•allr Lindbera tam e-'ne vardrr. Ona raını yanı • •- 1 d ·· k"" k d'I ·n.ı d -·bal" ik t "h• b -~ •• • d" l O d .. n ....... arı var ır, çuo u en ı en en ava arzu ı aıne ıa ımn meç U· 
•ırerken k . k d mag• ryor ar. n ~ ~nra mu- 1 1 h t h 1 • mu avemetı o a ar . I . "F' ., gelir O d para a ır ar ve ya u ayat ann· liyeti hasebile bili. tebliğ iade edil-
lllefhur •İnirleri daha fazluma avın en ~n~.e~~ .. ' n an dan korkarlar-
tahammül edem•-;•tı" ve Lind- sonra da korukorune aldıklan 0 . . b k 1• miıtir. Hukuk uıulu muhakemeleri 

~... • d 1 · "ll nun ıçın &fı ezme azmı-
berı bayıldı. Doktorlar enJ"ekıı"· emre ıtaat e en er, yanı gon er.. d ş· d" b h d ti k d kanununun 141 inci maddesi müci-

R · ka • te ·ı h' ır. ım ı u ay u ara arfı e 
yanlarla ayılttılar. Arbk "nd- era e enya cc 1 e za ıren · d ı · d ·ı ı bince mümaileyh hakkında ili.nen ..., h" ı•k d d - "İd'r K d" · rın en un uyan aag am yapı 1 

~erı ve karısr İç.İn meıele bitmiı- b~ç ~ • t ar egıb.~ · f ~n .k"'/'a ve sağlam kafa'• İnsanlardan mü tehliıat ifaaına karar verilerek ar
t.L Sadece çocuklarının ölümünün ır ·~ a amı, Y~ 1 

a rı. a or, rekkep yepyeni bir ordu teıkili zühal 5ureti mahkeme koridoruna ta 
matemi kalmıth. Fakat zabıta ya hır bankerdır. Bu sıfatı ıle de d .. ·· .. im kt d" L" db h 
· · 1 vurulacak adamr kolayca inıihap duşunub c e ır. m erıı:d u 0~ lik edilmittir. Tarihi ili.ndan itiba-

aktam Beyaz aarayda Reisicüm- e ~· b. d f I k ele alırsa, temiz Amerikan vatan- ren bir ay zarfında müddea 
ıçrn mese e yeniden baılıyordu. O d 

1 

unun a~ına geçer ve ı areyı 

bur M. Hoover: . u ~~·~· ır ". a . vuru a~ daşlarmın da yardımile bu müt- aleyh Van der Koilden Efendi mah 
- Ne pahaama olursa olaun, k.ımaeyı ıntıha~ ettı mı,. muavınle ı hit iç.tirnai yaraya bir çare bul· keme ka1emine bilmüracaa arzübal 

katillerin bulunacağına yemin e· ı nne ~abe~ ve~ır. MuaPvlı?le~. de~· ı mak kabil olacakhr ve illa Fela! 1 ve müıtenidat ouretlerinı' tebellu··;r. ,·_ 
derim dedi. hal hır plan çızerler. an uzcrm & 

' * • • de ittifak basıl oldu mu, hareke· le cevap vermediği takdirde hakkın 

0 b. k' Tk r d tegeçilir.Hareketteki tatbikatı da Bir liralık da gıyaben muamele ifa olunacağı 
d hal

tuz frnb •t• 1dild~o 'ps 01~ uau •.:oriller idare ederler. Mesela ken ·ıo -
er se er er e ı. ora ev- da.1 . .• .1 h tt" h" G" .. l ban olunur. 
1 - • b I k .. "d"I ı enne goaten en ve a a ıç ta umuş para ar 

ve ced çocugu dsba!f u ~t~d ullmı 1 e nımadıkları adamı takip ederler, 
son erece te ır ve ı • a e ma 1 b Bu hususta gahında bir 

d F kat 
.. 1•• • - bir yerde tabanca arını u ada- ERTU~RUL SADETrlN 

VE ARKADAŞLARI nevra yapryor u. a o umu ta .. - .. d arak k d" . . kar..~r verilecek h kk k ik k mı gogaune ayay en ısını t• 

d~tl .. uhi etbt. then aoknra 1":~' tekred
1 

oracıkta bekleyen otomobile IO· 
u 11 ç ır are ete uzum a - k 1 K f a baifınnasın b d ar ar. a asın ı:ıı , •· 

mıyo~ .0 • • • • ğırsa da seıi duyulmasın diye 
~ıdıyeı. n-:cat olarak ıkı defa battaniye ıeçirirler. Eğer adam

venlen ellı hın dolarla uzaktan cağız bağırırsa, susturmak için 
!•!"odan a.l~a11 ol~~ar bittabi içtikleri puro sigaralan ile zavaJ. 
rahcvap edıldiler. Butun bunların hrun elerini ve boynunu yakarlar. 
biribirini tubnayan mütebayin Otomobil kendisin kır orta11nda 
ifadelerinden bir teY çıkmadı. bir eve götürür. Orada pazarlık 
Çok akıllı ve c~nal'..etle hiç al~- yapılrr: 
lan olmayan hılekarların da böy. _ Seni bırakacağız amnıa ne-
le bir fırsattan İstifade ettikleri vereceksin ' 
anlatıldr. _ On bin dolar .. 

Şimdi zabıta iki tıkkı düfiinü- _ Alay mı ediyorsun., 
yor. Ya çocuklara musallat ru- _Yirmi bin. 
han hasta bir haydud ve yahut _ Hah, hah hah. 
Lindberg'e kartı affetmez bir kin _ Otuz bin .. 

ANKARA, 25 - Maliye veka- Bugün saat 15 te bu ıece 
Jeti, tedavüle çıkarılacak birer li· 21,30 da Şehzadebatr (Millet) tiyat-
ralrk gümü~ meskukat ile tebdili roıunda Şekspirin büyük hailesi 
mukarrer bronz ve nikel paralar HAMLET 
hakkında tetkikata devam etmek Bütün mevkiler 50 talebeye 25 ku
tedir. Pek yakında bu hususta bir : rut halk vapurlara ve trenlere ye-
karar verilecektir. 1 tiıtirilir . 

Cumhuriyet Merkez Bankası- j 
nın aktedilen son heyeti umumiye ---------------
içtimalarrnda banka nizamnamei D o k t o r 
esasisinin 9 uncu maddesine fU 
fıkra ilave edilmiştir: Hafız Cemal 

Dahiliye hastalıklarr 
mütehassısr 

* * * 
K. O. ve birinci hrka ilıtiya. 

cı için odun kapalı zarfla ve ay 
rı ayrı 'artnamelerle münaka
saya Lonmuıtur. ihalesi 18-6-
932 cumartesi günü &fağıda ya 
zıh gösterilen saatlerde komis
yonumuzda yapılacaktır. Talip 
lerin §artnamelerini almak üze 
re her gün ve münakasaya itti. 
rak edeceklerin de vakti muay 
yende teminat ve teklif mek
tuplarile komiıyonumuza müra 
caatları. (358) (2293) 

İhale Saatleri 
K. O. nunki 10,30da 
Birinci fırkanmki I 1 de 

Az zamanda usta 

Dokumacı 
Yetişmek iatiyen 

Türk Gençleri 
Balat'taki 

Süreyya Paşa 
Mensucat fıbrika<ını nıilracaat etsinler 

lıtanbul ikinci ifli.ı memurlujun
dan: Galatada Tünel caddesinde 
36-41 numaralı mağazada icrayı ti
caret etmekte iken iflaı eden Kalini 
kos Limitet tirketinin tahkik duyun 
muamelesi hitam bularak ura defte
ri tanzim ve birer ıureti alacaklıla
ra ıönderilmelde beraber bir sure
tinde dairede alikadaranm tetkikleri 
ne hazır bulundurulmuıtur. Alacak. 
hlar ikinci toplanmaımm 2-6-932 
pazarteai sünü saat 14 te yapılma. 
11 takarrür etmİf olduiundan ala
caklan kabul edilenlerin yevmi va
kıt mezkürde ikinci ifliı daireıinde 
hazır bulunmalan ili.n olunur. 

lıtanbul h"finci hukuk mahkeme
ıinden: Hikmet bey vasiyeıi Sürey 
Y• ha.mrrun büyük adada lapalandilc 
oteli civarında ve SJl'&1ında elbin~ 
haneıi demekle maruf hanede olu· 
ran müteveffa Möıyö Elbink varisi 
ve oflu Şarl Elbink aleyhine ikame 
eylediği Rehnin fekki davasrndan 
dolayj emk ıiıretleri ilanen tebli 
ğat İfa edildiği halde cevap verilme 
mit Ye bermucibi talep emri tahki. 
kabn 27-6-932 tarihine müaadif pa· 

zarteai ıönü saat 14 te tayin kılın
llUf olduğundan yevm ve vakti mea 
kilrda mahkemede hıızır bulunmzu 

tafıyan bir adam karşmndadrr. - Sana bir §eY söyleyelim mi? 
Hatta timdi bizzat Lindberg'in bi Elli bin dolar verirsin. Derhal bu 
le canilerle müzakerata girifmek parayı kim verecekıe ona bir 
iıterken, ölüm tehlikesi geçirdiği mektup yaz .. 
ne kanaat vardrr. Çünkü haydut- Eğer yakalanan adam parayr 
la~ Sa!ly ya!ında ~dberı'i ~ek vennez•e, vücudü kurşunla delik 
1 ıklen malumdu. E er ocuırun d .. ,;k e<lilerek bir hendeğe atı-

"Yukardaki döviz ıeklindeki 
gelirlerden mütevellit tevziatı bi
rer liralık evrakı nakliye yerine 
ikame edilmek ve piyasadan ay
ni miktarda birer liralık evrakı 
nakdiy .. cekilmek ve imha olun
mak makıadile hükUmetçe teda
vüle vazedilecck mahdut tediye 
kabiliyetli ı:ümüş meskükatrn ima 
li için lüzumu olan madeni müba
yaaya ve ma~arifi zarbiyesine 
simdiden tahsisi caizrlir." 

Cumadan maada hergün öğleden ve yahut tarafrndan muaaddak ıe. 
ıonra saat (2,30 dan Se) kadar lı- netle bir vekil ıöndermesi lüzumu 
tanbulda Divanyolunda 118 numa- beyan ve akıi halde hakkında l'Ya• 
ralı huıuıi daireıinde dahili hasta- ~ muamele icrasına karar verile

ldd"'"'. muayene ve tedavi eder. Te- J ~eği t~h!iğ makamına kaim olmalıı 
uaere ıl&n olunur. 

' 
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l.tanbul ve Trakya 

ŞEKER F ABRiKALARI 
Türk Anonim Şirketindenı 

Mübayaa olunacağı e•elce ilin olunan yllz bin teker 
çuvalından ilk partiye alt teallm müddetinin Temmuzun 

beşinci iÜDtme kadar temdit olunduğu allkadaranın 
maltlmu olmalı: llsere ilin olunur 

Sıcaklarda sıhhatinizi korumak 
için yalmz 

KOCATAŞ 
Suyu ve Gazozunu 

Her yerde arayıııu •e içiııiı 

Konya Vll•yetl Muha•ebei 
Ha•auiye Müdürlüğündeıİ: 

Konya'run Dereköyüncle Delildi tat mevkiinde Maarif 
değirmeni namile maruf un fabrikaaının miilkiyeti aatdmak 
üzere 22 6 932 tarihine kadar kapalı zarf uaulile müzayedeye 
konulmuttur. Talip olanların encümeni vilayete müracaat-
lerı. (2161) 

Gedik paşada 
Satın alma 

Jandarma 
komisyonundan: 

On iki bin metre kaputluk kumaıın kapalı zarfla münakasau 

6 '61932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 

tarbıameyi görmek üzere her ırün ve münakasaya ittirak için te

minat ve teklifnamelerile mezkiır ııünde muayyen saate kadar 

komiayonumu:ıa müracaatları. (2039) 

Nafia Vekaleti 
Ankara içme suyu komisyonundan: 

Munakasa ilanı 
Ankara ıehri dahilinde Çankaya au i9aleaine ait font au 

~au, diraek, •ana, mütefeni boru akaamı, flotör; yangın mua 
luiu ve saire pazarlık auretile aatm alınacaktır. 

Pazarlık 7 '6, 932 salı rünU ıaat 16 te Ankara'da içme auyu 
komiayonu dairei mahıuıaamda icra kılınacaktır. Taliplerden 
aranılan •e.aik ve muvakkat teminat bu buaı.nta tarbıamede 
ızah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu huauataki 
fal'lname ve projeleri (2) lira bedel mukabiliade komiayondan 
alabilirler. (2164) 

Gedikpaşada Jandarma satın
alma komisyonu riyasetinden: 
Şapka ve tozluju ile beraber on aekiz bin ili yirmi iki bin yaz 

lık elbise imaliyeainin kapalı zarfla münakaaaaı 1 Haziran 932 
tarihine müsadif çarıamba ırünü aaat on bette yapılacaktır. Ta. 
!iplerin tartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münaka 
aaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkiır gün 
de muyyen saate kadar komiayornımuza müracaatlan (1899) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahall 

~ecidiye köyüncl. 

Karaataç'ta 

Ali Bey köyünde 

SHehtarafa' da 
... 

Cinai Muhammen K. L. 
8un't aüvercinlik mahalli 800 
etnıfmdaki duvar tatları 
Tapa fabrikasında 13 a. 260 
det balon arabalan 
(;oban çeımeainde aakeri 800 
poligon bina11 enkazı 
fil köpriiıü yanmda mün- 108 
hedim bina enkazı 

Ev ,afı yukarıda yasılı mlllt emlake ait emval ve enkazın fü. 
.,._tü için aleni olarak ZO sün müddetle müzayedeye konulmut
tur. Talip olanlann yüzde 7,5 teminat akçelerile 4-6-932 cumar
teai aünü aaat 16 da Beyojla kauaı Delterdarlığına müracaat. 
ları. (2067) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilinıa-;;ı -
On bin ton La•e ma• lııömürii kapalı zarfla münakasaya 

konmuttur. Münakaaa on dört Huiran aalı günü aaat on altı bu. 
çul<ta Ankarada Umum Müdürlük binaaında yapılacaktır. 

Fazla tafıilit almak iateyenler beter liraya •atılmakta olan 
ıartnameleri Haydarpap. ,,. Ankara •eznelerinden tedarik edebi 
lirler. ( 2245) 

idaremiz için pazarlıkla aatm alınacak olan 219 kalem aici~ 
naftelin, perçin çiYiai, elektrik mabemeai, kolza yaiı, limba ti• 
e-i; kılıqert livha, idi soda, ıiaatif, ır• yaiı, hırdavat; muh
elif çiviler; •taç Yiduı; aomunlar, ilit ve edevat, boya, ip ve 
ıaire aibi muhteliffllcim malaemenin pazarlığı 30 V. 32 tarihine 
ııaüaadif pa:ı:arteai pü icra lulmacağmdan taliplerin yevmi mez 

da aaat,9 dan 11,30 a kadar Maiazda iıbtı vücut ederek tah
ftren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat liateai ma. 
jaza datıiline aaıllDlf olup nümune ıetirilmeai icap eden malze
me için paurbk ıiiDü nÜIDuae ıetirilmeai, nümuneaiz vuku bu. 
lacak tekliflerin kabul edilmeyeceji ilin olunur. (2292) 

1 Evkaf mUdiriyeti illnları 1 
latiranca vakıf ormanlarında Haydutlupmar mevkiincle 60000 

kilo kömürle Kaleboyu ve Hıyardere mevkilerinde de 250,000 
kilo kömürün ve Sultan çiftlik önündeki çayır otunun müzayede. 
•İ neticesinde fiatı haddi liyikmda bulmadıimdan bir hafta da. 
ha temdit edilerek 4-6-932 tarihine müaadif cumarteai günü iha
lesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda latanbul Ev. 
kaf Müdiriyetinde OrmllD. ve Arazi dairesine müracaat eyleme.. 
leri. 2289 

CUMA 27 MAYIS 1932 

Kızkule Park ve Plajı 1 
Avrupadan diplorMlarfa musaddak birinciliği \·e en büyuk zafer nİF ·' 
ihraz elliği gibi Türk zekiiıı, Türk san'atr, Türk sermayesi ve Tlbiı: arr. 
!esile ihza' olunmuştur. 

~ 1 Haziranda açılıyor 

.,. SAADET MUSTAFA Hanım• 
'::ıı:!:ı:m:::~~ib ÇiFTLiK PARKINDA 

Her alı:pm iece yarısına kadar _pbrimi:ı:in maruf Hanım ve Beylerden mürekkep 
mubte,em SAZ HEYETiNE l:ıugilnden itibaren ittirak edecektir. 

DlSTOL Koyunlarda, Keçilerde, 
ve Oküzlerde bulunan kelebekleri 
öldürür, hayvanı yüzde yüz kurta-
rır. Her eczanede satılH". 

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

Ayrıca MÜKEMMEL CAZBAND 

EınniJel ~an~ı~ı M~~irliğin~en: 
Merbuaatın Cina ve Nevile 

Mevki ve Mü,temilatı 

§ 
ır:ı ·-" s u.., ... -
0 

f:Q 

812 128 Üıküdarda Selmanağa mahallesinde atik Vapur is 
kelesi cedit Karacaahmet caddesinde atik 65 cedit 
1 numaralı bir dükkanın nısıf biuesi. 
Fatma Hadiye ve Ayte Hayriye H. !ar. 

2390 2151 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam sokağın 
da eski 14 yeni 40 numaralı bir hanenin ta
mamı. Makbule H. 

1000 2931 Fatrhte Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde atik 
Sarraf cedit Bakkal sokağında eskı 5 yeni 3 r.umara 
lı bir hanenin tamamı. . 
Ferdane Hanım ile Bekir, Kemal, Ziya Beyler , 

2958 3003 Usküdarda Selmanağa mahallesinde Mahkeme a r- ı 
kaıı sokağında atik 19, 21, 21 M•· . 23 cedit 15, 17, il., Si NEK, TA HTAKURUSU, GÜVE , PiRE, BiT, ÖRÜMCEK, aı:• 
19; 21 numaralı tahtında üç bap dükkanı müşte- ! lar, çiç•kler ve n•l.atat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve kümes kuşları i 
mil bir hane~.i~. ta~amı. Zelrha Ze~ r;1, Hatice Paki 1 sair ~~yva"':~ ü.nind~."'.. pireleri .''e böc~e~i ve bilümum . ~a§aratr me\' 
ze, Hacer Muruvvet H. !arla lsrna ı l Hakkı ve Ah. I ebedı ıle l.at ınen oldurulur ve bır daha dırılemezler. Aksını iıbat ede~ 

B 
.. "k d d y I h il . d Bmet Şükrü Beyler 5000 lira tazminat verilir. Emaaline nazaren daha müessir,clal 

3685 4904 uyu a a a a ı ma a esın e crberoglu ve .tia. 
lıkpazarı sokağında cedit 9,6o numaralı üstünde öldürücü ve yarı yarıy" ucuzdur. Devlet demiryolları, Şar 
bir odayı havi bir dükkanın tamamı. Sadullah B. demiryolları,Seyrisefain,Hilaliahmer,Gülhane, Cerrahpafa, Haaeki haıtan 

Belaoğuldufu ,,. ihtilatlanna .. 1725 5846 Ni~anta~ıuda Meşrutiyet mahallesinde Hacımı:.n- leri,veşaİr büyük hıtanelerle Sıhhat yurtları,Yatı mektepleri,büyük oteli• 
kartı pek tesirli " taze qıdır. ' ' sur sokağında eski 4 yeni 46 numaralı bir dükki.. büyiik vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kumpanyası, ve bilumU· 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 

Divanyolu Sultan Mahmut tür- 1 nın tamamı. Selim Ef. müesıecatr milliye ve ecnebiye FAYDA iatimal etmektedirler lımine' 
t...ıi No. 189. : 7160 6285 Mollaz.:yrekte Mollazeyrc!< mahallesinde L.eyrekba 'markasına dikkat ediniz. Hasan Ecza depoau. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda•İha-
neıi Karaköy Börekçi fırını sıraıın 

da 34. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

•ı sokağında atik 10, cedit 12, 14 numaralı bir ha
neııin tamamı. Fatma Ferruha H. 

2024 6500 Usküdıırda Selimiye mahallesinde Selimiye cadde
sinde atik 52 cedit 58, 60 numaralı bir hanenin ta
m"mı. Hacer Hanım 

4200 6787 Süleymaniyede Şemsettin Mollagürani mahallesin
de Camiişerif sokağında eski 1,3 yeni 5, 7 numaralı 
maaaraa bir hanenin tamamı. Ahmet B. 

j 1175 7475 Usküdarda Tavşanhasanağa mahalleainde Karaca-
ahmet caddesinde atik 135 cedit 411 numaralı bir 
hanenin tamamı. Ayşe, Handan, Emin:!: H. lar 

18065 8461 Ererıköyünde Göztepe mahallesinde eski Göztepe 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonuncntn: 

Yirmi beş ı:.·n takım kısa kol•• bacak mamul çamatınn k7 
palı zarfla münakaaaaı 6 . 6 932 Pazarte.i günü aaat - bette yı 
pılacaktır. Taliplerin tartname ve nümuneyi ıörmek ü:ı:ere h 
gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifn•mn'erile meı• 
kiır aünde muayyen saate !<adar komiayonumuaa müracaatlar 

(2040 
z 
a lan~a ~oınıner~iJale 

lTALYANA 
Sermayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

1 nni Merdivenköy sokağında eski 1-3 yeni 35-3:). 
3 -35; 2 numaralı iki yüz üç arşın arsa üzerinde üç 
k ttan ibuet olup birinci katta haricen camekanlı 
bir antre ile içeri girildikıe ıç içe camekan a bölün
müş bir antre üç oda bir hala bir kıler (bu kiler 
mutfak olarak kullanılmaktadır.) ikinci ve üçüncü 
katlar üçer oda ikişer küçü~ sofa birer hali.dan iba 
rettir. Birinci ve ikinci katların tavanları karton pı 
yırli üçüncü kat yağlı boyalı birinci ve üçüncü kat
lar da üçer balkon mukabil cihette diğer bir antresi 
'ardır. Dört havuz dört kuyu (biri 
tulumbalı dır) ve otuz altı dönüm bin bet yüz doı -
san bir arşm araziyi havi bir kötkün tama . 
mı. Fatma Fahire Hanım ve Tahsin Pat• 

KAPPS Alma• kitapçı, Alman kitapları 
en ucuı .. ~ar, Beyotlu. lıtilı:lil 
caddesi 390, lsveç aefareti kartıaınd3 k 

ri 
1 

680,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyabin çekleri) 
aalar 

Liret, frank, 1 nsiliz lira11 v•y• 
dolan frank olarak aatılan bu çelı. 
ler aayeıincle -e aitsen.İz pa· 

ranızı k-U emniyetle t&flT v• 
her z.ıımaıı iateraeniz dünyanı~ 

her tarafında, tehirde, otellerde, 
vapurlara trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma
lwnıncla kot.ylılda iıtimal ecle
bilirainiz. Travellerı çekkri ha
kiki aahiblnden batka kimaenir. 
IRJ!anamayacaiı bir ıekilde ler
tip n ihlas edilmittir. 

MAMA, r Dr. Hakkı Şina•i 1 1 Yavrunuzun en ubhi gıdasıdır. 

Beyoilu lıtanbul 5 inci icra me
murlujundan: Bir cleyinden dolayı 
mahcuz olup aahlınuı mukarrer bu
lwıan muhıelifülcina kitapların 1-6-
932 tarihine milaaclif çarıamlıa gü
nü -t 13 ten itibaren Galatua
ıaycla Yeni çarııda 43 No. lu dük
kin önünde açık arttırma suretile 
illı rnüzayedeei ifa ve talibine ibale
ıi icra lolınacalmclan iıteyenlerin 

irae olunan sün ve aaatta mahallin
de hazır bulunacak memuruna mii
racaatlan ilin olunur. 

Betiklilf ikinci hukuk ınahkeme
ıinden: 19 Mayıa 932 tarihinde ilin 
edildlii veçhile mÜt8'1'effa abdiilha
nıit karm Fatma hanımın tereke.i
ne aiı aaray .. yasının Kuruç"fmede 
on.köy caddeeinde 132, ] ı9 No.lu 
kötkte açık arttırma ıuretile aatııa 

c- pnlerinden ıMBda h• sün 
aaat ı3 te d8'1'am olunmaktadır her 
keein alakadar edecek derecede na
cide ve neli. parçalM"t havi olan bu 
99yadan ııatrn almak uteyenlerin cu 
maclan mada her ıün saat ı3 le mez 

kur kötkte hazır bulunmaları lüzu
mu ilin olunur. 

3975 9631 Şe;ızadebaşında Eminnurettin mahalleainde Mah. 
mut Ef. mektebi sokağında atik 11 cedit 25 numara 
lı maabahçe bir hanenin tamamı. Zeliha H. 

2814 9796 Osküdarda Hacehesnahatun mahalleainde Büyük
yokut sokağında eski 10 Mü. yeni 16 numaralı bir 
hanenin tamamı. 
Saadet H. ve Vaıfi Ef. tarafından vekili Mehmet Ef 

1597 9838 Karagümrükte Tabağzade mahallesinde Y eniçq
me sokağında eski 31 Mü. yeni 109-1 numaralı ma
abahçe bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

934 9927 Üıküdarda Tavathasanağa mahallesinde eski Bak. 
kal yeni Balcıyokutu sokağında eıki 33 yeni 19 nu
maralı bir hanenin tamamı. Şakir Ef. 

1174 9928 Oskü.darda Tavathasanağa mahallesinde Baliçavuı 
mescıdi aokağında atik 3lceditl 7 numaralı bir hane 
nin tamamı. Şakir Ef. 

507 4175 Kesmekayada Hamami Muhittin mahalleainde Kes 
mekaya caddesinde atik 18, 18 Mü. cedit 32,30 nu
maralı maadükkin bir hanenin tamamı. 
Mehmet Hayri ve Ahmet Hilmi Beyler 

9160 4244 Atpazarında Manisalı Mehmetpafa mahallesinde 
atik yeni han ve sarraf cedit Bakkal ıokajmda atik 
2-2 Mü. 12-23-25.2-2 M. 12, 23, 25, 2, 2 Mü. 12; 
23, 25 ve cedit 6-8.10 numaralı tahtında dükkiru 
müttemil bir hanenin tamamı. 
Halil Ef. tarafından vekili Mehmet Ali Ef. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emllkin vadeai hitamında 

SPOR .. ,..... ......... ~ .. 
rM ... ,... ...... ~.> ..... 
.................. 1ı1e ....... 
... . .... u.1111-•'ı . .
hNllllAhl,. ....., ... -"IJll ~ ..... ... 

~_./ •1;, •• .. ,ekler ......... ... 
~ ......... '"" 11: ... .. 

• .... raıı ....... 

Arsano rratos 
hllaelaıı. 

Her M••••'- '"' ılol -··· 

lıtanbul ikinci icra memurluiun- ı 
cı...: Bir borçtan clala:ri mahcu ve 
aatılmau muıı.n- liri adet yazdıa
ne, Yantili.tör, doaya clolalrı, koltuk 
talmnı veaaire 31..S-83:1 tarihine mii 
uıclif aalı ıiinıii aaat 11 ili ıa ı...ı.r 
latanbulcla dördüncü Vakıf lıanm.. 
da clördüncü katta 8-9 numarada 
aaab muayyeninde 932-75 doay~ Dil 

,_...mı hamilen môallinde .,;.. 

Kiralık Arsa 
Fatih Malmü.dilrlüiünden: 

bon:un ödenmemeai haaebile 61 gün müddetle satıhta çıkarıldı- tıalunacak memura miiracaatlan i

Samatya'da Hacı Hüae)'İ 
mahallesinin Kayıkçı aokağı~ 
da 9-15 No. lı (653) artın roi~' 
darmdaki arsa bir aene ınüdclıl 
le kiraya verilecektir. Mü:ı:af" 
ele müddeti 11 Mayıs 932 tar1• 

hinden 7 Huiran 932 tarihiıı' 
kadar yirmi ıründür. Taliple1'1~ 
7 lfa:ııiran 932 tarihine münJ: 
•alı aünü 'aaat oiıda müzayeıl' 
•• ihale komiayonuna mürac•· 
atları. · · · · · (214C-

fmdan talip olanların v~ya fazla tafsilat iıteyenlerin Sandık Sa. ilin olunur. 
lıf amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ili olunu;. 

Eminönü· Mal müdürlüğünde~ı 
Adana Defterılarlıiınca mahcuz yirmi adet biner liralık ıay. 

ZAYi - 1931 ıenainde S.-un 
lisesinin iiçüacü aınıfnodan alnıq ol
duium tasdikname •Yİ olmıııtılr. ı-----------
Y eniaini çılıaracaiımdan eokl.ını. 
lıiç bir hükmü yoktur. Vedat. 

ri mübadil bOnoau 29-5-932 tarihine müaadif Pazar aünü badez- Faltrilratörler 
zeval on dörtte ·Eminönü Malmüdürlüğünde satılacaktır. Talip- •--1-....... --

1
-,-.ldnci--.-.-.-_..--;...,....lu,-_n- • MUhendi•ler. 

!erin yevmi me:ı:karda müracaatı ilin olunur. (2305) m: MilfWi K.uı.etp Mehmet..,._ SANAYi iNŞAATI MOLTE.zlJlll 
'-- elendinia &ahkilıı deyun lf0 i Wt--s f'lllıırtlıa lıMaları ı..-tı ..... ~ 
mit Ye 7apılan •ıra .Wteri dairetM J;' 
elacekldarm tetlrilderine hazır ... •...rtan, ı- tlirli .._,.. Ocak , Sahlık müstamel Otomobiller 
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