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1''USHASI 5 KURUŞTUR 

---

Gaz· çocukla • • 
ının 

İsmet Pş. Hz. dün bütün İzmir halkını 
istasyonlara ve sokaklara 

döken hararetli bir cuşişle istikbal edildi 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

o_ baş elile lznıirde açılıyor •• 
1 Bursa'da 
Rumlar! 

Karacabey'e bu Rum 
lar niçin 

ve nasıl sıvııtılar? 

tıgün abidenin küşat resmi yapılacak, İsmet Pş. Hz. fevkalade 1 

siyasi ehemmiyet verilen nutkunu irad edecek .. 
Garbi Tralıyadan gelen 
Yııoanldls tevkif edildi 

BURSA, 26 (Milliyet) - iki 
ırün ene! Karacabey kazaaına tibi 
Subaıı köyünde hafriyat yaptığı 
görülen Dimim Yuvanidia ve Di
mitri Makao Uminde iki Rum za
bıtaca yakalanmıtbr. HüYiyetleri
ni iabat edecek reami naaik na
mına lıiç bir teYe malik olmayan 
bu DMÇhul tahıalar hakkında za· 
bıtaca yapılan tah:WU.tta birinci
ıinin lakeçeli bir avukat, diğeri
nin de Fenerde ikamet eden bir 
Rum olduiu anlatılmıttır. Dimit
ri YUYanidiain ahiren memleketi
mizi ziyaret eden Trakyalı gaze· 
tecilerle birlikte Türkiyeye geldi
fi anlaıılmıfbr. Yuvanidia• lıtan
bula çıkar çıkmaz gazetecilerden 
aynlmıt, Fenerli Rumla birlikte 
Mudanya yolile Karacabeye gel
mittir. Zabıtaya verdikleri ifade
de Trakyalı hemşerilerinden ma
ruf bir zatın attığı Remilde Suba
t• köyünde aaklı ve oldukça zen· 
gin bir hazinenin mevcut bulundu 
ğu, bu hazinenin de ancak bizzat 
kendiıi tarafından meydana çıka
nlabileceği zi.krediliyormuf ..• Hat 
ti. ıaipten haberler verdiği iddia 

ıo eylul 1922, içinde bu-
iumuz İtalyan vapuru 

• e doğru döndü. Henüz 
• elimizde olup olmadığı· 

bilıııiyoruz. Kalbim, kökle
kopmut gibi, göğsüme 

ak çarpıyor; ilk Türk bay
iııı.ı görmek ihtirası, göz

.--n .• h'in içini yakıyor. 

Dürbünle bakanlar Kadife 
lenin direği üstündeki bay
iın, bizimki olduğunu aöy
ikleri zacıan duyduğumuz 

U'\'i .. n,ç, bir insenı baki'<aten 
diirebilir • Artık rıhtımını 

. tiğinıiz h.mr, timdi bize, ı 
r asırlık yol kıtdar uzak gc-
. r. Guv~rte ken•··lı.rma ge-
Yi iter ı:il,i ya.' •:.ı1oruz. 

. Y anlaTUtdan lfi!Çliğımiz çe· 
le Ye zu l.ı "" filolar, İstanbul 
• aıunda gördüklerinıiz delıl

• Hiç bir fCY yarmaımt ka· 
'r aade \'•' ~e .. aiz, kordon ti

·ne aır,.ıanaıı tcprak esvap-
Ukerleri1>Ji:t karıısında ıel&
durmu+iıt.• gibi, hayretten 
ıııuşlac gif.i, Sdeta ceset

fllıitlerdir. 

lçinıiztle derin bir üzüntü 
'1': 

- Gazi nerede, ne zaman 
Öreceğiz? 
Çantalarımızı otele bırak

aonra rıhtımı Karfıya-
Ya doğru boylayoruz. Bir

. arkadaıım kolumu dürttü. 
ır evin alt katında, iki açık 

Cerenin ortasında bıçak 
Iİbi keskin bir profil, ellerini 
"Pkalarına götürmüt iki ec:
~i bahriye zabitinin yüzüne 
-.ıuyor. 

İtte ben İzmir heykelinin 
llahıü lzmir rıhtımı üzerinde 
11 eylul 922 de böyle gör: 
ıilı.b. Hiç bir tunÇ o profilı 
lioııduramaz. 

• • • 
Gece yüz binden fazla in

&aıı, nhtımı kaplamıttır. Ec
~i zırhlıları sahile daha ya
~dırlar. Arkadan tekparça 
"" alev denize doğru akıyor. 
~i, yüz binin bir ağızd~ 
'Ylantı ile hudutsuz alevuı 

~~ıında, ve denizde yürür gi-
111 duran dağ çeliklerin kar
tıaında, yüzü atq aksi ile kı
'-11nı,, ıuıuyor. 

Etten ve kemikten yapıl
~ hiç bir kuvveti, bu kadar 
;,--"''1'11Dç bir dekor ıannaımt
lıt. Tunçları eriten biç bir 
~iın sıcağı , bu enerji luı-
llr ınüthit olmamııtır. 
• Gazi heykelinin, aslını, 

Yiııe İzmirde, bir gece yarı· 
~.doğru, itte böyle gör-

. O gün ve gecesi , Gazi, Türk 
lllilletinin gururundan dökül
::• bir heykeldi. Bir mille
b gururu yaıayan insandan 
-d'ka hiç bir maddede tasallüp 
._ etnez. Heykeller onu an
oatanııyor; hatırlatıyor. 
L_'Ve İsmet Pata hepimizden 
'.11 hatırlar. 

Falih RIFKI 

Başvekil ismet Pş. binlerce kişi tarafından leşgl ediliyor 

lzmir lıegecan oe sürur içinde çalkanıyor •. 
IZMIR 26 (Milliyet) - Bütün 1 

,.birde büyük bir bayram var. 
Daha bir kaç ıün evveldeD bu te
zahura hazırlanan halkın bugün 
cutİfİ fevkalade ... Her yer bay
raklar ve defne dallanyla fiiılü.. 
Baamahane iataayonu daha erken 
den mahıer ıibi ..• Rumi iıtikbal 
hasırlıjı olmamakla beraber bii
tün lzmir baıvekili Ye diier vekil 
leri beldeyor. Gar gelin odaaı sibi 
ıüılü ..• Meb'1Ular, mülki ve uke
ri rüesa, burada bulUDAD Münel 
Ye Muıtafa Pa§Blar, NorYeç aefirl 
Ye konaolosu inbiıarlar müdilrl• 
ri, Halk Fı;kaaı erkim, ıporcu• 
lar, Halk fırkaaı muzikau iataa
yonda bulunuyorlar. 

Vali Kazım mevkii müatah
kem kumandam Hüaeyia Hiianü 
patalarla fırka idare heyeti vekil
leri karplamak Üzere Menemene 
ıittil•. Belediye reiı ve azuı ile 
difer birçok zevat Kartıyakada 
bul111111yorlar. 

M-ende ve Çiğli iatuy
da miaafirlere ayranlar ikram e
dildi. 

lımet Pş. lstaıgonda 
8afnkilimiz Kartıyaka iıtaa

yonunda trenden inen- balkın 
ÇOfgllll tezaburatına aeli.mla mu· 
kabele ettiler. 

Bir aea: 

BMDekll lzmlr yolunda .. 

lımet pt. Bllglllı ErlıAnı Harblge Relıl Feozt Pş. 
Hz.ne Ankara lıt111111onanda veda edlgor 

- Halk .W kucaklamalı: iate- ı - Paf&ID, ıtenofrafi ırlbi pra-
,._., dedi • tik oluyor. 

Hakikat- biit1ln ba teaahurun - Dur öyleyae, cepleriai karq.. 
ifade •ttiii Jm,,...etJi ...._ ela ba tıracafmı. 
idi: ı- Pt- muhatabmın her iki 

Bat-ıdJ Hacim Muhiddin beye cebiai de aradı. Eaki harfler• 
aordu: 

- Burada ne kadar kalacafıs? 
- Bet dakika .•• 
Ba sırada eaki ae..ı.- fırka 

menauplarmdan baytar Sıtlu Şiilı:
rii Bay bir takım notlar Bh7onla. 
lamet P1-: 

- Naaılmn doktor B. 7 dedi. 
Sen de mi eaki harflerle yamyor
aun? 

lsmetPş.nın 
Nutku 

IZMIR, 26 (Milli,,.ı) - Bat 
ueltil l•met Pqa dün alrtam 
temine oerilerı siya/ette bele
diye rn.inin nutlıana Hrdili 
ceuapta ezcüml• denıiftir iri: 

"Bü. daima lami7lilal• be
ralwr yGfGdılr ue ~ .,. 
handan aonra da 6-rober ya
ıayacalı oe çal'facafıa. Banan 
alı.U.i zannedenler ile diifünm 
!er ahmalılardır." 

BuglJn lımet Pş. tarafın
dan resmi JıDşadı yapıla
cak olan Gazi abidesi .. 

yazılmq bir ,.Y bulamaYDlca: 
- Aferim, aeni oeverİDI, cüını.. 

(Devamı Z iaci sabilade) 

edil• kibinin lıazine ma-
halline ati bir bokiyi ele 
Yuvanidiıin eline verdiii anlatıl
IDlfbr. Mahalli zabıtanus pek ıa
rip tekilde para arayan bu meç
hul tahıalann kazma ve kilrekle
rile birlikte beraberlerinde getİr· 
mİf olduklan t_!lrbalannı da müaa 
dere ederek bu huauataki tahkika 
.... da tamika ınecbar olmattur. 

Recep Bey 
Gitti •• 
Umumt katipliğe 

Saffet Bey 

Katilin cinayet oe derdest akabinde alınan bir reaml. 

Fransız reisicümhuru
niı öldüren katilin mu .. 
hakemesine başlandı •. 
Katil; M. Doumer'i niçin ve 

nasıl öldürdü. 
heyecanla anlatıyor .. 

"' .. .. gunu 
Katil mahkemede: "Canımı alımz, fakat 

mefkuremi, Rus 
milletini kurtarınız •• " diye bağırmııtır 
Sabık F ranıoz reiıiciimhuru Dou

mer'i öldüren Paul Gorıuloff'un ma 
bakemeıine pazartesi ırünü Pariate 
Seine cinayet mahkemesinde bq- • 
landı. Gelen telırraflara nazarım ımı
bakeme bugün bitecektir. Pariı ı•
zetelerinin verdiği malUınata ,,... 
zanm, bu davanın azami bir ibtl
'aın manzarası ıöstermelİ uzu e
dilınİftir. 

Şuraaı var ki, bütün laticYaplara 
... mmhh!lif -ıeketlercle yapılan 
ııriz Ye ıunik tahkikata nt-, Gor 
ıralııfPun phıiyeti tememile -
vür etmİt deiildir. Ba caninin lıaki
ki çehreai iyice anlatılmamıtbr. 
Fra.aaız reiıicümhurunu öldürmesin 
deki ııaik İyice bilinmeyor. Uç ırün 
devam edecek muhakemesinde de 
bu noktamn tenevvür edecefi fÜp
beliclir. Monakoda iken ceneral 
Wrangel'in resminin altına: "Zaval
lı ,e!ıit, İntikamını aldım~ diye bir 

vekalet edecek.. ıatır yazan bu adamm, ç~kaya men 

1 

(Devamı 6 ıncı sabılede) 
Katil Gorguloff'un bir 

resmi 
Cümhuriyet Halle Fırkası U• 

maml katibi Recep Bey diin ak D ın• f •• • 
v;:.~:p.:: ar unun yerıne 
:a~ı; üniversite açılıyor 
ni dolqacak Ye 
bazı tııteldNller 
baklanda tetki
yapacaktır. R• 
cep 8. in tetkik 
seyahati bir ay 
kadar sürecek • SArrıtT BıtY 

tir. Mumaileyhin gaybubeti ee
numda kendisine Saffet B. v&
kilet edecektir. 

1 -·-

lskenderiye meb'mu 
ANKARA, 26 (Telefonla) -

lakencieriye meb'ma Aalaa Bay 
latanbula dönmÜ§tür. 

111111111111111111111111 

Mevaddı 
İptidaiye 

Yeni muafiyet 
listesi son 

haberlerimizdedir. 

Tenis 
Tumuvamızm 
Dömifinalleri 
Dibi oynanan dömifinal· 
lerimizin kritiklerini ve 
tafailAbm albnca Nbife

mlZ4le okuyaauz. 

Bu yeni ilim müessesesinin bit 
tjin teşkilib bambaşka olacak 

Mtiderrisler arasında ta•flye yapdacak 
muallimler iki ztimreye tefrik edilecek 

Pr. M. Malche'in Dariilfünu
- ulalu heh.+ Y8"diii 
muf-.1 rapor heyeti ,,.kiı..ı. a.t 
kik edilmektedir. 

Aldıfımız maltimata ıröre, la
tanbal Darilfünu-- ilfa.oile 
yeni ünivenite teaiai tekuriir et• 
mit ııibidir. 1933 aeaeai bqlanfı· 
cmda bu defifiklik yapdacakbr. 
Diğer taraftan Ankarada ,,. Yan
da olmak üzere ayrıca iki lbıİYer 
aite teıiıi eaaa itibarile mukarrer· 
dir. Hlikıiınet üniYeraitenin aaıl 
vaıfı olan tetkike ehemmiyet at
fetmektedir. Darülfünun bir y6k 

(Devamı 2 inci ııabilede) Pr. M. Malche 

;a......::~~=:::======--~----:nldı....uaıf&aıımnı.....llıalbJdJ!ul..lımll.aı....... __ ~------~ll=ll:lll:ll:ll:lll:IU:l:lll:ll~I -~Dod:~R~ıı•~m~ll~le~t •• hiJJıd111etl tarafından An.tan ,.,. .. 
""• iN • edile• otobı. .Aalıara'd&. 
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veliilimiz zmirde fevka
lade merasimle karşılandı 
(Bqı 1 /rıci sahifede) 

si ile iltifatta bulundu. 

PllfBilın iltifatı 
Bu Sıtkı Şükrü B. Serbeat Fırka 

zamanında lamet PqaıuD uy.
tini tenkit eden ıiddetli bir nutuk 
söylemit, bilahare müstakil meb' 
usluğa talip olmuıtu .. 

Bundan sonra bllfYekil karJı· 
aında bulunan Mezbaha müdiirii 
ve tehir mecliai azaamdan Cemal 
Beye: 

- Alıt vef'İ9 naaıl l diye sordu. 
- iyidir. 
81lfvekil bu kısa cenpla iktifa 

etmedi: 
- Doadoğruıunu öğrenmek ia

teyorum, dedi. 
B11hran oe bir muhavere 

Cemal 8. bu defa da' 
- Eh, fÖyle böyle 1 dedi. 
lamel PllfA anlattı: 
- Geçtiğim yerlerde bu sene 

vaziyeti daha nikbin gördüm. 
Sonra KarJıyaka ıpor kulübün 

den Fuat B. e döndü, geçen gelit 
terinde olduiu ıibi, bu defa da 
Ankaraya davet etti. Fuat B. 

- Vadetmİ! olmamak tartile 
ıelirim, dedi. 

1 raf müfetti,i Fehmi Beyler bugün 
Balikesire geçtiler. Manisa valisi 
Fuat Halk fırkası reisi Kenan Bey
ler de Somaya sittiler. 

lzmlr belediyesinde 
IZMIR, 26. (Miliyet). - ismet 

Pt. viliyet. kumandanlık Ye beledi
yeyi öğleden sonra ziyaret etmiştir. 
Bafvekil belediyede bir buçuk saat 
kaldı. 

Belediye reisi Behçet B. tehrin 
ibtiyaçlannı, bütçenin vaziyetini 
mali imkinsızlığı anlattıktan, sonra 
yeni tesis edilecek fabrikalardan bir 
kaçının muhakkak lzmirde kurulma 
sını t-enni etmittir. Behçet B. 
Konya ve ııeİre yerlerden gelen buğ 
day ve arpala,ra lstanbul için tatbik 
edilen tenzilatlı ve hususi tarifenin 
1 zmire olan nakliyata da teımilini 
temenni etmittir. 
Hazır bulunan meclis azalarından 

Mtlniir, Mi tat, Naci ve Ahmet Şük
rü Beyler de kantariye resminin ia 
desini Rıhtımın belediyeye devredil
meoi temenniyatında bulunmuş

lardır. 

HARİCİ HABERLER 
Ahvali fevkalade 
rejimi kaldırıldı 

Kanunu esasi ile müemmen 
teminat yeni. 

den meriyet mevkiine girdi 

Otta va 
Müzakereleri 

Aradaki pazarlık 
çok yavaı gidiyor 

OTTAWA, 26 (A.A.) -
Ottawa konferansrnm vazifesi, 
imperatorluk ticaretinin tevsii 
huauau ile ittigal eden bir nu-

d J 1 R d ed .. maralı komisyonun mesaisi ü-
man an enera un sta tın . d k' "f d---•~· A · · .. · 1 hk 1 zerın e te asu e .,.;eıuır. ynı 
emrı uzerıne açı an ve ma e- . • . 
melere sevkedilen adli davalar, zama~da -~ayrı resmı zı.ra~t ve 

1 t k . ed ki d' .anayı mutehaHıalan, ıhtıyaç-mecra arını a ıp ece er ır. . 
H .. ·h t b 1 1 lan hakkında konferansı tenvır 

enuz nı aye u mamış 0 an etmektedirler. Konferansın me 
tahkikat İptal edilecektir. 

saisi, ilk defa olarak toplanmıt 
Bir protesto ve imperatorluk dahilindeki 

BERL1N 26 (A.A.) _ Sa- tarifeler meselelerini tetkik et

bık Prusya kabinesi azası, Leip m~k üzere .m~tahas~ıılard~~ 
zig adalet divanrnın kararını 1 murekkep talı _bU: komıte tesısı 
protesto eden bir nota neşret- ne karar vermıttır. İmp_e~ator
mişlerdir. I luk eczuı arasında teşrıkı me-

sai komitesi, saat S le toplan
Hitlercller ve Komünistler mıştır. 

-• 
Mevaddı iptidaiye 

muafiyet listesi 
Bu seneye mahsus olmak üze 
hazırlanan listeyi neşrediyor 

ANKARA, 26 (Telefonla) - 1 laminyom : (Tahta ve çubu 
Bet sene muteber olmak Üzere ko, külçe, nikel) Tahta ve 
l927 senesinde tanzim edilmit o- (madeni eıya fabrikalann"' 
lan mevaddı iptidaiye muafiyet für dö karbon (yalnız priıı• 
li.~teııinin müdde.ti bittiğinden güm rikalarına), Tasfiye toprağı: 
ruk ve kontenjan vaziyetlerine na fabrikalanna) T riklor ( 
nazaran en ziyade muhtacı hima fabrikalarına) , H&mızı 
ye bulunan sanayi mevaddı iptida hii.mızı klorma. hamızı 
iy':_~i it~al -~dilmek ve ihtiva ede- (timdi ye kadar ihtiyacı t 
cegı !l'um.ru~ ".e muamele vergisi dilmit olan fabrikalara), Sii! 
muafıyetlerı hır buçuk milyon li- tik: (BüyÜk mensucat ve 
rayı tecavüz etmemek ve yalnız fabrikalanna) Klorit dö fO 
~32 mali ıenesin': m~hsus olmak ya hanelere) Dekiıtrin (yal 
urere lktısat vekaletınce hazırla- muk mensucat fahrikala 
nan ve Maliye vekaletince tetkik Ham demir demir çubuk 

Tren Halkapınara yaklaımca, 
Başvekil bataklığı görerek Bele
diye reiainden izahat Utedi. Uzun 
uzadıya izahat verilerek, hu ba
taklığın fzmir halkının aıhhatini 
tehdit ettifi, kinin İçin halkm se
nede yüz bin lira verdiği söylen
di. Baıvekil bu izahab büyÜk bir 
alaka ile dinlediler. 

ismet P,. bütün bu izahat ve temen 
nileri derin bir alika ile dinlemiıler, 
bu noktalar üzerinde etüt yaptıracak 
larını söylemiılerdir. Y anıen'in imar 
plim hakkındaki raporu da bu me
yanda okunmu, ve munakafalar ol
mu,tur. 

BERL1N 26 (A.A.) - Ber 
!inde ve Brandborg eyaletinde 
ahvali fevkalade rejimi, reısı
cümbur Hindenbourg tarafın
dan imzalanan yeni bir emirna 
me mucibince öğle vaktinden i 
tibaren kaldırılmıştır. Öğleden 
itibaren icra kuvveti, askeri ku 
mandanın elinde bulunmaktan 
çıkarak mülki makamlara av
det etmiştir. Zabıtaya ait kuv
vet ve salahiyetler ile zabıta 
kuvvetlerinin kumandası, yeni 
polis müdürüne ve Brandbourg 
eyaleti reisine ait bulunmakta
dır. Ahvali fevkalade rejiminin 
devamı müddetince, Brandbo
urg askeri kumandanı Jeneral 
Rundstaed tarafından netredi
len emirnameler ilga edilmittir. 
Reisicümhurun bir kararname
sile muvakkaten tadil edilen ve 
kanunu esasi ile müemmen bu 
lunan teminat, yeniden meriyet 
mevkiine girmiştir. Jeneral 
Von Rundstaedt, ahvali fevka
lade rejiminin kaldırılması le
hinde bulunmuştur. Askeri ku-

BERLIN 26 (A.A.) - Dün OTTAWA, 26 (A.A.) -
akşam, bir çok kantıklıklar zu ' İrlanda ve İngiltere murahhaa
hur etmiştir. Komünistler, Hit )arının raporları, konferans ma 
ler'in bayrağını taııyan bir pen hafilinin merakını tahrik et
cereyi tahrip ederlerken zabıta, melde berdevamdır. Muhafaza 
müdahale ve ateş etmiştir. Bir kir Le Journal d'Ottawa, İrlan 

ve muv_afık ,ııörülen liateye ufal- çubuk, (hihlmum madeni :,y• 
bn da. ıdh~lı suretile kabulüne rikalarına) Egle gayri salib 
ffeyetı vekılece karar verilmİf ve vani yağlar ( yalnız aabun f 
bu husustaki kararname ali tasdi- !arına) Anilin, Alizalin "" • 
ka iktiran etmiştir. boyalar: (mensucat, madeııİ 

Basmahanede 

ismet Pf. müteakiben hükümet 
konağını tqrif l.uyurmuıtur. 

Akşam ziyafeti 

çok yaralılar sayılmı,tır. da ve İngiltere murahhaaları-

Kararname ve melfufu liıte ya, boyahaneler sabun fab · 
yann. sabah intitar edecek olan rına) Pamuk ipİikleri 21 nu 
R~smı. Gazeted~ ı;ı-:ırolunacaktır. dan yukarı (tek telli), pamu) 
Lısteyı aynen bıldırıyorum: likleri (çift telli beher teli 

Tren tam dokuzu on geçe Baı
mahaneye ıelmitti. Defne ve bay 
raklarla aüalü lokomotif gara da
hil olunca, bir allat tufanı koptu. 
Bir taraftan da muzika batladı. 

IZMIR, 26. (Milliyet)- ismet 
Pt. terefine verilen ziyafet çok sa
mimi ve parlak olmu,tur. Ziyafet 
saat on buçukta hitam buldu ve mü 
teakiben ıardenparti başladı. Ziya
fette belediye reiıi tarafından ıu 
nutuk irat edilmiıtir: 

"Muhterem ye kudretli B-.vekil 
Paşa Hazretleri, 

Ör/t' idare kalktı nın gayet dostane münaaebet-
BERLİN, 26 (A.A.) _Re 1 !erde bulunduk~a~ını, beraberce 

· · ·· h B ı· B d çalıştıklarını, bırlıkte yeınek ye 
ısıcum ur er ın ve ran a- k ld 1 k d 
b d ·ı· d'I · I .. f' me te o uk arrnı yazma ta ır. 
"durg .a 1

• an e ı mı.t 0 •11; or 1 Bu guete, ilave ediyor: Maa-
ı arenın ılgası hakkındakı ka- f'h ki b d 1 h k 

. Hezar~: (Sep~t, çiçek ve mo- numaradan yukarı), Pamu) 
bilye Selluıt galalın emsali plaıtik likleri (ikiden ziyade telli 
mevat;, (tlarak, şemsiye ııap~, lıea- teli 21 numaradan yukarı), 
ton, duğme ve toka fabnkaları- lı, dokuma, menıucat, triko! 
na) çorap fabrikalarına .. 

K.?koz elyaf ve iplik ipi (yal- Boyalı, boyasız Kam gam · 
nız suzme torbası) !eri yalnız mesucat fabrika(• 

Jüt elyaf ve ipli~ ve ipi (men- Beta naktol (boyahanelere, 
aucat ve çuval fahrıkalarına) Her fabrikalarına) Kavlen, Teltİf 
nevi profil <-""1iri ve demir levha (ihtiyacı tesbit edilmiş fahri 
('. ilümur.ı madeni eşya fabrikala ra) hasır f&pkat.k şaz şe 
nna), Teneke: (yalnız konserve (yalnız fapka fabrikalanna) 
fabrikalarına), Bakır çubuk: (ba Antrafik tozu: (Şakuli fı 
kır tel ve kablo fabrikalanna) A- çimento fabrikalarma). 

Hariciye, Maarif ve Nafia Ve
killeri birinci VJlgonda idiler. ikin 
ci vagonda Baıvekil, vali Kizım 
Pş. Hacim Muhiddin ve dün gele
rek Karııyakada vagona binen 
Fahreddin ve Ali Hikmet Paıalar 
bulunuyordu. 

lamel Pt. açık senk bir kostüm 
giyınitlerdi. 

Tren durunca Batvekil alkıılar 
ve yafa sesleri araaında, vagon· 
dan indiler. Mütebe11im bir tavır
la istikbale gelenlerin ellerini 11k 
tılar. 

" lzmirin misafiri olduğunuz bu 
sevinçli giinlerde bu gece lzmir be
lediyesinin ziyafetini lütfen kabul 
buyurarak ıoframıza ıeref ve rev
nakbaht buyurduğunuzdan dolayı 
tazimkirmızın ve ıehir meclis.i aza
ları arkadatlanmın minnet ve sük
ranlarını takdime müsaade buyur
ma.nız.ı rica ederim. 

, . ma 1 , a ı aşın a o an er es 
rarnameyı ımzalamı,tır. · · k f 'it k 1 

ıçın gere ngı ere ve gere r 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ı landa h ü 1 ·,met 1 erin in m em le-

B İr ana, kızını Daru·· ıfu·· nunun ketlerine karşı •on derecede mu 
•• zir olacak bir takım vakayie 

Oldu •. rdu·· Islahı doğru gitmekte oldukları mey-
dandadır. Bu gazete, netice ola 

Tarsuıtan yazılıyor: Burada çok 
feci bir cinayet vakası olmu' ve bir 
kadın kendi kızını btço.kla yarala
mak ıuretiyle öldünnüştür. Yakanın 
teebit edil mit olan sebepleri !udur: 

(Başr ı inci sahifede) rak, bu vaziyetin anlaşılmaz bir 
Yeni nüfus umum müdürü 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Yozgat valisi Ali Galip 
Nüfus umum müdürlüğüne ve Nüfus umum müdürü Akif 
Gazi Antep valiliğine tayin edilmişlerdir. 

Buketler ve yaşa aııazelerl 

Her Türk ve her Türk tehri gibi 
lzmirliler ve lzmir kadırtinastır 
duşman istilasinin bütün acılıkları
nı talmtt olan lzmirlile.- çok ıevdik 
teri ve Türk Cümhuriyetinin en mü 
hiın bir limanı ve akdenizin inciıi 
telakki ettikleri güzel ,ehirlerini o 
iotiladan kurtarmıt olan garp cephe 
ıi ordularının yüksek ve kudretli 
kumandanını unutmamıştır ve asli 
unutmayacaktır. Onun aziz jsmini 
kalplerinin taderinliklerine hak et
mi~lerdir ve bu. muazzez iaim o d• 
rinliklerde evlittan evlada, neeilden 
nesile mukaddes bir bergiizar ha
linde intikal edecelttir. 

Tarsusta hergelecinin kızı Anif 
denmekle maruf ve içtimai vaziyeti 
kirli bir kadının Fatma İ sminde ye
tİfmİf bir kızı vardır. Kız annesinin 
vaziyetinden memnun değildir. Ve 
her hangi bir eo-kekle evlenerek ken 
diaini annesinin elinden kurtannıya 
çalıııyor. Annesi ise her ne bahasına 
oluraa olıun kızın evlenmesine ma
ni olarak onu kendisi a-ibi yapmıya 
çalıııyor. 

vaziyet olduğunu yazmaktadır. 
5_"k m_ektep vaziyetinden yani ta- LONDRA, 26 (A.A.) -
lım mues•<tesi olmaktan,ç ı kacak bir ı Londradaki cenubi Amerika 
tetkik müeueıi haline getiril~c~ktir. mahafili, Ottawa konferanarnın 
Pr Malche raporunda bunun ıçın de 'lk .. k 1 · ·· b" ··k b" • I ı ır. uza ere erını uyu ır a ita/yada gizli harp gemileri g 

pıldığı tekzip ediliyor 
Her tetekkülün önünde duru

yor ve herkeae ayn ayn iltifat e
diyordu. Eanaf Birliği namına Ru
§<:n Mustafa B. bir hUket takdim 
etti. Bunu diğer buketler takip et
ti. 

Ba,vekil ve Hariciye vekili se
firle bir dakika görüıtüler. 

Gardan çıkılıyordu. lamel Pt. 
otomobiline binerken, orada topla 
nan binlerce halkı tapkaamı üç 
defa sallayarak selamladı. 

Vali ile birlikte otomobile bin 
di. ikinci otomobilde Hariciye ve
kili ve Hacim Muhiddin B. vardı. 
Üçüncü otomobile Maarif ve Na
fia vekilleri bindiler. Diğer otomo 
bitlere de aıruı ile diğer ze-.at 
hindi ve dofruca Gazi hulYann
dan birinci Kordonu t~kiben Gazi 
konağma ıridildi. Güzergah binler 
ce halkın "yaşa" avazeıi ve alkıt 
tarla çmlayordu. Konakta ziyaret 
cilere birer defter ac;ılmııtır. 

Miaafirler saat on yediye ka
da r konakta iatirahat edecekler, 
ınüteakiben Yiliyeti, müıtahkem 
mevkii, fırkayı:, belediyeyi ziyaret 
edeceklerdir. 

Resmi kiJşat bugün 
Y ann saat on yedide fırkada 

reomi kabul yapılacaktır. Saat on 
sekizde de heykelin kiifat resmi 
yapılacaktır. 

Misafirler ertesi gün Ege vapu
ru ile lstanbula hareket edecekler 
dir. - Abidin. 

Yolda 
IZMIR, 26. - Batvekilimiz yol

da her tarafta büyük tezahürat ile 
kardanmıttır. Hususi tren dün sa
bah Kütabyadan geçıniı ve iıtasyon 
da binlerce halk beıvekili selimla
mııtır. Tren halkın Ye köylülerin te 
zahüratı ara11nda yoluna devam edt0-
rek dört buçukta Balikeaire va11l ol 
muıtur. 

Balikesir istasyonu ve sokaklar ki 
milen halk ile clolmuıtu. Her taraf 
donanmııtı. Bafvekil trenden in""'k 
fırka merkezine kadar gitti, orada 
verilen çay ziyafetinde bulundu. 
Sonra bir çok heyetleri kabul etti. 
Aktam yemeğini askeri mahfelde 
yiyerek saat onda lzmire hareket 
etti. 

Tren bu sabah erken Maniaya 
vasıl oldu. Valimiz Kizım Pata.ba
zı mebuolar, fırka viliyet idare heye 
ti erkinı Başvekili Menemende kar
ıdadır Plıpı hepıinin ellerini 11ktı, 
iltifatlarda bulundu. 

Tren Çiğli istasyonuna vasıl olda 
ğu zaman köylüler Bafvekili cidden 
ıamimi ve candan tezahürat ile kar 
ııladılar. lımet Paşa bundan çolı: 
müteha1111 oldu, ikram edilen a)'l"a 
nı içti. 

Tren Hacı Hüseyinlerde bir daki
ka durdu. Pata. kendiıini seli.mlı
yan köy halkına iltifat elti. 

Saat ıekiz otuzda tren Kaftıyaka 
İstJ.ıyonunda bulunuyordu. 

MANiSA, 25. (Huıuıi) - ismet 
Pı. Hazretlerini kartılamak üzere iz 
mır Halk fırkası reisi Hacim Mubid 
d:n, Kaaaba ıimendifer ikinci mü .. 
dürü Naci, deroiryollar serkomioeri 
timi. hareket baımüfetti~i Süley
man, telgraf bqmüfettiıi Ali Rıza, 
katarlar baımüfettiıi Hasan, telıı:-

Ancak sizin yÜksek tahaiyeti
niz Türk ve cihan tarihlerinin ka
dirşinaa sahifelerine yalnız büyÜk 
ve muzaffer bir kumandan ola ... 
rak intikal etıneyecektir. Tarih 
ile birlikte gelecek Türk nesilleri 
a11rlardan beri bedbabtane ve ce
mili.ne muahedelerle her defasın 
da bayıiyet teref ve iıtikli.linden 
bir parçaaını kaybeden bir mille
te Lausanne aulhü gibi kelimenin 
büyük m&naıile ıerefli ve mes'ut 
bir sulh ibda eden kudretli bir 
ıiyaıet ve devlet adamı olanak si
zi selii.mlayacak, taziz ve takd.iı 
edecektir. 

hmirlileri garp cepheıinin 
kudretli ve muzaffer kumandanı
na bailayan rabıtalar duyplar 
ne kadar kuvvetli derin Ye canlı 
iae Lauıanne sulbü kahramanı lı 
met P"f'lya karJı besledikleri hür 
met, muhabbet ve minnet hiıleri 
de o kadar derin ve ıamimidir. 

Siz Türk cümhuriyetinin ilk fe 
refli ve ku.,,..etli BatYekiliainiz. 

BüyÜk kurtarıcı Gazinin kurdu 
ğu Türk cümhuriyeti bugünün 
kudretli asri devleti haline kalbe
den ona ciban siyasetinde büyÜk 
ve serefli bir mevki veren aiz •• 
ıizi~ riyaset ettiğiniz bükümetler
dir. 

Gazinin vücude getirdiği bü .. 
yÜk ve emsalsiz inkılap ve o inkı
labın büyÜk ve mes'ut tecellileri 
ıizin ve sizin kurduğunuz hükU .. 
metlerin kudretli ve u.mimi siya 
seti aayeııinde tahakkuk etmiıtir .. 
Türk milleti kanunu medenisine 
ıızın B-.veki.letinizde kavutlu. 
Türk kanunlarını medeni bir mil .. 
lete li.yik aori bir tekle sokan ıiz 
ve ıizin riya.et ettiğiniz hükUmet 
ler ~-r. 

Bu memlekette bu milletin şiın 
diye kadar phit olmadığı bir i
mar siyaseti açtınız ve memleke .. 
tin mühim tehirlerini ve noktala .. 
rını ,imendiferlerle bağladınız. 

Bu güzel şehrin cümburiyet 
idareıi sayesinde vaaıl olduğu fe. 
yiz ve terakkiyi ve onun imarı i .. 
çin aarfedilen meaaiye her zaman 
büyÜk bir alaka ve ııevinç ile ta
kip ettiniz. 

Cihanı oarsan emııalsiz iktıoat 
buhranının aadamelerinden muaz .. 
zez memleketimiz İzmir bir çok 
memleketlere ni.abeten az müteea .. 
air olmutaa bunu cümhuriyet ida 
resinin feyizlerine ve zatı Alinizin 
kudretli ve durbin ıiyasetine med 
yundur. 

Muhterem ve kudretli Başve
kil Pa~ Hazretleri, sözümü uzat
mak suretile büyÜk nezaket ve 
sabrınızı sui iatimal etmek Ute
mem. Ifadabma nihayet verirken 
kadehimi Türk cümburiyetinin 
kudretli ve BüyÜk Ba,vekili ismet 
Pafa Hazretlerinin aıhhat ve aa.a .. 

Günün birinde Bahri isminde bir 
ıençle kız aralarında evlenmiye ka
rar ..,..iyorlar. Ve geçen çartamba 
gÜnÜ Bahri ite beraber Ahmet efen . 
di iıminde bir zata dahalet ederek 
anneaİJıjn vaziyetini ve kendisi bak 
kındaki düfiincelerini anlattıktan 
ıonra nikib!inmn kıydmaar için i
cap eden muamelenin yapılması rica 
11nda bulunuyorlar. 

laboratuvar ve enstitü mesaisine l ' k · ı t k' t kted' M" 
çok ehemmiyet atfetmek lazım ka a ı e al ıp e lmd e . ır. . ':'za 

ld ·- . . . . . . eratın a mış o ugu son ıs tıka 
ge ıgmı ışaret etmııtır. Bınaena- ı t b h f') ' d' d" 
1 h . .. . . d . me , u ma a ı ı en ıseye u-
ey yenı unıvenıte e faalıyetin .. kt h'I' k I - k . 

h k . • . furme en a ı a mama ta ı-
mı ra ı enatıtu ve laboratuvar o- d h d·· .. . . 
lacaktır. s~ e . ayrete u!u~memıştır. 

Fılvakı et meselesınm müzake 
rata hakim olacağı evvelce tah 
m İn edilmiş idi ve bir takım 
mütkülita bais olacağl bilini
yordu. Domil)yonlarla merke
zin bu mesele hakkında yekdi
ğerine muhalif iki tez ileri ıüre 
cekleri bekleniyordu, fakat Bri 
tanya heyeti erkinı arasındaki 
zuhur etmif olduğu zannolunan 
ve beklenilmiyen ihtilafın neti
celeri hakkında azim enditeler 
vardır. 

ıı.Iüdt-ft:' !..rin iıe, bu vaziyette 
daimı ıurette müeııeaeye bağlr o) .. 
malan jcap etmektedir. Halen, 
bazı rnüderrialer liboratuvar me· 
.sa.isini ve hatti takrirleri muavin 
lere bırakmaktadırlar. Yeni tekil
de, daimi aurette mefgul olamıya .. 
ı:ak müderriıler tasfiyeye tabi tu
tulacaktır. 

Pr. Malcbe raporunda Oniver
ıite hocalaıınm derecelerini de 
ayrı bir taanife tihi tutmaktadır .. 
Bu tasnife göre muallimlik kalk
maktadır. Üniversitede hocalara 
Pr. ve Pr. agr, olmak Üzere iki 
unvan verilecektir. 

Bor ah 
Ve borçlar 

Noktai nazarını 

ROMA, 26 (A.A.) - İstefani Ajansı bildiriyor: 
Deyli Telgraf gazetesi İtalyanın gizli harp gemileri yapma 
olduğuna dair bir ma~ale neşretmiştir. Bu haber tamamen 
sızdır. ltalyanın hali inıada ancak iki harp gemisi vardır ki b 
lar da parlementoda resmen bildirilmiştir. 

Zehirli bir kuyunun kurbanlar 1 
~, -UŞAK, 26 (A.A.) - u,ağrn Bozkut köyünden üç saat 

safedeki kuyuya düfCll bir tank zehirlenerek ölmü, ve ta-'"'""' 
çıkarmak için uğra§an iki kişi zehirlenerek vefat etmiılerdir. 
nun üzerine kuyuya diri bir tavuk indimıitler tekrar çıkarınca 
nun da öldüğünü görmüşlerdir. Hadise kaymakamlığa haber 
rilmittir. Kuyunun doldurulması için tebligat yaprlmıttır. 

M. Venizelos Ya/ovaya gelmig 
ATINA, 26 (Hususi) - Fransada bulunan M. Yeniz 

bir Atina gazetesi muhabirine Türkiyenin Cemiyeti Akvama ' 
tirakinden çok memnun olduğunu söyledikten ıonra, bu sene 'i 
!ovaya gidemiyeceğini teessürle ifade eylemittir. d• 

M. Venizeloa İsmet Pş. ya bir mektup yazarak itizar bey t, 
edeceğini de ilave etmİ.§tir. koı 

Tam bu 11rada kızının Bahri ile 
beraber olduğu haberini alan anne 
dofru Alunet efendinin evine gele
rek her ikiıini bir arada görünce ca 
navar ai.bi kızın ü.zerine hiicum e· 
denılı: yanmda bulundurduiu bıçağı 
zavalluun sol memesi üıtüne aaplı
yo.-. Kızcağız bu yarayı alu almaz, 
derhal yere düı.,.ek ölmüıtür. Bu
nu ıören katil anne firar etmiı ise 
et.. yakasını zabıtanın elinden kur
taramamııtır. Katil karı adliyeye n 
rilmit ve derhal tevkifhaneye konul 
muıtur. 

Bundan başka dereler ve kür
süler arasında değişiklik, tevhit, 
ilgalar da yapılacaktır. Uğvedile 
cek kürsü adedinin 35 i bulacağı 
tahmin edilmektedir. Buna muka 
bil bazı yeni kürsüler ibdaa edile 
cektir. 

Her ıeyden evvel yenı unıver
ıite, bir Türk ilim ve inkılap mü
esseaesi halinde faaliyette buluna 
caktrr. Türk Üniverıitelerinin en 
başlı vazifeleri Türk inkılabını 
kökleştirmek ve her memleketin 
kendi ilmi olduğu gibi, Türkiyede 
de bir "Science Turque" yapmak 
olacaktır. 

vAs~~~~;d!l'~.r A. _ Rıhtım şirketi davası bitti 
r, 

detine kaldmr ve cümlenizin ba
na itL.oa etm.enizi rica ederim. 

Y llfAlm Türk Milleti, Y afalla 
Büyük Gazi, Yataaın lamel Pata 
Hazretleri. 

Vekiller 
IZMIR, 26 (Milliyet) - , a

rın fırkada lımet Paşa terefine 
250 kitilik bir ziya.fet verilecek
tir. 

Nafia vekili bugün Vali Pı. 
dan Nafia işleri hakkında izahat 
almıftır. 

Hariciye vekili bu gün ıcar.ıya
kada ikamet eden annesini ziya· 
ret etmittir. 

Tezahurat, fener alayı 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Şe

hir elektrikle tenvir edilmittir. 
Muhtelif fener alayları tertip edil 
mi•, geç vakte kadar tezahürat 
yapılmııtır. 

Gardenp.1rti 
lZMIR. 26. (Milliyet) - Garden 

parti çok parlak ve eğlenceli oldu. 
ilk dansa ismet Pı. kalktı. Ba,vekil 
seyahat yorgunluğu üzerine gece 
yarm gardenpartiden ayrılmıştır. 

Maarif Vekili Berganıaya. 
gidecek 

Bu gayeleri temin için de hüku 
met hiç bir fedakarlıktan çekin
miyeceklir • 

Bir aene evvel bareme giren 
darülfünun hocalan henüz yeni 
tekilde maaşlarını almamışlardır. 
Maaılar 500 - 400 ilh teıbit edil
mekle beraber hocalar gene eaki
ıi gibi maaş almaktadırlar. Bare
me göre teıbit edilen bu nıaatlar 
da, bu miktarda, ıalabattan son
ra, yani Oniveraite Pr. ve Pr. asr. 
lerine verilmeğe başlanacaktır. 

Diğer taraftan, haber aldığı
mıza göre Pr. M. Malche, tetkika
tını müteakip memleketine avdet 
ederken Türkiyede Üniversite e
minlifi yapabileceği teklifinde 
"-ulunmuttur. 

1 •••••• 1 

Bir tahsildan 
1ZMIR, 26 (A.A.) - Maa- soyanlar 

rif vekili Esat Bey yarın sabah 
saat beşte Bergamaya giderek 1 .:iandıklıdan yazılıyor: Geçenler
Bergama harabelerini ziyaret de Utakta idam edilen bir caninin 

Ga · H 1 · · h k il karde,i olan Raınazan iıminde bir 
ve zı azret erının ey e e · 'k' k d ·ı b' likt Mat" · · · · d b l şenr ı ı ar a at• e ır e ıye 
rının açılma merasımın e u un tahsil memurlanndan Murat Efen-
mak üzere gene ogün avdet ede dinin yanında bulunan 2385 lira-
ceklerdir. yı. Murat Ef. uyurken alarak kaç-

• • • 1 d mış ar ır. Fakat jandarmalann ıid-
Gazi. heykelinin kütadı merasimin 

de bulunmak Üzre C. H. fırkası lı- detli takibi neticesinde haydutlar 
tanbul idare heyeti reiıi Cevdet Ke- üç gün içinde yakalanmıılardır.Hay 
rim B. tehir medioinden Nakiye H. dutlann, paralan sakladıkları Y"" de 
dün lzmire haraket etmiılerdir. bulunm~k Ü>•••rlır. 

Ayandan M. Borab, sözlerinin Av- İ . ı. 
rupa tarafından fena tefsir edilmeme ZMIR, 26 (Milliyet) - Rıhtım Şirketi daYası hitam bu• 
•İni iıtemekte olduğunu beyan eı-1 mu,tur. Evrak esas mütaleaye verilmittir. 
mittir. Mümaileyh, Borçların külliy 
yen ilgası taraftan olmadığını, ma
mafi diğer itiliflar bilhaua tahdidi 
teslihat hakkında bir itilif akti mu
kabilinde yapılacak ilga lehindeki 
her türlü harekete müzaherete ama 
d~ bulunduğunu taırib elmittir. 

VASHINCTON, 26. A. A. -
M. Borab, kendi planının Cemalıiri 
Müttahidede bazı mertebe mukave
mete maruz kalmakta olduğundan 
bihaber değildir. Maamafih, efkirı 
umumiyenin büyük bir kıamınm 
urefah" mukabilinde harp borçları
nın mübadelesi lehincl.e bulunduğu
na kanidir. 

Bunun için de M. Borab, Cema
hiri Müttabidenin medyunlann te
diye kabiliyetleri esuma iıtinaden 
müzakereye giritmetıİni fakat Cema
hiri Müttabidenin ihracatını almak 
kabiliyeti üzerinde münakaşa edilme 
sini telkin etmektedir. 

Bir tayyare 
Kazası 

Bükreı - lstanbul 
yolu üzerinde 

bir tayyare arızası 
SOFY A, 26. A A. - Bükret -

l ıtanbul ıeyahatını y-n bir Siclna 
tayayreııi motöriinde basıl olan bir 
bozukluk üzerine Romanya hudu
dundaki Kemanlar civarında karaya 
İnmeğe mecbur kalmııtır. Tayyare 
de dört yolcu ile pilot vardır. Silin
dirler, makina tahribata uğramı,tır. 

[Dün bu kaza bakında Sidna tir
ketinden malümat iatedik. Bize JU 

Harp borçlarile tamirat ve indel
hacc tahdidi teılihat ve tarife mese
lelerini mevzuu bahsetmeksizin bir 
konfe.-anı akdinin büyük mübelat
ıızlık olacağı, fikir katisinde bulu- izahatı Yerdi! ... : 
nan mümaileyh, konferansın <:..ni
yeti Akvaııun yerine Cemalıiri Müt 
tahide veyahut bafka difer bir bü
yük millet tarfınclan içtimaa d .... et 
edilmesini tercih eylemektedir. 

Nev-York Times gazeteıi M. B<>
rab'ın bu bapta beyanı fikir etıne
den evvel Beyaz Saray ve hariciye 
nezareti.le iıtifare etınİf olduğu 
mevıuk bir menbadan haber almak
tadır. 

Mümaileyb, Teırinisaoi intihaba
tından evvel toplanması mütkül <>
lacağını söylediği konferansa Rus
yanın da iıtirak etmesini iıtemekte 
ve milletlerin timdi ittihat et•nele
rini akıi takdirde intihatın devam 
edeceiinden İsrar eylemektedir. 

- lıtanbula Bükr"ften buırün 
tayare gelmiyecelrtir .Bükrqten ya 
nn sabah bir tayyare saat 10 da ı• 
lecektir. Bu taJ'7111'8 de yarın sabeh 
(bu sabah) sat 1 de Bükrqten kal
kacaktır. Böyle bir kaza olsaydı bİ& 
muhakkak haberdar olurduk. Fakat 
oöylediiim gibi ne dün. ne bugün 
Bükrqten fstanbula tayyare hara
ket elm 0

ıJ değildir. Ancak dün (ev
velki gün) lstanbuldan Bük:r"fe bir 
tayyare haraket etti. Bu tayare Bur
gaz iner, oradan başka bir tayyare 
Bükr~e kalkar. Bu tayyare hakkın
da bize hiç bir malümat celmedi. 

Bulgarlar da 
Memnun! ı., 

lı 
I> 
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Türkiyenin Cene t 
ye gitmesi harici ~. 

siyasetinin •ıı 

tabii bir neticesid' ı, 
SOFY A, 26. A. A. - M. Pan 

doref Demokrat fırkasının Dafirİ 
kirı olan nimreımi ( Z name) gaz 
ıinde Türkiyenin milletler cemiy 

At 
~. 
flı 
ı, 

l 
ne duhulü münaıebetiyle yazdır, ~" 
makalede diyor ki ( T ürkiyenin illl 
bakı milletler cemiyeti için m.,,... 
kaaançtır. Yeni Türkiye bir çok ; ~. 
nelerden beri milletleri ayıran ııl ı.. 
feYİ unutturmak için çalıııyor. Tii' ~ 
kiyenin beynelmilel yüksek mües!J t.ı , 
leye duhulü mihveri beynelmil',: 8· 
uzlaıma olan harici siyaıetinin ta~ A:, 
lıir Mticesidir. Türkiyenin bey...- tı 
milel müsalemet eserine ittiraki ~ lo 
km Ye uzak -mleketlerle akdettı; '• 
ği itilaflar hakkında en küçük ~ 
tüpheyi dahi izale etmektedir. ~il-
leti ... caniyeti azasının müttefiko# 
Yerdikleri reyler Gazi ile yo~ 
arkadaılarmm llbam ve idare etmı· 
ıslahat eserinin tekmil dünya tar" 
findan takdir edildiğinin yeni delil· 
terinden biridir. Biz Bulgarlar Tilı" 
kiyenin bizim de dahil olduğuınaf 
beynelmilel aileye iltihakından nıe<P 
nun olabiliriz. Bu iltihak milleıl,ı 
cemiyetinin nüfuzunu yükaeltınel'" 
ve ehemmiyetini arttırmaktadır. 
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Tütün Kanununda Ne 1 ı at apı ıyor. 

Ekonomi 

Yerli mallar sergisi 
için hazırlıklar 

u seneki serginin geçen sene. 
)erden daha çok 

iyi olmasına itina ediliyor 
811 Mine 1 Aiuıtoıta açılac-.k 

'".Milli aanayi birlitinin büyük 
·· "• yerli ıralı ıiyaaetinde en 
...... ir amil olan yerli mallar aer 

1 biiYiik bir faaliyetle hazırlan 
l'l""l<ı. dl!'. 

11 
Dördüncü yerli mallar aerıiıi, 
"'•ıilerin ilk mülef"bbiıi olan 

• lıl~vaffakiyetle idare eden Bir· 
~tibi umumiıi Nazmi Nuri B. 
e.fından Avrupa aerıileri mü· 

~lllnıeliyetinde tertip edilmekte· 
~· l>ort aeneden beri halkın bü· 

•afbet ve teveccühünü kaza· 
11 •e halka yerli malı ruhunu •· 

·?'ili> aerıi bu aene bir _ç~k ye· 
ılderi nefsinde cemetmJflır. 

. 8u aeneki ııerıiye bütün sana· 
~ lı:ıüeaaeaeleri ittirak ebnekte· 
ıı., &u aene 11 temmuzda en gÜ· 
•I Pa"Yiyon ıahibine bir vazo ve-
1-.:ektir. Bu itibarla her fabrika 
. İ7l paviyona aahip olabilmek 
~- hüyük bir faaliyet 1arfebnek-

ır. Sergiye fabrikalann rağbeti 
"çen aeneden çok fazladır. 
;..,S._rıi münaaebetile Galataaaray 
· ·~ 250,000 liraya aigorta etti· 
lli~1•tir. Mektebin cepheıi de ye· 
•h~ıı badana edilmektedir. Mek· 

•ıı öniindeki bahçe de aafalt o
•e.ı. Yapılacaktır. Sergi babçesin • tu lene beı metre yükaekliğin 
~ 1"içre tarzında bir muzika 
tkü yapıhnı9tır. Serıide bir de 

°i,"k bahçeıi yapılmaktadır . . Bu 
_, çede atlı kanncalar, aalıncak 

11 
~llnılmaktadır. Sergide Cüm· 

l'ıı>et ıençler mahfili üç temail 
4~ecektlr. Bu temsillerden birin· 

1 dört Ağuıtoı perfembe akşa· 
•erilecek ve üçü de komedi 

lı>ikal olacakbr. 

Sü:1gerlerimiz 
liariıi umumiden evvel Gelibo

ı!e. büyük bir inkit afa mazhar 
'o 11t olan ıünıercilik harpten 

ııra atıl bir hale ıelmitti. 
C.eliboluda Ahmet kaptan na• 

l de. bir zat aon zamanlarda bu 
ı, • •oaılı surette metıul olmağa 
~tle.nıq n Türk ıençlerinden iyi 

11terciler yetiştirmiştir. 
C.elibolu Ticaret odaıı Marma• 

te. Wıııntakaaının bu çok ıilzel ıün 
1 ~lerine müşteri bulunmaaı için 
:t•ııbut Ticaret odaaının tava11u
·~" iıtemi9tir. latanbul odası bu 
llı(i lf•rlere Amerikada büyük bir 
Ilı "lleaeyf miifteri olarak bul· 
lıttnr. 

ltalyada fındık 
d 'I' ri:reate Ticaret miimeaailliğin· 
• •n Ofiae ırelen malümata naza· 
~-ıı, ltatyanm bu aeneki fmdık re· 
f •ltea; ıeçen senekinden daha 
'llo. tahmin edamektedir. 
~ C.eçen aeneki ltalya fındık re· 
•lteıi 180,000 kental kabuklu 
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idi. Bu aeneki mahıul daha dol· 
ıun ıörülmektedir · 

Ofiae ıelen malümata nazaran 
Trabzon fındık rekolteai 350.000 
kantar olarak tahmin edilmittir. 

Balkan ticaret odası 
Balkan Ticaret odaaı teıkili i

çin Dahiliye Vekaletinden talep 
edilen müaaade dün bu if" memur 
bulunan lıtanbul Ticaret odasına 
gelmittir. 

Balkan Ticaret odaaının eyhil 
ayı zarfmda kütadı mukarrerdir. 

Oda meclisi bugün 
toplanıyor 

Ticaret odaaı mecliai bugün aa· 
at 15 te toplanacaktır. Bu içtima· 
da evvelki gün yapılan Ticaret 
borsası intihabı taıtik edilecek ve 
heyete Oda namına iıtirak edecek 
iki aza seçilecektir. Bu iki azanın 
ıeçen sene olduğu ıibi Hamdi ve 
Hüıeyin Sabri Beyler ol&cağı tah· 
min edilmektedir. 

İtalyan ticaret ata
şesi Ankarada 

halya ticaret ate,..ıi Bari aer· 
gloi hakkında lktıaat vekiletile 
temas ebnek Üzere dün ak9am 
Ankaraya ıitrnittir. 

Tiftik ihracahmız 
Halı ve tiftik ihracı hakkında

ki karamamenin tatbiki tiftik ih
racatımızda ehemmiyetli bir faa· 
liyet huıule getirmittir. 

Dün tehrimizden mühim bir ti
carethane Botnia vapurile 300 bal 
ya t iftik aevketmittir. Bundan haf 
ka diğer iki müesaeıe de bin 900 
diğeri 250 balya olmak üzere ce· 
man 1050 balya tiftik ıevkebnif· 
terdir. 

Temmuz ayı zarfında tıttik ih 
racatımız yalnız lıtanbuldan 3 
bin balya kadardır. 

Son günlerde tiftik fia~erinde 
bir yükaelme görülmektedır. 

Dün 14 vagon 
buğday geldi 

Dün Anadolu'd·n 9ehrimize 
14 vagon buğday gelmittir. 

Filyos-Zonguldak 
hattı 

Filyoe - Zonguldak timendi
fer hattının m9aaına talip olan 
bir F ranıız grupu hükUmete bu 
hususta bazı tekliflerde bulun
muttur. Grup mümeuili ile An 
kara'da müzakerat cereyan et· 
mektedir. ---------Yeni kanunlar 

Türkiye iskele ve limanlan 
arasında posta seferleri hizme
tinin Devlet idaresine alınması 
na dair kanun dün Vilayete teb 

liğ edilmittir. 
Bundan başka Türk gemi 

kurtarma anonim şirketi teşki
latı hakkındaki kanun da gel

mittir. 1 
Vali bugı.ın ge1ecek 

Vali ve Belediye re1si Muhit
tin B. bugün Yalovadan 9ehri
mize dönecektir. Muhittin Bey 
tehrimizde bir kaç gün kalacak, 
tekrar Yalovaya gidecektir. 

''Dil", nasıl 
Satılır? 

E lak ve Eytam Bar:/ıaıının 
·~tarından birinde Büyüha· IOn 1 • , • L' f L 

d d L • Dil mesıreıının seHU OH• 
O ORI .. ··1 kt 

ıitle satılık olduju . B0 r_u ?.'e •· 
dir. Dil eskiden berı Bu!."~ada· 
nın meairesidir ve eğer Bu~~ad~ 
ya arka tarafların da imarı ıçın la 
zıı:ı olan ilrinci Ukele yapılır~°. 
Dil baflıca ıerelli yerlerden bırı 
olacaktır. 

Şimdi bir hunıd ,ahıın bu mfl 
aireyi alıp ve orııalara ayırıp •o· 

t a L halkı meıireden mahrum et 
ar R '/ b'l" ' B meıine na•ıl ceva.z verı e ı ır. e 

tediyenin Emlak ve Eyt.am !Janka 
sı ile anlafaı-ak bu mesırenın bey
hude yere :ziyan olmaktan kurla· 
rılmasını temenni •delim . 

Maaş 
Cüzdanları 

Kırdırmak istiyenler 
mürabahacılann el
lerinden kurtarılıyor 

Mütekait, eytam ve eramili 
ıarraf ve murabahacıJann elinden 
kurtarmak için Maliye Vek'1etile 
Emlak ve Eytam BankaH araHn· 
da haaıl olan anlatmaya dair ban 
kanın latanbul ıubeıine henüz bir 
emir ıelmemittir. Yalnız banka 
merkezi bu huıuı için icap eden 
tahsisatı dün bankanın latar.bul 
tubeıi emrine vermiştir. 

Emlak ve Eytam bankaaı mÜ· 
tekaidin, eytam ve eramilden üç 
ayda bir maaf alanların maa,ta
nnı arzu ederlerae üçer aylık ola
rak kıracaktır. Bu muameleye mu 
kabil banka yalnız ayda yüzde 
bir faiz alacaktır. Halbuki timdi 
bu nevi muameleyi yllpan aarraf .. 
lar ayda aıgari yüzde on almak· 
tadırlar. Bu şekilde arada niahet 
kabul etıniyecek kadar bir fark 
vardır. Şimdilik muamele yalnız 
bankanın lıtanbul tubeainde ya· 
pılacak, ileı·;de icap edene tetmil 
edilerek şubeler teais edilecektir. 

Maaşlarını kırdıracaklara aza• 
mt aühulet göaterilecek ve maaı 
cilzdanının maaf şubeleri tarafın 
elan tasdiki kifl ıelecektir. 

Poliste --
Kızıltoprakta 
Hırsızlar 

-~ 

Şebeke yakalandı, 
Adliyeye verildi 

Bir müddetten beri Kızıltoprak 
ve havaliainde hır11zlık yapan bir 
ıebeke meydana çıkarılmı9tır. 

Bunlardan lbrahim, llyaa, Ra· 
mazan, lımail, Ki.mil, Rifat ile i
ki kadm yakalanmıttır. 

Bunlar bir ay içinde on yedi hır 
11zhk yaprnıftır. Hepıi adliyeye 
verilmittir. 

Bir şoför dayak yedi 
N i9antaıında oturan toför Oa

man efendinin idaresindeki kam
yon Kaaıınpafa iıkeleıinde kum 
almak için manavra yapbfı eana
da kamyon oradan ,ceçmekte o
lan Cemal Beyin üzerine yürü. 
müıtür. Bunun üzerine Cemal Be
yle arkadaşı Rıza efendi şoförü 
döğmüfler ve ikisi de yakalannuılar 
dır. 

Geçimsizlikten •• 
Büyükderede tayyare hangarın 

da manavracı Ali ile manavracr 
lbrahim ıeçimıizlik yüzünden 
kavga çıkarmışlardır. Ali, ibra• 
himi karnından yaralamıftır. 

Japon yakalandı 
Sazlıclerede Abmedi ·urarak ka

çan Japon Cevdet dün yakalan
mıttır. 

iki cambaz kumpan
yası arasında kavga 

Emirgan koruıunda canbazlık 
eden Ali Efendi kumpanya11 ile 
Abdullah ve Halit efendi kumpan 
yası araaında müthit bir kavga 
olmu~tur. 

iÇ avgaya korunun paylaıılama
malı sebebiyet vermiştir. Ali efen 
di kumpanyaaı Samatyadan Emir
gana geçmif, direkleri dikerek tel 
!eri kurmuştur. Fakat daha evvel 
Halit ve Abdullah Efendiler kum 
panyau bu koruya talip olduklan 
ırihi sahibi ile de anlattıklanndan 
Ali Efendinin açık gözlülük yap
masına fena halde kızmışlardır. 
Bunun üzerin,. her iki kumpanya 
müdürleri ve müetahdimleri ara
ıında bir kavga baılamıt, çamhaz 
lar, palyaçolar birbirlerine ıirmiJ 
terdir. Etraf koruluk olduğu için 
bolca odun ve sopa tedariki müm 
kün olmuş ve cambazlann biribir 
!erine ikram ettikleri aopa ziyafe 
ti bir bayii aürmüıtür. 

Nihayet etraftan halk ve poliı 
!er yetişmiş, kavgacı cambazlar 
güç hal ile ayrılabilmişlerdir. 
Kavga eınasında fena halde da· 
yak yiyen ve batından omuzun· 
dan yaralanan Halit Efendi bay
gın bir halde haataneye kaldınl
mıftır. Abdullah ve Ali efendiler
le palyaçolardan biri de yaralan
mııtır. Zabıta tahkikata devam 
ebnektedir. 

Polenez yolunda 
soygunculuk 

Polonezköyü mubtan karıaı i
le birlikte Patabahçesine ıelir
ken önlerine, biriıi kamalı, dört 
kifi çıkmıttır. 

Bunlar kadının nişan yüzüğü 
ile bazı e§yayı alarak kaçmıştır. 

Yapılan tahkikat neticeainde a• 
aıl faillerden Lb Mehmet yaka· 

Mahkemelerde 
• 
Istanbul kasaları 1 

soyan hırsızlar 
Çete reisi bütün kasaları ken. 

disinin soyduğunu söylüyor 
1 •••••• ' 

Kaç kasa kırmıt ve kaç lira çalmıı? 
hepsini anlatıyor •• 

lıtanbul zabıtaaı bundan Ü~ 
dört ay kadar e"YVel, 6 kitilik bir 
hıraız kumpanyaaını cürmü met~ 
but halinde yakalamağa muvaf· 
fak olmuftu. Batlannda Groner 
Frenı iaminde çok mahir bir ka· 
aa hıraızı bulunan bu kumpanya 
efradı, korkunç faaliyetlerine pek 
az zamandan beri batlamıt olduk 
!arı halde Sirkeci iataıyonundaki 
Şark Şimendiferleri kaaaımı aç. 
makla it" batlayarak 11raaile Be
fiktaş Malmüdürlüğünün, Meaa· 
det hanında Belediye tahıil ve ic· 
ra ıuheıinin, Beyoğlunda mezeci 
Nikolakinin kaaalannı alalı mah· 
suae ile açarak muhteviyatı olan 
paralan aıırmıılardı. Bundan ma· 
ad& Madam Lina lıminde bir ka• 
dının mücevheratını çalanlar, A· 
ti.iye hanmda tüccardan izzet B. 
in yazıhaneıini aoyanlar de gene 
bunlardı. 

Zabıtanın uzun tak'ibat netice• 
sinde kıakıvrak yakaladığı bu 
mülhit çete efradı nihayet yaptık 
ları itlerin heaabını vermek üzere 
Üçüncü ceza mabkemeıi huzuru· 
na çıkanlmıılardır. 

Mevkufen ilk defa durufmala· 
n yapılan hınız ıebekeai efradı· 
nm isimleri 9unlardır: 

Groner F erena, Çopo F erena, 
Kiş Miklof, Pirinta Y ohan, Guyat 
Jozef, Kunta Karol. 

Gayri mevkuf olarak davaya 
~ahit edilen yedi kitilik kafilenin 
iıim\eri de şunlardır: Paput Jo
zef, Artur. Avgustoı Şanvel, Ma· 
dam Pirinh Roza, Antvan Japer. 

Dava evrakı okunduktan son· 
ra maznunlar birer birer aorguya 
çekildi. ilk isticvap edilen kaaa 
hırsızı Macar' Gron"'r F eren• ol
du. Groner, büyük bir k kan• 
lılıkla aorulan ıuallere tercüman 
Tasıtaıile cevap •eriyordu. 

Sirkeci ka6asını naaıl 
soymuş? 

Reia kendiıine aordu ı 
- Ne it yapanın? 
Cevap verdi: 
- Boyacıyım! 
- Sirkecideki ıimendifer kaaa 

ııru aen mi açtm 1 
Groner, ıayet lakayt bir tavır· 

la: 
- E ... et, dedi, ben açtım. 
- Kimin yardnnile? 
- Hiç kimaenin yardımı olma· 

dı. Tek baıına açtnn. Bir aralık 
F erenae iti açmak iıtedim. 

Razı olmadı. Ben böyle belalı 
itlere girmem dedi. 

Sirkeci kaaaamı açtıiım zaman 
aaat 10 • 10,5 vardı. Açmak için 
maymuncuk kullandım. 
Maymuncuğu yapan benim. Ka 

sada 850 lira para buldum, O 11• 

ralarda rabat11zdım. Bu paranın 
hepsini doktora ve ilaca harca· 
dun. 

vel beraberdik. Sonra aynldık. 
Bir defa bana bu iıleri &çacak 
oldu. Reddettim. Bir daha o me
seleye dair bir ıey konu9madık. 

Guyaf Jezef de ıunları aoyledi: 

- Bana bir köprü iıinden bab· 
aederdi. Bir ıün bana 450 lira 
ıetirdi. Bunlan sakla, bende du
rursa belki harcanm dedi. 

Paraları ne yapmış? 
Reiı tekrar kaaa hır11zı Grone

ri isticvap ederek, bu kadar pa· 
rayı ne yaptığını aordu. Groner 
paraları haatalığının tedaviıine 
aarfettiğini tekrar etti. 

Gayri mevkuf suçluların ıel· 
mediği anlatıldıfından bunlann 
celbi için muhakeme batka güne 
bırakıldı. 

Behiç Bey tahliye 
edildi 

Çamhcada, Safa bahçeıinde 
ıaraon Alekaandın tabanca ld.r
tunile öldürdütü aabit görülerek 
evvelce Ağırcezada 15 aeneye 
mahkUm. olan Behiç Bey hakkın· 
daki karar temylzçe nakzedil.mİf· 
ti. Ağırcezada ikinci defa cereyan 
eden muhakeme neticeainde ka· 
til hadiıeainin hataen vukua ıel· 
diğl yapılan tahkikatla anlatıldı
fından Behiç Beyin cezaaı 2 ıene 
ye indirilmiş ve kendiıi mahkumi 

·yet müddetini ikmal ettiğinden 
dün tabliye edilmittir. 

Habip'ten davacı 
Ahçı Mehmet ağa çırak olarak 

boğazı tokluğuna yanına aldıiı 
Habıp iamindeki ıençten davacı .• 

Habip, üç ıece kadar ahçı 
Mehmet atada mlaafir kalıyor. 
Oç gün aonra Habibi aradmaa 
bul. .• 

Yalnız kendi ırltae eb....,iyeti 
yok. Beraberinde Mehmet alanın 
çeketile pantalonunu va daha ba· 
ın eıyaamı da alıp ıötürüyor. 

Davaoı Mehmet ağa mahkeme 
de yanıp yakılıyordu: 

- Haline acıdım. Boğası tok· 
!uğuna yanına aldan. Para filln 
konuflDadık. Ayafına pantalon 
aırbna ,...al caket 't'ermiftiın. Bun 
lan da alıp kaçtı. Verdlflm. efya
yı iaterim. 

Habip kendini müdafaa etti ı 

- Bana aylık 't'erecektl verme 
'dl. Alacafıma karıılık ceketle 
pantalonu alıp kaçtım. 

Habip bundan batka Mehmet 
ağanın kendiaine yolıuzlukta bu
lunduğunu iddia ediyordu. Muha 
keme, karar için kaldı. 

Çanakkale 
Ziyareti 

Şehitlikleri imar ce
miyeti bir 

program hazırladı 
Her aene olduğu gibi bu aene 

de Çanakkale f"hitliği ziyaret edi 
lecekt':r. 

Şehitlikleri imar cemiyeti dün 
toplanarak ıeyabat proıro.nıını 
müzakere elmİflir. 

Bir vapur 19 ağuıtoa pertembe 
akşamı limanımızdan hareketle 
Anafartalara ırldilecektir. 

Cuma cünü meraaim yapılacak 
ve vapur cumartesi aababr tehrimi
ze dönrnüı olacaktır . 
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Maliye müsteşarı 
yarın gidiyor 

Şehrimizde bulunan Maliye 
müateıarı Ali Rıza 8. dün Def
terdar Mustafa B. le görü9müt 
ve tehrimizdeki Maliye Vekile 
tine merbut müeaaesata uğra
mıt ve İnhisarlar umum müdil
rü Hüsnü B. i ziyaret etmi9tir. 
Müsteşar B. yarın Brendizi'ye 
hareket edecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar müate 
tarı Adil B. de dün öğleye ka
dar İnhisarlar ve öğleden sonra 
gümrükler idarelerinde me9gul 
olmu9tur. 

Bugün 1000 Faşist 
seyyah geliyor 

Bugün tehrimize bin İtalyan 
fatist seyyah gelecektir. Sey
yahlar arasında bazı maruf ze
vat ve &.yan azaları vardır. Be
lediye kendilerine mihmandar
lar tayin etmittir. 

Teklifte bulunmuı 
Fransız şirketi yok 

Dün akşam refiklerimizden 
biri bazı Franıız ıermayedarla 
rının Türkiyede otobüı itlet
mek ve yol inta ve bankalar te
ıiı etmek için hükömete tekll
fatta bulunduğunu habet- ver
mel<te idi. Otobüs itletmek hu
ıuıunda yapıldığından bahsedi 
len tekliflerin, imtiyazı Ankara 
belediyeaine devredilmif olan 
otobüs tirketi için yeni otobüs
ler alınmakta olmaamdan gallt 
olduğu anlatılmaktadır. Filha
kika bir otomobil ve otobüı fab 
rikaaını temsil etmekte olan je
neral Sekretoff İsminde bir Ruı 
jenerali bundan evvel Ankara'

1 Eski Tütün 
Kanunu 

Kongre nerelerde 
tadilat yapıyor? 
1701 numaralı tütüncülük ka· 

nununun tadili esaılannı teıbit et 
mek Üzere teşekkül eden kongre, 
evvelki gün aktettiği ilk içtimadıa, 
kanunda yapılacak olan tadilat 
kongreye teklif etınek üzere biı 
encümen tetkiline karar vermit 
ti. lnbiaarlar hukuk mü9aviri Ha
mit Beyin riyaıetinde bulunan bu 
encümen Ki.tipzade Sabri, TütÜf 
inbiaan yaprak tütün fUbe&İ mü· 
dürü Nazmi, Ziraat fen tubeai mil 
dürü Neaip, harici ticaret ofigj r• 
portörlerinden Haluk, lktıMt ve
k~leti mÜ§avirlerinden Habip E· 
dıp, Akhiııar Tütüncüler Bankas 
müdürü Halil Beylerle lzmit, To
kat ve Kırklareli tütüncülerin! 
temsil eden 2evattan mürekkep
ti~. Encümen dün toplanarak tet• 
kıkatın~ ~a,lamıftır. Dünkü içti• 
ma~a .t'!tun .. _aa.~ıtınm inkişafını 
temm ıçın tutunun hangi mıntakaı 
tarda ekilmeai, hangi mıntakalar 
da ekilmemeai li.zım geldiği etr11 
fında müdavelei efkar edilmi tir. 
Tütün ekilmesi m e mnu olan mm· 
takalar eski kanunda tasrih edil. 
mit iıe de yeni kanunda lrmir 
Samıun gibi belli batlı ve ciha~ 
tütün piyaaalannda tanınmış tÜ· 
tiinleri yatiştiren mıntakalar tÜ• 
tünlerinin bir kat daha revacım 
teminen memnu mıntakalann tezy~ 
di mevzuu hahaolmu9tur. EncÜ• 
men tetkikatına devam edecektir 
lnhiaarlar umum müdürü Hüanf 
Bey dün kongre müzakeratı hak· 
kında bize şu beyanatta b ulun. 
muttur: 

- Eıki kanunun ziraii, iktıaac:Ü 
ve mali noktai nazardan tlldiıi 
mevzuu bahiatir. Kongreyi topla• 
maktan makaat budur. Geçen fU· 
batta Ankarada toplanan tütün 
kongreıinin dermeyan ettiği te
menniler nazan itibara alınmak 
ıuretile Tütün inhi!ar idaresince 
kaleme alınmış olan proje bir ke
re daha gözden geçirilmektedir. 
Gerek bu projeye dahil olan 1 ısım 
lardan ve gerek kanunun bu p ro
jede tadili derpif edilmemiş olan 
b11mlannda tadiline veya ilaveai· 
ne lüzum görülecek noktalar ko
misyonda te•bit edilecek ve B. M, 
Mecliainin teşrinisani içtimaına Y• 
tİftirilmek üzere bir kanun proje 
ıi tanzim edilerek vekalete gon• 
derilecektir. Bu proje hazırlanır
ken tütiin istihaal eden memlel<et 
lerin mevzuatı da mümkün oldu .. 
lu kadar gözden geçirilmektedir" 

Adliye vekili gitti 
Birkaç günden beri mezunen 

ıehrimizde bulunan Adliye Vekili 
Yuauf Kemal Bey Ankaraya a . 
det etmİftir. 

ya giderek belediyenin aatm a· Talebe kampları 
lacalı otobilsler için tekliflerde 
bulunduktan sonra avdet etmit Darülfünun, yüksek mektep 
tir. F ranaız sefareti atate ko- "e liseler talebesi askeri kamp
merıiyali M. Georgea Peasere- lan yarın aktam hitam buTmak 
an da bize bu haberi yazdığunnı t-:dır. Talebe bu kamp netice
,ekilde tashih etmlt ve yol inta sinde de teftit verecekler, mu
aı ve banka teaiıl hakkında vaffak olanların askeri vesikala 
Franao: aermayedarlan tarafın rına kayıt dütilriilecektir. Tale
dan yapılmıt bir tekliften ha- be umumiyetle bu ıene kamp
berdar olmadı~ını söylemi!tlr. !ardan çok istifade etmi9lerdir. 

Beşihtaştan 2/JOO lira .. 
- Beıiktaıtaki kaaayı da kıran 

acn miıin? 

Fatih adliye teıklll t ı l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!lll!!!l!!!!!!!!!!!llBl!!il!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!m!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!ll 

-Evet! 
- Onu da yalnız batıno. mı kar 

dın ... 
- Evet! Öğleden aonra aaat 3 

vardı. Binanın yanındaki bahçe
den içeri atladım. Kaaanm demi
rini elimle bükınek ıuretile açtım. 

- Ya Meaadet hanındaki ka
aa? 

- Onu da ben açtım. Kaıanın 
aaç kısmını parçalayarak içindeki 
55 liraya aldım. 

Beşiktaıtaki kaaada 2300 lira 
para elime ıeçrnitti· Mezeci Niko 
lakinin kaıaaını da &nahlar uy
durarak açan ıene benim! içinde 
ancak aekiz lira para çıktı. 

- Bütün bu işt..,rde aana yar
dnn eden olmadı mı 1 

- Hayır ... 
- Madam Lidanın evindeki 

hıraızlık? .... 
- Ondan haberim yok. Uda lı 

minde bir kadın bil tanımayo. 
rum. izzet Beyin yazıhaneıini de 
ben aoymadnn." 

Ötekisi ne anlatıyor? 
Makinist olduğunu söyleyen 

maznunlardan F erena, iıticvabın
da ciedi ki: 

- Groner, bir ıün benim dük
kanıma geldi. Makaı biçiminde 
keskin bir bıçakla bir tornavida 
ıamarladı. Ne yapacaksın? dedim 

"Köprü itine ıridiyorum, lazım 
olacak" dedi. 

Groner hunu inkar ebnedi: 
- Evet, bunlan Ferenae wnar 

\ayan benim! dedi. 

Hepsini inkAr! 
Kit Miklot, her şeyi inklr etti: 
- Groner tanıdığım, ıörüttü

ğiim adam değildir! 

Fatih Adliye tetkilltı, muhaı· 
.. aab zatiye binaıına tatınmı ~tır. 

Karadeniz vilayetle 
rinde tapu işleri 
Dört ıünden beri şehrimizde 

bulunan Tapu ve kadaıtro müdü 
rü umumiıi Cemal Bey dün Tapu 
müdiriyetine ıiderek lıtanbul Ta 
pu ve kadaıtro itlerini tetkik et• 
ııııekle met1ul olmuftur. Cemal 
Bey huırün Trabzon& hareket ede 
cektir. Kadaıtro müdürü Sadet· 
tin Beyle fen işleri müdür qauavi· 
ni Ahmet Sadi Beyler kendiıine 
refakat edecektir. Cemal Bey dün 
bir muharririmize demiıtir ki: 

- Trabzon, Samaun, Kara ve 
Artvine gideceğim. Kara ve Art· 
vinde yapılan tapu tahrirlerini ıö 
receiim. Trabzon ve Samıunda 
da iakiru idi ve tefvi-ı: ıuretile ve 
rilmiş yerlere ait muamelibn 
çokluğu ve kanııklığı haaebile 
teacilinde bir çok mütkülata teaa 
düf edildiğinden tikiyet ediliyor
llu. Bu iki vilayetin muamelatını 
tetkik edeceğim. Gayrimenkulle
re ait tapu aenetlerinln bir an e't' 
vel verilmeıi için ne yapmak ıa .. 
zım ıelirae icabını mahallen tet
kik edecefim. 

"Üçüncü. Balkan 
konferansı 

Oçüncü Balkan konferan11 ha 
aene tetrinievvelde Bükrette top
lanacaktır. 

Aldığmuz malfunata nazaran 
konferanıta bulunacak murahhas 

Dün istanbulda üç 
yangın oldu 

Bunlardan birisi azkalsın bir 
facia halini 

alıyor ve bir aile yanıyordu! 
Dün iki yangın ve bir yangın 

batlanıııcı olmuttur. 

1 - Dün aaat 16,30 da Tavuk. 
pazarında Salahattin Beyin aahip 
ve marangoz Mitat efendinin müa 
tecir oldufu 21 No.lı binadan bir 
yangın çtlmuttır.Bu bina üç katlıdır 
ki.rgirdir. Binanın alt katındaki' 
dükkanda Rifat efendi maranıoz 
luk etmektedir. Binanın ikinci ve 
Uçlincü katında dört aile oturmak 
tadır. 

katlarda bir erkek, bir kadın "' 
bir çocuk bulunuyordu. 

B.':'n!.ar korkulanndan pençere
ler onunde feryat ediyorlar ve a 
blmak iatiyorlardı. 

Bu feci vaziyet kartıaında cıvaı 
dakiler bir merdiven tedarik ede
rek bunlan yanmaktan kurtarmıı 
!ardır. 

Bu bina kimilen yanmııtır A· 
teı yanındaki eve de ıirayet el• 
mek Üzere iken itfaiye öniıne ge9 
miştir. 

y aneın yerine ;tfaiye mü dil· 
rü İhsan, Eminönü kaymakamı 
....ıdll Abdullah B.ler gelmi9lerdir 

Y anıın birdenbire m.aranıoza. 
neden çıkmıtlır.Oradan ıeçen bir 
taharri memuru yangını sörünce 
itfaiyeye haber vermek iç.in o ci
varda telefon bulunan kaaap Ah· " - Sabah saat onda Takaim
met efendinin dükklnma kofll'Uf 'de elektrik ıirketinin Ayaopııfa 

fabrıkaoında yağları taafiye eden 
tur • daireden yanırın çıkmıtbr. 

Telefoa aantralı eTI"ell Oıkü- Yangın tasfiye daireıinde yaf 
... itfalyeelni v.,.;,,or, IODft da İı· kaynamağa mahıua kazandan çık 
tanbul itfaiyeal bulunuyor. mı, ve itfaiye derho.I yangın ma

Bu suretle itfaiye eeldiği za· halline geldiği için haril< ıuratle al:ia 
man yangm üçüncü kata ~irayet dürülmüştür. 

etmif bulunuyordu. 
1 

3 - Ortaköyde tavukçu Rem-
Yangm birden bire parladığı zi •okağmda Süleyman efendinitt 

cihetle büf.ik b~r .tel~tı m~~i~ o~: 1 oturduğu iki numaralı evden at .. 
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\srm urndesi "MlLLIYET" tir. 

27TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adreu: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE UCRETLER1: 
Türkiye içiır Hariç içın 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

i2 
" 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti seçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann mee'u
liyetini kabul etmez.. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Busiin hava elueriyetle açık o

lacak lodoe miitevan1t bir kuv
vett. eeeceldir. Dün tazyiki ne
ıiml 760 mi~, en fazla sı

caldık 28, en u 17 derece idi. 

kimse gelmez, ziyan ederler, 
şehre kimse gelmez ziyan ede 
riz, ve şehirdekiler harice gi 
der, başkaları kazanır ... İşte be 
lediyenin seyyahin idaresini 
meşgul edebilecek bir mevzu .. 
Acaba ciddi telakki edilir mi? .. 
Kazinolarda kahve fiyatının 
kontrolundan evvel buna bak 
mak daha faydalıdır gibi geli 
yor. 

Üsküdar tramvayla
rı için bir şarkı 

Üsküdar veya Haydarpaşa 
iskelelerine çıkıp binmek için 
saatlerce tramvay bekleyen hal 
kın son zamanlarda en çok sev 
diği ve ıöylediği şarkı şudur: 

"Görmeden aylar geçer yıllar 
geçer gelmez sesin 

Hasretin gönlümde lakin kim 
bilir sen nerdeıin ?" 

Rivayete nazaran belediye, 
Üsküdar tramvaylarının pek 
nadir bir nakil vasıtaaı haline 
geldiğini görerek seneye yeni 
arabalar almağa karar vermeyi 
derpit edecekmi, .. 

Üaküdardaki yem ambarı yı
kıldı amma, yem borusu çalın
makta berdevam .. 

Asma köprü 
meselesi 

1RT1HAL1 MÜESSİF 
Divanı muhasebat Müddei Umu

miliğinden mütekait Cemal Zühdü 
Bey dün gece rahmeti rahmana ka
vuımuştur. Cenazeıi 27 temmuz çar 
şamba günü saat onbir buçukta öğc 
leden evvel Suadiye'de Şaşkın bak
kalda Karakol ıokağında (9) nuıne
rolu kötklerinden kaldırdarak Sua
diye eamii ıerifinde namazı badele
da salırayı cedidde metfeni mahıuıu 
na defnedilecektir. Cenabı hak gari
ki rahmet eyleye. 

Ticaret İl'leri Umum Mü
dürlüğünd~n: 

30 ikinci tetrin 330 tarihli kanun 
hükümlerine göre Türkiyede iş yap 
mağa izinli bulunan ecnebi şirketle

rinden Sovtorgflot Soviyet sefaini 
ticariyeıi hisseli şirketi) bu kere 
müracaatla ıirket unvanının (U • 
mum Sovyet Ticareti Bahriyesi bir
liği "Sovtorgflot'') olarak tadil ve 
sennayeainin 430.000.000 ruble ola
rak teapit edildiğini ve şirketin 

Türkiye Umumi vekilliğine şirket 

namına yapacağı itlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve üciincü ıahıs aıfat
lari)e hazır bulunmak ve kendiaine 

veriltn vekalet müddeti 31-12-932 
tarihinde hitam bulmak ÜZTe yoldaı 

Kareruki Vladmir Viktoroviç'i ta
yin eylediğini bildinnit ve lazrmge
len veaikayı vermiıtir. Keyfiyet ka
nuni hükümlere muvafık görülmüş 

olmakla ilan olunur. 

(
MAMA 
Dr. Hakkı Sinasi 

vrunuzun en sıhhi gıdasr) 

.. 

Harik Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bitafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Mikrobisidin Dr. ZİYA Mide, barsak hastalık
larında. ishallerde, ba 
umumi deposu Albert husus kanlı ba.urlarda şif• tesiri pek müccrreptir. 

.\ivago Ecza deposudur. 

İst. Mr. Kumandanlığı Satına m.~ kom. •lankrı 

Askeri Baytar mektebi hay Kilo 
vanatı için 10,000 ve Kuleli li- 34500 
sesi hayvanatı için 2000 kilo sa 4000 
man bir şartnamede pazarlıkla 4000 
satın alınacaktır. Pazarlığı 30 12000 
Temmuz 932 cumartesi günü 1600 
saat o n dörtten on yedi- 44000 
ye kadar Tophanede mer- 3400 
kez kumandanlığı satın al- 3000 
ma komiıyonunda İcra kılına-
caktır. Taliplerin şartnamesini 106500 

Topçu Atıf Mp. 
Maltepe Lisesi. 
Gülhane Hı. 
İhtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp 
Ölçme Taburu. 
Asker Konağı. 
Merkez K. 

görmek için komisyona müraca 
atları ve iıtirak İçin de muay. 
yen vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (89) (3329) 

Yukarıdaki mahallere hizala 
rındaki mikdarlarda 83000 ki
lo ot, 69000 kilo saman 106500 . ' .. 
mede aleni münakasa suretile 

Okumadan geçmeyiniz 
Çay Yerine Hervea İçiniz 

"HERVEA '' denilen nebattan 
ihzar edilen çayı içtiğiniz takdirde 
fazla mıkdarda müdrir olduğundan 
vücuda mazarrat veren bamızı be. 
vilin ıtrabına muvaffak olursunuz. 
Bu suretle vücudunuzda bir zinde
lik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına kart• bü
yük bir faide temin etmit olursunuz. 
Müatamerat mahsulatı ithalat ve 

ihracat Müessesesinin: 
H. J. LEE - Londra 

Türkiye müme1Sili - B. Tubinl -
Sipari,at ve faz)a malUmat için ls
tanbul'da, Galata Voyvoda caddeıi 
Ünyon Han 49 numaraya müracaat ediniz. Po .... ta kutusu 113 ~. 

.. --ı-lYl BlR MÜJDE ___ ... 
Daima muhterem müşterilerini memnun etınek emelinde bulunan 

LUVR Mağazaları 
~lüdiirü Mösyö Spiro Joanidea; müessesesini tevai maksadile pek ya
kında şimdiki mağazalarının ittisalinde ve tam Tokalliyan pa1ı1tahanest 

karşmnda kain şık ve büyük binaya nakledecektir. 
Bu münaaebetle rr.ağazalarında mevcut bilUmum eşya stoklarını serma
yelerinden dun fiatlarla mevkii fruhta vaz'etmiştir. Bu büyük fedakir
ldc, mahza muhterem mütterilerini müstefit etmek emelinden mütevel· 
!ittir. 

Muhterem latanbul halkı; perdeler, misterler, mantarlı muşambalar, 
duvar ki.ğıtları veıair tefrişat levazımatının en müntahap çefİtlerini pek 
müstesna fiatlarla bulacaktır. Bu, amatörler için cidden kçırdmayacak 

bir fırsattır. 
kilo saman ayrı ayrı üç şartna- ı 

Merkez Kumandanlığına ı kt 
satın a ınaca ır. Münakasaaı iiıı••••••••••••••••••••••••••• .. merbut müeuesat için 11107 31 / 7 ; 932 Pazar günü saat 14 

çeki odun ve Hava Mektebi için ten l 7 ye kadar icra kılınacak-
360 çeki odun iki tartnaınede tır. Talipleri nşartnamelerini 

1 1 
1 1 

Kimseye tariz olmasın, bizim 
belediyenin fen heyetinde yeni 
işler ve yeni fikirler hakkında 
büyük bir ihtiyatkarlık ruhu hi. 
kimdir. Eski hanımlar nasıl el 
dikişini makine dikişine tercih 
ederler idiıe bu heyet te kolay 
kolay eski an'anelerden kurtu-

pazarlıkla satın alınacaktır. Pa .. k .. .. gorme için komisyona müra
zarlıkları 31-7-932 Pazar gunu caatlar v · ı· k · · d 

Tayyare cemiyeti mübayaat 
Komisyonundan: 

1 1 

1 1 İtin edebiyat ve san'at tara-
lamaz. 

SEYRlSEf AlN 

fını bırakalım. lstanbulun şair
lerimize nefis tiirler terennüm 
ettiren güzelliklerinden de u
zun uzadıya bahıetmiyelim ... 
Devir, rahat arayan, ucuz ara
yan, kolay arayan devirdir. Bili 
yor musunuz, ıu bet on gün zar 
fında İıtanbuldan binlerce a
dam denize girmek, kaplıcalara 
girmek için Bulgaristana git
mektedir. Bu adamların gitme 
si demek bizim memleketten 
harice yüz binlerle lira çıkmak 
demektir. Çıkanları muahaze 
edemeyiz ... Bulgaristanda gün
de 3 lira ile gününü gün eden 
bir adama İstanbulda ayni ıera 
it altında bu fiyata hangi plajı, 

Son günlerde Gazi köprüsü 
için birisi bir proje teklif etmiş .. 

Merkez aeenta: Galata KöprU 
batı B. 2362. Şube A. Sirkec' 
\fühilrdarıade han 2. 3740. 

Köprü asma köprü imiş. Bele- TRABZON POST ASI 
diye fen heyeti muvafık bulma (ANKARA) 27 temmuz 

mış... çarşamba 18 de Galata 
Avrupada bir hayli yer gez- I 

dim. En güzel köprülerin as- llııllr.ıh•t•ım•ı•n•cl•a•n•k•a•'•k•ıı.•r. ___ _ 
ma olduğunu gördüm. Acaba 
yeni köprünün de Galata köprü 
sü gibi dubalar üzerinde kuru
nu vuıta sisteminde yapılması 
mı isteniyor? .. Bir aralık ta şeh 
rin manzarasını bozacağından ı 
dolayı asma köprünün aleyhin- , 
de bulunulmuştu. Bu tıpkı "göz ' 
lük bana yaraşmıyor" diye göz ' 
lük takmak istemeyen gözü za
yıf adamların hareketine ben
zer .. Zannedilirdi ki; her şey-

1 hangi kaplıcayı g&terebilirıi
niz. İstanbul, dünyanın en gü
zel yeri, dünyanın en becerik
siz otelcileri, kazinocuları, pllj 
cıları elinde berbat olmuıtur. 
Görülüyor ki, biz değil hariç
ten lstanbula seyyah getirmek, 
hattl lıtanbulluları bile elimiz 
de tutamıyoruz. İıtanbuldan 
on liraya Varnaya gidilir ve o-

ı rada günde üç liraya yaşanır
ken kim Trabyada bir otele gün 

1 de aagari 7 IU-a verir, kim Bü
yükadanın külüstür ve hırpani, 
susuz ve rahatsız bir oteline 
altı lira verir? .. Ve nihayet ora 

ı da ne yapar? .. Ne ile vakit ge
' çirir? .. Bir Florya plljına sade 

suya gidip gelmek için 100-150 
kuruş sarfetmek iktiza ediyor .. 
Hala bizim otelcilerimiz, kazi
nocularımız dünyanın ne tarafa 
döndüğünü öğrenemediler mi? 
Bugünkü fiatlar paranın bol, ke 
selerin dolu oldui?u zamanla 
rın fiyatlarıdır. Bu fiyatlar 

1 böyle devam ettikçe otellere 

den evvel deniz ve ka 
ra muvasalelerine en uy 
gun ve en sağlam köp
rü tercih edilir. Llkin görülü
yor ki tair Nedimin ruhu, fen 
heyetlerimize kadar girmiıtir. 
Bediiyat noktasından çok ümit 
verici bir tey .. Amma köprüler 
dubalı olacakmış .. Ne gam?! 

FELEK 

Zayi Otomobil 
Anahtarı 

Geçen pazar günü öğleden 
sonra Altınkum ile Altınla§ ara
ıındaki yol Üzerinde demir bir 
zincir Üzerine bağlı Üç otomobil 
anahtarı kaybolmuıtur. Bu anah 
tarlar hiç bir kilide uymayacağın 
dan bulanlar Ankara caddeıinde 
Kahraman zade hanında Hofer 
Samanon lli.nat acentaaına teı~ 
Hm ettikleri takdirde kendilerini 
memnun edecek mükafat verile
cektir. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 44 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felsefi lantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMİ 
Münire bu iıtirbamın ceva- dan, aıkına kabul yüzü görme

bını çok bekletmedi. Elinde tut yen Dili.verin bu muhaveresine 
tuğu topu pür hiddet Dili.ve- gülmeden kınlıyorlardı. 
rin kafasına veriıtirerek: O esnada köşkün orta kat 

- Yumurcak ben sana bu pencereıinden sert bir kadın 
tarafa topu a'ırma demedim ıeıi i!İtildi: 
mi? - Münire gir içeri. .. 

Dili.ver - Vayyy demin- Münire hemen çekildikten 
den çocuktuk. Şimdi yumurcak sonra Dilavere hitaben aeı şöy 
olduk. .. Bakalım öbür defaya le devam etti: 
ne olacağız? - Beyefendi kusuruna bak-

Münire koca bir sopa göı- •mayınız. Terbiyesi noksandır. 
tererek: Ne yapalım hizmetçi kıtlığında 

- Ne olacak, işte bununla bu hışın bulduk. Affedersiniz .. 
tozunu silkerim.. Komşuluktur bu... Bahçeden 

Dilaver hizmetçi kıza bay- bahçeye top ta kaçar her bir 
gın baygın göz atarak: şey olabilir. Kendi eviniz gibi 

- Güzelim senin elinden giriniz alınız efendim ... 
dayak yemek bana tatlı gelir... Kadının bu nezaketine kar-
Vurduğun yerde gül biter.. şı Orhanla Turhan kasketleri-

- Hele şu mıymmtıya ba- ni cıkararak pencerenin önün
kınız adam olmuş ta kadına laf de hürmetkar birer reverans 
ta atıyor... 1 yaptılar .. 

~ .... J~~= ' .... 
~•n u•• 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
I.ükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata rıhtımından ıaat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar ciinleri lzmir' den saat 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karımnda Site Fransez Han No. 

12 yazdıaneıine müracaat. 
Tel. B. O. 1041. 

ORlENTMARE 
ltalyan bandıralı (FOLGORE) 

vapuru )imanımızda olup 30 Tem

muz cwnarteai. günü e9yayı ticariye 
alarak doğru Marıilya ve Cenova'ya 
hareket edecektir. 

(FEDELTA) vapuru 30 ~ 
muzda ltalyadan müvaaelet ve Kara 
deniz limanlarına hareket edecektir. 

(SANGIGI) vapuru 10 ağuıtosa 
doğru ltalyadan müva..Jat ve Ka
radeniz limanlarına hareket edecek
tir. 

Tafıilat için Calatada Frenkyan 
Hanında ikinci katta kain acentalı
ğına müracaat. Tel. B. O. 2274. 

den komşuluklarından beri bu 
vak'a iki köşk arasında ilk se
li.mla9ma yerine geçmitti. 

Dilaver taklabanlıklarından 
biraz kızararak çekildi, üçü de 
duvardan uzaklaştılar ... 

Dili.ver - O Nogay surat· 
lıya kerhen yılıtkanlık yapar
ken Hanımefendinin pencere
den seslenmesine bir sıkıldım 
ki acaba sözlerinin hepsini işit
ti mi? 

Orhan - Hanımefendi de
diğin bu kadın kim oluyor? 

Dilaver - Güzel kızın ana
sı olmalı... Pancurun araıın
dan seçtim, kızı da yanında ba
kıyordu.. Fakat ıiz de o kadar 
artiıtva;·i birer reverans yap
tınız ki ... 

Orhan - Dünya güzeli bi
zi beğendi mi dersin?. 

Dilaver - Zannederim .. Fa 
kat ikinizden hanginizi? .. 

Turhan - O bizi beğensin 
de biz iki karde~ kavga etme
yız .. 

Orhan - Sen hizmetçi kız
la batladığın filirti ne yapa
caksın? lleri götürecek misin? 

Dilaver - işi bilir .. 
Turhan gülerek: 

14 d 17 k d T 
ı e ış ıra ıçın e muay 

saat en ye a ar op- yen vakt' d l · · d h 
h d M k K d 

I - ın e mmısyon a azır 
ane e er ez. uman an_ ıgı 1 bulunmaları. (120) (3581) 

Satınalma komısyonunda ıcra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna- 1-------------

Şartnamesi veçhile 150,000 adet noter evrakı tabettirilece
ğinden taba talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 30-7-932 
cumartesi günü saat 15 te: 

Keza: Sevk müdürlüğü deposunda bulunan eski arap harflt 
hurda evrakın satışı da aleni pazarlık suretile İcra edileceğinden 
almağa talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 1-8-932 pazarte
si günü saat 15 te piyango müdürlüğünde müteşekkil tayyare 

mesini görmek için komisyona 
müracaatları ve ittirak için de 1 

! muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

"L ) O L" 
Müstahzarının başlıca evsafı: 

(119) (2580) 

Kilo 
50000 Topçu Atış 

5000 Maltepe Lisesi 
9000 Gülhane hastanesi 
6000 İhtiyat Za. Mp. 
2500 Gedikli Küçük Za.Mp. 

61000 Ölçme taburu 

Mikropları imha için mükemmel, 
muzadı taaffün için kuvvetli, ko
kuları izale için müessir ve birin-

ci derecede antiaeptik bir mayi 
olmasıdır. 

"LY!.~.l~ 
3400 Asker konağı J 

4440 Merkez kumandanlığı 

Hamburg'ta SCHUELKE 
& MA YR A. G. tarafından 
imal olunmuıtur. 

141340 
Yukardaki mahallere hiza

larındaki miktarlarda ot bir şar 
tnamede pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığı 31-7-932 pa
zar günü saat 14 ten 17 ye ka
dar Merkez kumandanlığı sa
tın alma komisyonunda icra kı
lmacaktır. Taliplerin ıartname 
!erini görmek için komisyona 
müracaatları ve iıtirak için de 
muayyen vaktinde komiayonda 
hazır bulunmaları 

Kilo 
19000 
60000 
4000 

8300G 
Kilo 

15000 
50000 

4000 

69000 

(118) (3579) 
• • • 

Aı. Baytar Mp 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi. 

As. Baytar Mp 
Piyade Atış Mpı 
Kuleli Lisesi. 

Dilaver - Kim bilir çölde 
mi büyümü,, çergide mi? 

Turhan - Sus yumurcak 
sevgilini tahkir etme ... 

Dilaver - Ben ona sözünü 
geri aldn-ırım .... 

İki gün geçti. Dili.ver öbür 
bahçeye girmek için yine bir 
vesile dü,ünüyordu. Tekrar 
top kaçırmakta bir kasıt anla
şılabileceği için hileyi deği9-
tirmek lii.:ı:ımdı. 

Şeytan oğlan dütündüğünü 
çabuk buldu. Kadıköyüne İn
di .. Renkli İnce kağıtlar, çiri9, 
sicim filin aldı. Bunlarla iyi 
bir uçurtma yaptı. Rüzgln 
sertçe bir havada uçurtmasını 
salıverdi. Bu, balonların, tay
yarelerin ağababası ıun'i kut 
havada döndü, dolattı; komıu
nun bahçesinde bir ağaca ta
kıldı. Dili.ver bu defa hizmet
çi kızdan müsaade almaya hiç 
lüzum görmeden yıkık duvar
dan öbür yana atladı. Çünkü 
hanımefendiden yüz bulmut· 
tu ... O ağaca tırmanırken yine 
aşağıda peyda olan Münire bu 
sefer mutedil bir sesle: 

Ne yapıyorsun orada ço-
cuk? 

rsun u 

1 
Umumi acentaları 

l•tanbul'da S. Jacoel 
mahdumlarL 
Aıağı cinı taklitle

rinden sa.kJnmalı ve 
anvanı ticarimizle a
limeti farikamızı ha· ""...;;:;....ı 
mil olmıyan mümaail müatahzar
ları reddetmelidir. 

RÜ'Y A Kitabı 
Netrine devam ediliyor. 

11 ve 12 İnci formalar çıktı. For
ına11 S kuru9tur. 1 lira gönde
ren abone yazdır. Tevzi mer
kezi: lıt. Nümune matbaa11. 

lıtanbul yedinci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi mahcuz aynalı 

gardR"op ve mermerli konsol müs
tamel büfe müstamel ıeççadeki ce
m'an 4 kalem qya itbu temmuıun 

31 ci pazar ırünü saat 9 dan itiba
ren Sultanabmet camii kartısında 

Diıçi Atif Beyin haneıinde bilmü
zayide paraya çevrileceği ilin olu
nur. 

mı kurtarmaya uğraııyorun:ı.. 
- İkide birde bu bahçeye 

atlamayı ıen oyun ettin amma 
bil ki tyİ yapmıyorıun ... 

- Neden? 
- Buraya böyle teklifsizce 

girip çıktığından efendilerim 
memnun değillerdir. 

- İ!itmedin mi? Hanıme
fendi pencereden bana kendisi 
müsaade etti. 

- Onlar terbiyeli insanlar
dır. Sureta öyle söylerler am
ma bu teklifsizliğe içlerinden 
memnun olmazlar ... 

Dili.ver sesini tatldaıtıra
rak: 

- Ben buraya kendi ihti
yarımla girmiyorum ... 

- Ne demek? Buraya gir
mek için seni bir zorlayan mı 
var? .. 

- Evet elmasım liitfen aza
cık orada bekle de anlatayım ... 

Kadm ağacın dibinde dur
du. Dili.ver uçurtmasını kurta
rıp atağıya indi. 

Şimdi karşı kar§ıya konut
maya batladılar. 

Dilaver mühim bir sır tevdi 
edeceğini anlatır mahcup, 
muhteriz ve acındırıcı bir ta-

l 

1 cemiyeti mübayaat komisyonu riyasetine müracaatları. (3596) 

1 • 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 
46000 metre yerli Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakaaaaı 

18 Ağustos 932 perşembe günü saat 13te 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 

cins ve mikdarı yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı tarihte 
münakasaaı yapılacağından §artnamelerini görmek isteyenlerin 
hergün ve münakasaya ittirak edeceklerin münkasa gün vesaatin 
de usulü mevzuasına tevfikan ha:ı:ırlayacakları teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte Kaaımpaşada Deniz Levzım Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. (3536) 

At Yarıştan 
29 Temmuz cuma günü .. at lS te Vali Efendi' de baıhyor. 
Veli Ef. ye husuıi trenler Sirke.:iden: 12-13,30-14-14,45 

Veli Efendi'den avdet: 17,30-17,45-18,45 
müıterek, çifte bahis. büfe vardır. Sirkeci'den 

hususi otobiWer tertip edilmiıtir. ,. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Şilenin Avcu koru vakıf ormanları dahilinde darlık civarın
da dere kenarlarında vakfa ait timıirlikten ( 60) kantar tilllfir 
ağacı müzayedeye konulmuştur. 

17 Ağustos 932 tarihinde ihalei kat' iyesi icra kılınacağm
dan taliplerin yevmi mezkUrda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (3598) 

- Buradaki sözlerimiz köşk 
ten duyulur mu? 

- Y ava9 söylersen duyul
maz ... 

Kurnaz çocuk ağlar gibi 
niyazkir hıçkırıklar arasında 
boğulan yanık bir ifade ile: 

- Ben öyle bir hale giriftar 
oldum ki, 

Dedi bir iki hıçkırdı. 
Münire biraz şaşalayarak: 

- Ne oldun çocuk? 
- Ne mi oldum? Halimden 

anlamıyor muaun? 
- Ne anlayacağım halm.. 

den? 
- Ben sana çayır çayır ya

nıyorum ••. 
Münire kahkahasını zaptet

mek için iki avucile bir müd
det dudaklarını kapadıktan 
sonra: 

- Senin ağzın daha süt 
kokuyor .. Annen seni ne vakit 
memeden kesti? 

- Geçen hıdırellezde ... 
- Boynuzların ne vakit çı-

kacak? 
- Evlendiğim zaman .. 
Sakadan bile olsa bu alaka 

genÇ hizmetçinin ı;ıönül telle
rinden bir kacmı ihtiz:ız:ı ge-

yürek ezginliğini pek saklaya
maz bir halde sanki çocukla a
lay etmiş olmak için elife kır· 
ları göstererek: 

- Kuzucuğum bak etrafta 
ne güzel çimenler sürmÜf. Bu
raya ne geliyorsun, dağlara çık 
ta otla ... 

Dili.ver imdadına çağırdığı 
bir iki köz yatını fakat damla
tamayarak: 

- Ah güzelim senin aşkına 
düştüm. Düşenle alay edilmez. 
insaf .. Mürvet... Lutuf .. Mer
hamet .. 

Münire ıimdi çok yumuşa
mıt seaile: 

- Ben sana merhamet edip 
le ne yapacağım sanki? 

Bu sualile kadın işıkını ka
bul için gönlünde bir gedik a
çıldığını anlatır gibi olmuştu .• 

Dili.ver bu fırsattan istifa
deyi kaçırmayarak : 

- Ne mi yapacaksın?. Se
nin ufak bir bakışın benim için 
büyük bir lıituftur.. Seni sev
dim seveli gece uykularını 
kaybettim. Hasretine dayana
mıyorum .. Bana ara sıra gö
rün .. işte bu kadar .. Gönlümde 
çok ateşli şeyler kaynaşıyor 

r 



Parlamentolar birli- 1 ;:;::i: 
ğinde murahhas- Fazla_! _ 

larJmJZ alkışlaDIYOr Belı'1;;:r t:::ıtine 

Mühlet Pazara 
Bitiyor 
Daha kaydedilme

miş 30,000 
esnaf varmış .• 

Fazıl Ahmet B.in nutku çok 
alkışlanan bir nutuk oldu •• 

:zehir oluyor! Bu noktayi kabulü· 
niize arzettikten sonra diğer bir 
nokta üzer.inde duracağız. O da 
son zamanlarda mihaniki, ve in .. 
sanlık aevgiainden kaçar mede· 
niyet denilen hodgim kudret ve 
terbiyenin baıiretailizliği ve kısa 
görürlüğü meselesidir. Eğer 
huiı ve hariı menfaat ittehaları· 
na bağlanıp kalan bu ~ar "!e ne· 
cabetaiz zihniyet heterıyetın ına
neviyatını korkutmakta . de~a~ 
ederse beynelmilel emnıyetsızlı
ğin azalmak değil, her türlü 
sun'i ve reami tertibata rağmen 
arbnakta devam edeceğine §ÜP· 
he olunmamalıdır. Şu sebeple bir
liğimizin yapmağa hemen şitap 
edeceği. en hayJrlı ve en lüzum .. 
lu ameli itlerden biı·isi, 1ıülünç 
bir zeki İnceliği ha •inde göste• 
rilmek İstenilen bu duyma ve an· 
lama kabalıiına kartı derhal 

Cenevrede toplanan Parlamen 
tatar birliği kongresinde Fransız 
~Ura.hhaslarile ltalyan murahhas t• uaaında çıkan ihtilaf yüzün
•n ltalyan murahhaslan konfe· 

~•nıı terketmitlerdir. ltalyanın 
~rl.ınentolar birliği teıkilatm· 
k n ayrıldığı bildirilmektedir. Fa
ı· t.t buna raimen konferans faa· 
h!•tine devam etmektedir. Murah· 

1 
•larnnızdan Fa:ztl Ahmet B. Par

lıııentolar birliğinde çok alkqla
•o.ıı bir nutuk irat etmiıtir. Cenev 
te nıuhabirimizden aldığımız bu 
~Y"nı dikkat nutku aynen neıre 

'YOl"\lz: 
- Muhterem Mösyö (Baıtid) 

;;• Möıyö (Pello) taraflarınd~ 
•zırlanan pek mücmel fakat cıd 

den aarib ve samimi raporları 
hen de bütün heyeti muhtere· 
"'•niz ıibi ali.ka ve muhabbetle 
•lkıılarım. Aziz arkadatlanmı· 
~it\ eııerlerine kartı borçlu old!'· 
llUnuz teıekkürü eda ~~-·? 
hence en güzel tarzı, butun cı: 
ha.nı iıgal eden emniye~ ~e~leaı 
hakkında düşündüklerımızı pek 
hüyük bir samimiyet ve cesaret
le ortaya koymaktır. Binaena· 
leyı. yüksek heyetiniz karıısında 
hitinci defa olarak bir arkadaı 
Ribi konutmak ıerefini iktİ"."P .. e· 
den Türkiye gurupunun dahı ~oy· 
le hareket edeceğini arzederım. 

Muhterem arkadaılar, 
Emniyet ve sel&met mevzuu 

beynelmilel sahne üzerine çı":a· 
r~ldığı günden beri bütün aeyır· 
c,feri müteessif eden manzara 
llldur: Görülüyor ki bu :zem~nde 
0 Ynayan aktörler mütemadıyen 
d. iişmekle beraber aaıl ortad~
kı dramın mahiyeti maalesef daı· 
tııa ıabit kalıyor. Yani hükumet· 
ler gelip geçmekte fakat bey~~l
tııılel meselelerin bir çoğu gun· 
den güne daha girift ve daha 

E/Aziz meb'usu 
Fazıl Ahmet IJey 

(l'.tudil) bir çehre almaktadır. 
Acaba neden? mücadeleye geçmektir. Biz Bal-

Belediye İktısat müdürlüğü 
İstanbul fırınları hakkında ye- Ticaret Odasına yazılmak i-
ni tetkikata başlamıştır. Şimdi- çin Esnaf cemiyetlerine ıon 

günlerde vaki olanı müracaatlar 
ye kadar alınan neticeye göre 
İstanbul fırınlarınm ihtiyaçtan çoğalmıştır. Kayıt müddeti pa

zar günü bitecektir. O günden 
çok fazla olduğu tesbit edilmiş sonra kayıt muamelelerini yap· 
tir. lstanbulun nüfusu eskisine tırmayan esnaftan kaydiye üc-
nispetle azaldığı, büyük yangın reti 50 liraya kadar para ceza
lar vukua geldiği halde fırın a- sile birlikte alınacaktır. 
dedi gene eskisi kadardır. Be- Şehrimizde 60 bin kadar es
lediye fırın adedini tahdit etme naf bulunduğu anlaşılmakta
ği eıas itibarile kaubl etmiştir. dır. Evvelve cemiyetlere kayıt
Ancak butehdit keyfiyetinin ne lı olanlarla bu sefer yazılanla
§ekilde, ve ne cihetten yapılaca nn yekfuıu ise ancak 30 bini 
ğı uzun tetkike muhtaç görül • bulmaktadır. 
mektedir. Bu hesaba göre, 30 bin kadar 

İstanbul dağınık bir şehir ol- esnafın, ağustos bidayetinden 

duğu için fırınların tahdidi epe· itibaren Ticaret odasınca para 
·· k""I ·· ··ı kted" M cezasına tabi tutulmaaı zaruri 

yce mf"huşBuledg~ru bme b" ır. a ' görülmektedir. 
ama ı e ıye una ır esas ----.... - ....... ____ _ 

bulacaktır. 

Diğer taraftan iktısat müdür 
lüğü ekmek narhı uıulünün lağ 
vini ve fiati serbest bırakmağı 
da dütünmektedir. İktısat mü 

dürlüğünün kanaatina göre bu 

takdirde fırmcılar araıında re
kabet baş gösterecek ekmeğin 
nefaıeti dalıa ziyade temin edil
mi, olacak ve fiatlar asgari hal 

de inecektir. Ancak bu rekabe
tin halkın aleyhine olmaması i
çin gene bazı ihtiyati tedbirle
rin alınması zaruri görülmekte

dir. 

Yeni itfaiye 
grup lan 

Teşkil edilecek yeni itfaiye 

grupları kadroları ikmal edil

miştir. Grupların nerelerde te

sisi daha ziyade lüzumlu oldu
ğu tesbit edilmektedir. Beledi

ye bütçesi tasdikten gelince ye

ni itfaiye grupları faaliyete bat 

layacaklardır. ---·,------
Cümht riyet bankası 

U. müdürü geldi 

Terbiye kongresin
de murahhaslarımız 

Niı terbiye kongresine itti
rak edecek murahhaslarımız. 
dan ıon kafile dün hareket et
miştir. 

Maarif vekaleti murahhaala 
ra 10 gün için be,er yüz lira 
harcırah vermiştir. 

Ankara Belediyesi 
Rusyadan 

otobüs alacak •• 
ANKARA, 26 - Ankara Bele

diyesi şehir nakliyatı için lazım 
gelen otobüsleri Rusyadan almak 
tasavvurundadır. Alınacak otobüı 
ler elli kadardır. Bu miktar ıehrin 
her semtine muayyen zamanlarda 
otobüs itletmeğe ve iti tanzime 
kafi gelecektir. 

Anadolu otobüs şirketinin gara
jı da satın alınacak ve burada bir 
tamir atelyesi vücude getirileceka 
tir. 

• 
Bursada kaybolan 

Bir takım büyük müte~assı.•· kan milletleri arasında bu tec
larla pek güzide müdekkıklenn rübeyi yapmağa başladık ve daha 
ı.., suale muhtelif cephelerden şimdiden mes'ut neticeler alıyo
Cevap vermek için vak! ol.~n ruz diyebilirim. Bilirsiniz ki hay
tneaaiıi önünde yalansız bır hur- li zamandır manevi terki teıli-
1\\etle eğiliriz. Maamafih bq, va- hattan bahsediliyor. Biz tam em
:tiy~t önümüzdeki muadelenin niyetin maddi ve manevi olarak 
l:ıiitu~ meçhulleri henüz halledi- yani kendimizce (Dcaonnemena Cumhuriyet Merkez Banka
l~nıemit olduğunu görmekten de integrol) ıayeainde husule gele- sı Umum Müdürü Salihattin 
bı~i menedemez. işte şu sebeple- ceğine inananlardan ol~uğ~u:z B. dün otorr.obille Ankara' dan 
dir ki birliğimizin Türk .. gurupu, için bu abliki ve ma~evı terbıy.e . 
•l\\niyet ve selamet bahsınde şım· unsuruna çok ehemmı>'.et verı- şehrimize gelmiştir. Salihattin 
diye kadar pek fazla ittil!al ':"il- yoruz. Hepimizin kendı memle- B. bir müddet şehrimizde kala
ıneıniş olan abli.ki ve t~~b~yevı un ketlerimizde _ Muataf~ . Kem~! caktır. 

pınar suları 
BURSA, 25.- Her az olduğu 

gibi bu yıl da, ıu memleketi olan 
ıehrimizde ıuıuzluk başlamıthr. 
Gölpınar, Akpınar ve Karapınar 

sulan kaybolmuttur. 
Gümü,, Omerbey, Müftü ıularile 

yeni suyun yolları bozulmu,tur. Su 
mütehaasıııı ıehre gelen tekmil su-
ların vaziyetini teıbite çalıJıyor. 

•urlar üzerine dikkatınızı davet Türkiye'sinde oldu*u ıııbı - bu- Banka İdare Meclisi reısı 
•'-ek 1· d d" .. . t"d • rta yuksek ve mes- N B ·ı d "" eme ın e ır · tun ıp ı aı, o ' . . . h usrat . ı e azası a mezunen S 

8 .. ··k ·11· f" ·z Gazi Mu•· tek'• tahıil ve terbıye ıçıne, ru h . . d b I aÇ saça uyu mı ı şe ım• . d 
1 

:zı vatan aıkı gi- şe rımız e u unmaktadırlar . 
te.f,. Kemalin eser ve dehasından ve vıc an arını• 

1 

B d bT "f d "d . Edirneden yazılıyor: Geçen ak
d•iına •tık ve ilham alan heye· bi sulh sevgisine de alıştıracak .un an ı ıstı a e, ı are meclı tam Karaağaçta garip bir vak'a ol
ltnıizin aarıılmaz kanaati tudur bir telkin unauru k?y~a .. mıza m~- sı bugün ~aat 10 da, umum mii... muştur. Vecihe ve Hayriye isminde 
ki bir milleti esaretten ve ın... ninedir? Mademkı sukun ~e mu- dür Salahattin B. İn de iştira- iki kadın tarlaya bir hayvan girmesi 
t\İyeti inkıraz ve feli.ketten k~r: ıalemet iıtiyo~:z; .made~kı .ma~- kile Bankanın Kınaciyan ha- yÜzünden kaygaya tutuşmuılardır. 
tannak için sarfedilecek. ınıl!• sadımız beterıyetı harp ıhtımalı- d' k" İ b 1 b . k Biraz sonra Hayriye Hanımın zevci 

h b · ki.busundan kurtarmaktır? nın a ı stan u şv esı mer e-ve beynelmilel mahiyette ıç ır nın . d b" . · k İ Rüstem Ef. de kavgaya karı~mıt ve 
emek fazla ııörülemez! ister ~":d· Romantik ve heyıilai değil, fa. zır e ır ıçtıma yapaca tır. ç- Vecibe Hanım bir ta, darbeaile yere 
di İster manevi olsun! itte bızun kat pratik ve realist bir sulhper- timada. bankaya ait muhtelif serilmittir. Vecihe H. güç hal ile 
İçin ana prensip! Şimdi bu.~~~ verlik umde:sinin matbuatı ede- is1er görüşiilecektir ayıltılabilmittir. 
p re n:si p ten ha re ket ederek. d u~~ - b iy at, san' at ve te.d riaa ~ sa~ as~n~ "'!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

bet neticeler vererek mil (etlerin 
emniyeti:ıi ihlil edici harp teh· 
likelerinj bertaraf e-tmesi için bü
tün gayretlerini aaı-fetmek ve her 
türlü muvaffakıyet imki.nlarını 
aramak onun •iarıdır. 

t\Üyor ve iman ediyoruz. ki b~gun sür'atle nakledılmesı fıkrını, -
ciı. d b ·· ük küçük her mıllete Türk gurupu hararet ve imanla 
düş:~ ~k :~rç, dikkatini. ralnız heyeti muhteremenize arz ve tek
kcndi hususi menfaatlerının d!'· lif eder. 

tm ek bıl Beşeriyeti asırlarca kana b. u-
~arları içine hapse ~?' .. ' : J d 
akis ve bilhaııa yer yuzundekı tayan dini muharebe er en ş'?'-
her beter kütlesinin daimi ve e· di niye eaer görm~yoru.z? Dın, 
·~•i nıahiyetteki biliimum ~uku· mezhep, itikat v". aaıre gı~ı mef· 
kde ihtiyacatını ibkak ve ızhar huınların zihnimızde ve vıcdanı-

d kazandığı yeni telakki ve 
eylemektir. Evet daimi ve e .. •, mız a d '"l ·? z 
ltıahiyetteki hukuk ve ihtiyacabn ışıklar sayesinde eg.~ ":,'.: .. ·~-
h . k t l" kı" neder misiniz ki bugun utun cı-
epaıni! O huku ve me a ıp ] dd h . h d k" medeniyet mu <a e· 
~itlen hemen daima mücnmane an a 1 •• · d d 

d 1 satına dair fikirler.. u.zerın e .. e cnebilecek bir ihmal ile unu_u ' h 
ttıuş ve metruk bırakılmıttır. bir takım sakat, mucrım. ve .~u .. 

h" tik telakkileri ıslaha, tadıle lu:zum 

ı. . Türk heyeti murahhaaaaı, ıç 
•r millet bakkında hayırhahane olmaaın? . ı,. Bu bir! Şimdi gelelım mese· 
ır. hünnetten baıka his beı· 

le · h k"k lenin diğer aafhasına : 
lı ıtıez. Ancak ıızin a ı at ve insan, (Cemiyeti Akv~) ta· 

akkaniyeti sevip müdafaa ederi f d n her sene neşredılen a~-
Yükaek huzurunuzda ve ki.ina· ra ın a b · ·· dı 
tın umumi emniyeti meselesi mü.. keri salnamelere ır ~odz gez he .. 
, . bec.eri iz'an ve vıc anını .. 
~a.kere edilirken muhterem he· rınce, '< t y • . . . l"k eden veleh ve ız ır~p 
b ~tınize hatırlatmak i:stiyeceğımız . •. düşüyor Ki.inalın en agır 
ır nokta vardır • ~~1;."e di sar'a içinde kıvranıp bur· 

Efendiler, 1 1ıdsa • bir :zamanda bile teıli-
Daha bize pek yakın olan bir ku ugu • f • 

l'taa.zide değil mi idi ki İnsanlığın hat yanlı:ıgnör~·:~~~n ::•nr::~~~i 
•o.hat ve ıükıin içinde tekimül rayı ora ) k ı· · · . damın (emniyet e ımeaı~ı 
Ve. terakkisi fikrine yar olan her b•r a d"I" ı ' Bı· 

kulls.nınağa 1 ı naaı va:ı-ı~ · 
cıvanmert gönül, bir takım sulh-

1 
yh teslihatın tahdıdı da· 

Efendiler, 
Gurupumuzun kanaatince bü

tün dünya kanunu esasilerinde 
harp il3.nı hak ve sali.hiyetinin 
münhasıran parlamentolara bıra
kılması hususu da emniyet me
selesinde en mühim bir zamin o
lacaktır. Bu bapta pek yakın bir 
misal olarak genç Türkiye ciim
huriyeti letkilitı esaaiye kanunu 
nu gösterebiliriz. Filhakika bu 
mevzua dair olarak pek büyük 
ilimler ve nazariyeciler tarafın
dan şimdiye kadar ileriye sürül
ınüş olan hukuki ve idari müli
hazalar meçhulümüz değildir. 
Ancak bütün bunları düşündük
ten sonra da Türk gurupu şu ka
naate İman bağlamıttır ki tek
mil İnsanlığın bugünkü ve ya
rınki huzur ve ıaadetine teıir e
decek bu kadar mühim bir ted
biri kabul etmek münevver ve 
akil beşeriyete ancak şeref ge
tirmek iktiza eder. Perestane ve inaaniyetperverane naena e , · d da Türkiye nın en ame· 

:t~'l'a.hir arkasında en doymak ':asın a üterakki fikirlere tama· Gurupumuz muhterem heye· 
hilınez emperyalist ittehaların pu· lı ve m acilen taraftar bulundu· tinizin lUtufkar dikkatini diğer 
1\t kurduğunu sezerek bedbaht men ve ·ıe kesbi fahrederim. bir husus Üzerinde daha tekıif 
olurdu? ğunu .~r:z ,:betle Türkiye Harici• etmeğe lüzum görmüıtür: Sulh, 

Binaenaleyh her şeyden evvel Bumuna Tevfik Rüttü Beyefen· selamet ve emniyet itleri ile bil-
•ı·~a cesaret ederiz ki emniyet y~ !"•z:~~ tahdidi teslihat konfe- ümum matbuat ve neıriyat ile-
l'tıeıelesini halledebilecek bir mü- dının d ki olan beyanatını minin münaaebatı huıusu .... 
h"kereyi müfit kılmanın ve ilemi branııdn :..ü:~elen tekrar etmek Bize öyle geliyor ki matbuat 

una inandırmanın ilk ve en te· ura a fi" k va- ve sair propaganda vasıtaların-. . . .. .n şere ı zev ve 
~ırli çaresi mevzuumuzu şahsi ve benıın ıçın ~ .. ·ı h demİftİr dan necip ve yüksek davamız 
11 lt:suıi menfaat akınlarından va- zi.fedir. Muşarunı ey 1 · lehine temini mümkün olan niha-

k i emniyet ve :seli.me~. ~ese .. esı 
reste tam bir bitaraflıkla müta- u bahsolunca Turkıye cum· vetsiz yardımın heyeti mec
ea etmektir. Pek iyi malUmunuz mevzu . l'" ve ~uaıı henüz İstihsal edilmemiş 

-• h . t" kendisinın en ame ı ~an bir takım politika dustur· urıye 1 ""d bulunuyor! Ne acınacak teY! 
l Ih dd" a'dı"la"ne gördüğü düsturu mu •- h . arını aagari bir protoko a ıne ki b her Milletlerin, addizabnda tahrip 
ı faada devam .etme e era ' !'direrek ! Zira meseleye yakın· b k d ha ve imhadan başka bir şeye yara-. beşer kütlelerinın u • a ar . • c.~n b5.kt1ğımız zaman ~unu gö- ati menafiine taalluk e.den bı~ mıyan vasıtalar için ihtiyar etti· 
tuyoruz: Kendi zihinlerimizde Y h 1 k d d d aı· korkunç ve hesabı imk&nsız . meselede behrme a . e.n ı e •· ~ tônüllerimizde ~inip gizlenen bir b fedaka'rlıklara nisbetle ilim ve ı"r· ... d ayrılmamak gı l manasız 
ta.lurn maksatlarla hafi emelle· gın en b 1 • h t fanı, san'at ve matbuatı, sulh ve • b. ir inatçılıkta u unm.a~ı. a ,. 
tın vücudü. Bizzat kendi ruhu- B ı-k b emnı"yet orduaunua fedaki.r ve d n bile geçirmez. ı a ıs u 

~-!"'~~;.,;z,d;..ı.aye~m..;.n~i~y.eıta· f-ibk~}~r~v~eil·..a~h~i~·Ule~rUi~·.!_r~ı!n!!:a!!::.!:::!::.~:=:b:lbm .. Iİll iiİ.IİIİİİi·İ· İİılİmiiui:zİİİflfeirİlkiiuiiiİmandanları ibi k u l-• a t!"ayeye matuf teşe uı ~rın muı· 

}anmanın isteyeceği maaraf hiç 
mesabesindedir. Bugün aleli.de 
bir ticaret metaı - ıneaeli. bir 
sabun, bir dit macunu - bütün 
cihan aulh ve müsalemeti idea
linin malik olduğudan ziyade 
ili.n ve propaganda va:sıtaıına 
sahip! Ne inanılmıyacak hal! Fa
kat böyle ! 

Su sebepledir ki birliğimizin 
bütÜn dünyadaki aıil ve sulh
perver matbuat kuvveti ile el ele 
venneaini müstakbel emniyet 
ve süklın kitverini fethedecek 
en kuvvetli ve en sulhperve
rane silah addediyoruz.. iyi bir 
teıkili.t vücude getirildiği takdir
de tekmil dünya matbuatı ciha
nın asabiyet ve hassasiyeti üze .. 
rinden mütemadi heyecan ve kor 
ku raşeleri yerine sükU.n ve me
deniyet mevceleri ceçirebilecek
tir. 

Efendiler, 

Birliğimizin der'uhte etmek 
İstediği muazzam İf, şüphesiz ki 
bir hamlede hallolunabilir küçük 
bir mesele değildir. Ancak bizim 
meeaimizin meyvası yakın bir is
tikbalin çocuklanna naıip ola
caktır kanaatini kuvvetle muha
faza ediyoruz. itte bu İman ..,. 
bebiledir ki her parlamento için
de sulh ve ıulhperverlik itlerile 
sureti mahsuaada ittigal edecek 
ve bütün dünya maarifi umumi
yesinin medeni malômat ve tera 
biye kısmında be,.nelmilel tesa
nüt ve takarrüp umdelerini kuv
vetlendirmeğe çalıta.cak teşekkül 
ler vücude getirilmesini pek fay
dalı buluruz. 

Sözlerime nihayet vermeden 
evvel, bizi gerek tali.kat ve gerek 
vukuf ve dirayetlerile mütele:z
ziz: ve müstefit etmiş olan bütün 
hatiplere yüksek tekrimatımızı 
arz: ve giriştiğimiz bu necip gaye
li yeni işte dahi Türkiye ciimhuri 
yetinin bütün kuvvetile calışa· 

teyit etmeme müsaadenizi 
leri ın. 

Yeni Adli 
Layihalar 

Mütaleaları alınmak 
üzere baro

lara gönderilecek •• 
ANKARA, 26 - Adliye ve

ki.leti tarafından mütehasaıslar .. 
dan mürekkep bir heyete hazır· 
lattırılan mahkemeler te§kilatı 
kanun layihası ve bu teşkilat ile 
ali.kadar diğer layihalar çoğatıl
maktadır. 

Bu layihalar, gelecek hafta, 
mütaleaları alınmak Üzere baro
lara ve diğer adli müesseselere 
gönderilecektir. Teşkilat layihası
nın ibdaı eylediği yeniliklerin bi
rincisi, ilk derece mahkemeler için 
münferit hi.kimlik esasının umu· 
mi şekilde kabulüdür. 

Projenin arzettiği yenilikler
den biri de istinaf mahkemeleri
nin yeniden teıiıi keyfiyetidir. 

Li.yiharun umumi eaaıları me .. 
yanında zikre tayan bir huıusi
yet de va:zeylemiş olduğu teftit 
uıulüdür. Adliyede teftlıi tama· 
men kaldırmak hali hazır va:ziye 
tine göre mümkün cörülmemiıtir. 
Ancak idari mahiyette olan teftit 
uaulü yerine kazai tefti§ ikame e
dilmİ§tİr. Yani teftiı, bizzat mah
kemeler tarafından ve müfettiş 
hakimler tarafından İcra edilecek 
tir. 

Bundan maada layihada müd
dei umumiler, hi.kimlik sınıfından 
hariç bir teşekküle tabi tutulmuş 
lardır. Müddei umumiler, icrai 
kuvvetin mümeuili olmak dolayı· 
sile mafevklerinin vazifeye müte
allik emir ve talimatlarını yerine 
getinnekle mükellef oldukları İ· 
çin bunların bir silsilei meratibe 
tabi olmaları ve hakimler için va
rit olmayan bir disiplin altında 
vazife .görmeleri. lüzumu nazarı 
itibara alınmıı ve Almanyada, 1-
talya, ve Fransada tatbik edilen 
sistem kabul edi1miştir. 

Yani müddei wnumiler, yine 
hakimlik tartlarını haiz olanlar· 
dan intihap edilecek ve tabi ola
cakları disipline rağmen idari me· 
murların haiz olmadıkları istikla
le sahip olacaklardır. 

Layihada ilk mahkemeler tef· 
kilatmın ihtiyaçlara uygun olarak 
tanzimi ve mahkeme merkezleri .. 
nin ve adedinin bu ihtiyaçların İ· 
caplanna göre tesbiti hususunda 
bilhassa itina edilecektir. 

istinaf mahkemelerinin kaza 
daireleri ise, heyeti vekilece te:s
bit olunacaktır. Daire ve adetleri 
ihtiyaçlara göre çoğalblabilmek 
üzere şimdilik istinaf mahkemele
ri hukuk ve ceza dairelerinden te
rekküp edecektir. Her dairenin 
bir reisi ile iki azası bulunacaktrı. 

Bu mahkemeleri daire reisleri
nin fevkinde ve temyiz ba}cimliği 
.derecesinde bir birinci reis tem
ail edecektir .. Liyiharun ağır ceza 
itleri ve mahkemeleri. faslına yeni 
bir uaül konmuttW'. 

Buna nazaran Adliye vekaleti 
lüzumu halinde bir vilayet merke 
zindeki ağır ceza mahkemesi he
yetini cürmün itlendiği kaza mer 
kezinde muhakeme yapmak Üze
re cürüm mahalline de gönderebile
cektir. 

Bundan batka bir ağır ceza 
mahkemesine raptı halk için mü, 
kül olacağı anlaıılan ve müstakil 
ağır ceza mahkemesi teşkiline iti 
mütehammil olmıyan merkezler
deki ağır ceza itleri bir reisin ri
yaseti altında ilk muhakeme ha
kimlerinden ikisinin intihabiyle 
teıekkül edecek heyetlere gördü
rülebilecektir . 

ilk hakimliklerin tabi olacakla
rı tahkikat usulü hakkında da di
ğer bir li.yiha hazırlanmı,tır. 

Ağır ceza işleri 
ANKARA, 26 (Telefonla) 

Mahkemeler teşkilatı layihasının 
ağır ceza ve mahkemeleri faslı· 
na ilave edilen diğer bir maddeye 
göre bir ağır ceza mahkemeai 
ne raptı halk için müıkül olacağı 
anlatılan ve müstakil ağır ceza 
mahkemesi tetkiline de iti müte· 
haınınil olmayan merkezlerdeki 
ağır ceza itleri bir reisin riyaaeti 
altında ilk mahkeme hakimlerin
den ikiıinin iltihakile tetekkül e· 
decek heyetlere gördürülebilecek 
tir. Ancak son tahkikatın açılnta• 
sına karar vennit olan hikim o 
itin muhakemesinde bulunamaya 

Beylikköprü facia ı 
nasıl ve niçin oldu? 

Katarın tertibinde, makinistte, 
nizam haricinde kalan sür'atte 

mi faciayı aramak lazım? 
---···-··· .. · ·~· .... ---

Vekalet resmi 
ne zaman 

tahkikat neticesini 
tebliğ edecek? 

Beylikköprü facia11 hakkında
ki resmi tahkikat neticesi henüz 
neşredilmedi. Vekalet tetkikat ve 
tahkikatına devam etmektedir. 
Ancak remıi tahkikatın neticesi 
tebliğ edildikten sonradır ki facİ· 
anın ne suretle vuku bulduğu an
la§ılacaktrı .. 

Diğer taraftan mütehassıs bir 
zat bize kendi tetkikat neticesin
de visıl olduğu kanaatını fU au
retle izah etmektedir: 

1 - Kaza trenin sür'atle ıitme 
sinden olmuştur. Çünkü: 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları ve limanları idaresi. 
nin "Vakti hareket cüzdanı" na
mındaki, Haydarpafa - Ankara 
kısmına ait olan ve "22 mayıa 
1932 den itibaren muteber" oldu
ğu bildirilen risalesinin 60 cı aa
hifeıinde yazıldığı veçhile: 9 nu· 
maralı muhtelit katarın • yani o 
gün kazaya uğrayan katar - Polat 
lı ile Beylikköprü arasındaki ıür' • 
atinin seyritabii ile 37, seyriasga
ri ile 35 dakika olduğuna ve bu 
iki istasyon arasındaki mesafenin 
19,600 kilometre bulunduğuna 
nazaran saatteki sür'atinin takri
ben 32 · 34 kilometre olması la
:zımgelmektedir. 

Kaza günü kontrol bandındaki 
sür'at müş•iri 56 kilometre, ve bu .. 1 
nun 0 185 şi alınarak 46 kilometre 
bulunduğu reımen bildirilmiıtir. 
Yine ayni idarenin itinererlerine 
[ ~ ] nazaran oradaki meyil 0,012 
metredir. Böyle bir meyil Üzerin· 
de eyer bu cins katarlar içln 46 
kilometre sür'at, tabii iae nıçın 

vakti hareket cüzdanında 34 ki
lometre kabul edilmiştir? 

2 - Kazanın yolun meylile •· 
lakası yoktur. Zira oradaki meyil, 
Normal demiryollar için kabul e
dilen azami meylin çok dununda
dır. Fakat bu meyil Üzerinde o 
sür'atle gibnek bu nevi katarlar 
için muvafık deyildir. 

3 - Kaza trende yiik vagonla
nnın arkaya ve yolcu vagonlan
nın öne konmasından olmuıtur. 
Çünkü: 

Haydarpafa Demiryollar mat
baaaının 1930 tahılı v" "Türkiye 
Cumhuriyeti Nafia Vekaleti bilU
mum Türkiye Demiryolları Hare
ket talimatnameıinin 67 nci mad
deainin 357 nci fıkrasını aynen 
kayıt ediyorum: 

"Fıkra -357- Muhtelit katarlar 
da, makineden sonra yÜk vagonla 
rı, ve ani müteakip furgon, ve ba
dehu yolcu arabaları raptedilir." 

Ayni talimatnamenin 69 ncu 
madde ve 359 ncu fıkrasının son· 
dan ikinci cümlesinde ancak; bey 
gir ve mevati nakline mahıus a
çık vagonların katarın arkasına 

konulabileceği zikredilmekte, ve 
buna sebep olarak ta: "Hayvan
ları makinenin saçtığı kıvılcımla
ra maruz bırakmamak, ve meva-

[*] ltincrairc. 

şiden inti4ar eden fena koku ile 
yolculan taciz etmemektir," Kay .. 
drnı koymaktadır. Halbuki o g;ÜD 

katara bağlanan vaıon1ar beygir 
ve mevasi vagonları değil buğday 
vagonlan idi. Yine aynim ddenin 
359 ncu fıkrasının a.3n sa tırmda 
İse: "Tarzı intaıı itibariyle zayıf 
addolunan eaki si.ıı.:em araba ve 
furgonlar katara yeni sistem ara· 
balardan sonra vazedilmelidir .. " 
Kaydı vardır .. Bunu zikretmekten 
maksadım iae, facianın vuku bul
duğu ve iki kuvvetli vagonun ara
~unda ezilen ve 23 genci ezen va
gonun yolcu vagonları gibi katara 
yanlış bağlandığını i:zahtır. 

Bu kadar sarahate rağmen· bu 
itlerle hiç ali.kası bulunma;an 
herhangi bir İnsan bile katan: 
Makine, yÜk vagonları, furgon 
yeni sistem yolcu vaeonları eaki 
sistem yolcu vagonları olar~k tan 
zim etmekte tereddüt etmezdi. 

Gerçi kazaya sür'at sebep 0 1. 
muştur; fakat ona bir haile şekli. 
ni veren katarın bu yanllş tarzt 
teıkildir. Ve maale•ef şurasını 
kaydedelim ki; ayni hal bu kada.ı 
elim bir tecriib ... den sonra bile ay. 
nen cereyan etmektedir. Acaba 
eldeki talimatnameler· neden tat: 
bik edilmiyor? ikinci bir haile ml 
bekleniyo<? 

4 - Kazada firenlerin sıkılma. 
sınm da dahli tesiri olabilirse de 
mahallinde tetkikat yapılmadıkça 
bu meselenin anlaşılması müıkil· 

dir. Maamafih, kaza vagonlarla 
beraber makinenin değil, sür'atle 
giderken makinenin yalnız batına 
firen tutmasından ve arkasındaki 
firensiz • ve daha doğrusu firen· 
lenmiyen • vagonlann büyük bir 
:sür'atle lokomotife çarpmasından 
vukua gelmit olduğu kanaatinde
yim. Lokomotife atılan semavi bir 
tekme değil, fakat firenlenmiyen 
vagonların bu hataya iıyan eden 
tekmesidir. 

S - Kaza makinistin acemili
ğinden olmuıtur. Çünkü: Kendi 
itirafı mucibince mumaileyh. 16 
aenelik atetçİ imiı, makinistlik ba
yab 3 sene gibi kısa bir zamandan 
baılıyor ve bu müddet :zarfında 
da ihtiyat olarak kullanılıyonnuş. 
Bu katarla lıtanbula ikinci veya 
üçüncü servisi imif. Bu hazin iti
raf bu suale kafi bir cevap değil 
midir? 

6 - "Kaza hattın herhangi bir 
noktaımdaki bozukluktan da ol
mamıf" kaydına kat'i ve müabet 
bir cevap varilemez. Maamafih 
bu hal pek te varit addedilemez. 

7 ci icra memurluğundan : Para. 
ya çevrilmesine karar verilen 1 adel 
Faal kamyon ağustosun 6 cı cumar· 
tesi günü ıaat ikiden üçe kadar a 
çık artbrma ile 2 cı arttırması icra· 
olunacağından mahalli mezkürda 
hazır bulunacak memuruna mura 
caat olunması ilin olunur. 

• Ist. Darülfünun Eminliğinden: 
Türkiye Cümhuriyetinin Büyük Banisi ve ilk Reisinin isıni

ne izafetle ve (Gazi Mustafa Kemal Mükafatı) namile tesiı edil
miş olan bin beş yüz liralık mükafat için eserlerin kabulüne bas. 
lanmı,tır. · 

Bu mükafat, Demokruiye ve Cümhuriyete ve bilhassa Tür 

kiye Cümhuriyetine ve Demokrasisine müteallik ve isim ve mev· 

zuundaki ulviyet, ciddiyet ve ehemmiyetile mütenasip ve ilmi 

usule müstenit olarak yazılmıt en iyi eserin sahibine Cümhuri-
k o·· f · • k ı ca 1tırd. ıg~r tara tan ışh• kço 0

1~ yet bayramından bir gün evvel ita olunacaktır. Eserler Eylülün 
yer er e agır ceza ma eme erı . . • ı 
taaddüt edebileceii ııibi vilayet 1 on be,ıne kadar kabul edılecektır. 
merkezleri haricinde bir kaza Eserler makbuz mukabilinde Emanet K 1 · t d" d"I · d b"" ı b" hk • a emme ev ı e ı • 
merkezınde e oy e ır ma e- }' d" 
me teşkil olunabilecektir. Bundan me 1 ır • ( 3458) 

Beoiktaş Malmüdürlüğünden: 
baıka öğrendifime ııöre bu teşki 
Jat li.yihaıile ihda11 derpit olunan 
ilk hakimlerin talıi olacağı tah· 
kikat uıulü hakkında da 
ceza mahkemeleri usulü kanunu- Mahallesi 
na mü:zeyyel bir kanun layiha11 . Sinan paşa 
hazırlanmıştır. Bu layihanın tan- Vişne zade 
:zimi lüzumu hakimliklere cezada 

Sokağı 
Değirmen 

Viıne zade camii 
kartııında. 

No. 11 

7 
icar müddeti Cinıi 

Hane 
Kahve hane 

1 sene 
1 .. 

kendiliğinden tahkikat ve duru•· 
ma yapmak vazifeıinin verilmit 
olmasından ne~et etmiştir. 

istinaf mahkemeleri muhake
me usulü hakkında da bir layiha 
hazırlanmıttır. 

Halepli Sünnetçi Başı 7.ade 

SÜNNETÇİ 
AHMET MAHMUT 

Sirkeci: Bqir Kemal M. Cevat 
cczhaneoi kar,11ında T. 21486. Ka. 

..l,; li . ı . 

Sinan pa9a 
Kılıç Ali 
Be,iktaş 

Sinan pafa 
Cihannüma 

Tuğla 
Salkım 

İhlamur köşkü 
karşuında 

Hayrettin iskelesi 
Çir ağan 

1 

13 Ana 1 
.. 

6 Hane 1 
.. 

bili. meyve ağaç.lı bostan 1 .. 
1ve2 Arsa 5 " 
bila (~225 metre murah- 1 " 

(bamda arsa ve haVl z 

Bali.da cins ve evsafı yazılı emvali gayri menkule 17 Ağus 
tos 932 tarihinde saat 14 te hizalarında gösterilen müddetleri• 

icara raptedilmek üzere 27 Temmuz 932 tarihinden itibar n 2( 

gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Beşikta~ Ma 

Müdürlüğünde Satı~ komisyonuna müracaatları. (:-595) 
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·urnuvamızın Listesi 

Tek Erkek 
V. Şirinyan 

Şirin yan 

Machida 6 o 6/1 

6,; 1 6 o ŞirfnJU( 

W Heilpern 8/0 6/ 1 

6 2 6/3 Retoumad 

Retournad 

6/3 6/ 2 Şirin,.. 

E. Whitall 6/2 6 11 

6/2 6 12 

Chaudoir 

Cbaudoir ... _ 
82 6/1 

Cbaucloir c 2 6/2 

E. Armitase 10/8 8/2 
8/6 6/2 

Lavrof 

w. o. 
Jeofredi 

8/3 6/3 

Tresuboff 

6 .r4 4/6 8 <4 

Treguboff 

6 ı4 12/10 

D. Jaffe 
611 8,ı l 

Haaan Nuri 
8/1 8 11 

7/8 6/3 

D. Jaffe 

8/3 8/3 

A. F..tt 

8/2 6/2 

R. Balclini 

D. Jaffe 

8 2 6/1 

A. Ferit 

6.'3 

Suat 613 8/3 

N. Serdar A ,8 8/ı 

11 113 6/1 lf3._ __ sua_t _ __. 

Suat 8/3 8/0 

Çift Erkek 
ChaudoU'ff~

Baldini Mongeri 

6 •3 6 12 

1 Undyan n lcaclyan 
1 2 6 10 /8 6/2 

Armitag n Cimcoz 

1 w.o. 
Ferit Serdar 

6/3 3'6 6/3 

Lavroff "' Trecaboff 

6/0 6 13 
Retournad - Vloaen 

Suat n Tevfik 

Chaucloir 

"· Şirin 
8/1 8/1 

Armitak Cimcoz 

6/1 6/1 

Lanoff "· 
Treaııboff 

7/6 6/0 

Suat Temk 

8/8 4/6 6 ı l 

Lavnıff -
Treguboff 

6/1 612 

Tek Hanım 
Semine Retit H. 

Semme R. 

8 2 3/8 7/6 

1 Fahire H. 
8/4 6'2 

w.o. 
Fahire Hm. 

• 
6;0 6/3 1 Fahire H. 

. ___________ ,1----.~odetzlq 8/2 6/4 
wo. 

Miıı E. De Nen-an 
MiH E . De 

6
1
8 8

1
3 6/4 1 Neumann 

Melllıa H _,.._ ı------ı 
...... 8/0 6/1 

w.o. 
B. Miso Dornotelıı 

1 
Mi11 Bornıtein 

Mi .. H. Whittall 
------- 6/4 9/ 11 7/6 

Muhtelit 
Korodebky - Anc>ter 1 Mia H. Whittal- Suat 

Mi• H. Whittal-Saal 1 7 /6 6/1 
Min Whittall - Suat 

MİH Tıano Baldlni 

1/6 8 / 4 6 (4 

Miu Madill • l.aYmf 

6 2 6,4 

Miu Madill - LHrof 
7ı5 6/3 

Mn Black vıŞirinian 

W. O. 

Mİ• Whitall Annitag 

6 '3 6/2 

6/3 19/17 

MnBlack veŞirinyan 

6 14 10,'8 

r· R..,iı-Abmet Fmt 
4/6 7/ 5 6 / 3 

jUNIOR (Küçükler) 

Orhan Fikri 

6 4 3/6 6 , 3 

L. Cohen 

6/2 6 l2 

Melih 

Oberle 

w. o. 
Danial 

6/1 6.13 

Mahmut Şeref 

6'3 s 3 

Orhan Fikri 

6 2 6/3 

Haciyan 2 !l 6. 4 6/3 

Danial 

8/0 6/0 

Mahmut 

6/1 6,' l 

1 
6 3 6 •3 Mdih 

--------· -------~ 7/5, 6 8, 6/2 

, 

1. Şamli 
4 6 6/1 6 2 

L. Muso• 

6/8 sis 7 s 
Fuat -----·· 7 5 0/6 6,'2 

Fuat D. 

6/0 6,'2 

Danial 

6/0 6/3 

-

Turnuvamızın dömi 
finalleri oynandı 

Fransız reisicümhurunu öldüren katilin 
muhakemesine dün baş andı 

(Ba1J1 ! i~ci ."""hi~..d~). B.ı;.r.eket versi n, reio, me_rkumun ver- . Gorguloff'un yegane makoadı . Ye 
oup old~.iu bile ı~dıa. ~lmıt~· ~ digı cevaplaı· t~ edıyordu. t~I programını izah etmek olduğu go 
adam mudafa vekillennın Oenye •ur Bundan Fc. ıra ıttihamname okun- nilmektedir Merkum .c;yle demif-
dükleri sibi bir deli mi? Y okM müd du. Bu uzu vesika, müıtehimin tir. 
dei umumiliğin tayia ettiği emrazı mazisini hatıdatıyOl"du. " Cemiyeti Akvam ile birlikte Ruı 

Fahire H., Şirin yan, Danyal ve 
Orhan Fikri.i.Şamlı finale kaldı 

akliye müteha1111ların oöylediği Deli mi? ya aleyhine çalıtan Reiıicümhuru 
gibi deli mi göriinüyor? Celıe, bittabi müdafa vekilleri a- öldürmek İstedim .. Çünkü konüniıl 

Muhaloemeyi reis Dreyfus idare rejimini taıvip ediyordu." 
ektedir H" lelusul mutalealarıru oerdetmedea ~ . ı!abeti ile m"7~ur olan evvel açılamazdı. ~- Doumere kartı hiç bir huıu-

Du .. n Takoun· dekı" Tawn t•nı"• B"lh d 1 . k muddei umumı Donat - Girıgue iki M""d-'- k"I" Ma• H . G metim yok idi. Fransanın çok dostu. ~ 1 aı;aa rayv en ço muntazam muavini ile bizzat mahkemede ha- u 1U11 ve 1 1 ıtre enn • idi. Doumer'i bir misal ohun eli· 
klübü kortlarında turnuvamızın Ye kuvvetli. :ıııır bulunmaktadır. raud, kalktı ve bir iotida okudu. Mil ye öldürdüm, zira bütün cihan 150 
dömi finallerinin bir k11mı oynan ilk ııeti 6 / 2 aldıktan aonra i- itti. "h. amname. daktilo ile yazıllJUf. maileyh bu iotidaomda emrazı akliye milyon Ru• köylü•iinü hidemah şalı 
dı. BugÜn gene dömi finallere de- kinci oeti 3 16 kaybediyor. Semine on iki uhife ~~dır. Evvela mMutahu•11lanndan iki doktorun, keye mahkUm etmiş olan Sovyetl
vam edilecektir . hanım bu selde iyi ve ramaueur Gorguloff'un cınayeti hatırlarda ol- Loırre ile M. Legrııin'ln muta- kart< mücadele etmek mecburiyetin-

Dünün ilk maçı evvelıi gÜnden bir oyun oynadı. duğu tekilde tasvir edilmekte, on- ha111• 3 doktörün raporları milnde- dedir. 
kalan Melih - 1. Şamlı müaaba- Üçüncü selde Fahire hanım 2 / 0 d d racabndan malumat aldıktan oonra an_ ıonra Gorguloff'un R~ıya a, G«guloff, uzun uza diye söyleme· 
kası oldu. Oyun baıladı.ğı zaman ileride iken Semine hanım düqün yetıl f .. kada, Prağda, Panıte ve bu raporlar muhteviyatına tamami- le devam etmekte iken, reiı iıtic
birinci oyunu Melih aldı. Bundan ve muntazam oynamağa batladı Monakodaki karanlık maziıi hatırla le muhalif neticelere vaııl olmuf ve bın hitam bulmuı olduğunu bildir· 
aonra Şamlı bir az açıldı. Fakat 2 / 2 oldular. tılmaktadır. iddianame emrazı ekli- bu ciheti bir raporla le.bit etmit ol- eli. 
Melih oeti 6 3 bitirmeğe muvaf- Yalnız Fahire banımm •eri ve ye mütebaHı•lannm raporuna ioti- duklannı habrlabnaktadır. 
fak oldu. Bupn Melih, Fuada taıırtıcı oyunu kartmnda rakibi na.len katili cinayetten mes'ul tut- Maitn Henri Geraud, mabkeme
karıı dömi final oynayacaktır. bir az yoruldu ve puvan kaybet- maktadır. Gene idianarneye naza- den doktör Logre ile doktör Les-

Bu maçdan sonra yene dömi meğe baıladı. Bu ıerait altında ran, cinayetin sebebi ıudur: Fren- rain'in Gorguloff' muayene et-

Bundan oonra M, Reynaud, M. 
Tan-ere ve M. Mortane ıuikast sab
nesini anlatmak üzere tahit •ıfatilc 
mahkeme huzuruna çıkblar. final için Danyal - Mahmut Şe- Fahire hanım iki geyni daha aldı aız zabıtası kendisine doktorluk yap mek haldmun verilme•ini tahtı kara 

rif oynadılar. Bu iki küçük Fener 4 / 2 oldu. tırmamış .,,., memleketten çıkanruı. ra alınumı İotemiftir. Celıe, 17,45 te tatil edildi. 

li Teniacimiz Turnuvamızın Juni- Bunun Ü,zerine rakibi aon cay- 0 da İntikam almak için bu cinayeti Birinci reiı, Maitre Geraud,nun 
orlar kategorisinin aılanndandır. retini toplayarak okoru 4 / 4 çıkar işlemit. Cinayette taammüt le var- Gorıruloff'u müdafaa tarafının isim. 

Nitekim, c;.ok sıkı ve ciddi bir o· mağa muvaffak oldu. Beıinci gey- dır. Katil cinayet günü yard »an !erini ileri sürdüğü iki doktora mua
yun oynayarak, hakikaten as ol- mde Semine hanım 40/ 15 iken Claude Farrere'den bir kitap .atın yene ettirmek hakkını kabul etme
duklannı gösterdiler. Fahire H. sert dravyları ile bu almış ve bir kaç dakika evvel kitaba miş ve kanunun bu doktorların müt

Maçm tekli cereyı.nını anlat- okordan kurtuldu ve geymi aldı. ıu cümleyi yazmıf: ''Fransız rei•i· lehim ile temaı etmelerini menet-

Davaya bugün oaat 13 de devam 
edilecektir. 

Mefküresinin kurtarıl
masını istiyor 

mek icap edene fÖylece hulasa Vaziyet 5 / 4 dür. cümhurunun katili Paul Gorguloff." mekte bulunduğunu oöylemiştir. 
edilebilir. Bundan oonra Semine hanım iddia makamı bu esaslara istinat HJJdlse mi çıkh? 

P ARiS, 26. A. A.- Corguloff, 
iıticvabınm hitammdan end müte
madiyen aynj kelimeleri ve bilhassa 
°'Mefkilrem.i kurtannızl Mefkureml 
kurtarınız!" cümlesini tekrar etmelı 
suretile adeta f&İrane beyanatta bu 
lunmuıtur. 

Oyun ba,ladığı zaman biribirle bir geym daba aldı ve 5/5 oldular. eduek idam cezall ıalepedecektir. 
rinin oyununu gayet iyi bilen 'l>u Fakat artık Fahire hanım fai- Birinci 8ün on yedi fAhit dinle
rakipler kafalannı itleterek oyu- kiyeti ele aldı ve kolaylıkla seti necekti ve bunların içinde iki de 
na gore taktik kullanmağa baıla- aldı. Şimdiki halde finalimize Fa- ' nazır vardır. Gene şahitler aralln
dılar. hire hanımla Mi .. H. Whitall oy- da Gorguloff'un Prağ'da boltevlk 

Danyal rakibinin bekentlerinin nayacakbr. propagandası yaptığını iddia eden 
:ıayif olduğunu bildiği için müte- Bu maç oynanırken B kordun- ... bık ruı miralayı Koılavoıky ve 
madiyen topu Öyle atıyor ve Mah da (Miss Madil - Lavroff) (Suat - gene Gerguloff'un çekada memur 
mut Şerifi sinirlendiriyordu. N• . Mi11 Wbiıtall) mixte'ı oynadı ve olduğunu n hatta 1920 de kendisi
ticede Danyal muvaffak oldu H Miss Whittall ve parteneri oyunu ne eza ve cefa ettiğini iddia eden 
bu taktik aayesinde oyunu 6/0 al- 6 / 3 7 ı 5 k8' . cndılar. Kazak 1.azareff'te vardır. 
dı. Nihayet gÜnün en heyecanlı ve Bu davada en mühim meoele Gor-

Mahmut Şerif dün kendi oyu- mühim maçı olan ( Chaudoir - guloff'un deli olup olmadığında te
nunda yanlıt tabiye kullandı. E- Şirin) maçı batladı. ilk oyunda nıerküz etmektedir. Bu sebepten 
fer herkese muvaffakiyetle tat- Şirin, iyi de muntazam oynıyor- müteha1&ıslar araomda hararetli bir 
bik ettifi ramaueur oyununu oy· du. münakasaya intizar edilmektedir.Ca 
DAllllydı bu seti belki kazanır ya- Yalnız karıısmdaki rakip · tc.p- minin tekrar mÜ§ahedeye alınması 
hut gaybetoe de bu kadar büyük lan toplamakta muvaffak olduğu İstenilse bile, ,imdiye kadar bu ta-
oko.- farkile •aybetmezdi. için geym alabildi. Şirin dün k<>- lep bir kaç defa reddedilıll!i için, 

ikinci set ba.tladığı zaman !undan mustarip olduğu için tam lıabul edileceği zannedilmemektedir. 
Mahmut Şerifde bir canlık gö- oyununu oynayamayordu. Birinci Jüri heyetine yalnız iki oüal ooru-
ze çarpmağa baıladı ve birinci o- seti Şirin 6/2 ve ikinciyi de 6 11 lacaktır: 
yunu aldı. Buna da oehep yukan• kazandı ve finale kaldı. l _ Paul Gorguloff 6 mayıs 1932 
da söyledifimiz gibi kendi oyunu Bu maç oynanırken B kortun- de reiıicümhur Paul Doumer'i bilib 
nu oynamasıdır. Yalnız Mahmut da (Suat - Tevfik Haccar) (Lav- tiyar öhlünnekle mücrim aayılır mı? 
birinci •eti kaybetiği için puvan roff • Treguboff) dahli oynandı 2 - Bil ihtiyar vukua •elen bu 
almak hevesine diiftü ve rama.. ve ( Lavroff • Treguboff) çıftı cinayette taammüt var mıdır? 
ııeur oyununu zaman zaman ter- 6 l3 6/2 müsabakayı kazandı. Davada birinci celse 
kediyor. 4te bundan iatifade et- Bugün de dömi finaller oynana 
mesini bilen Danyal 3 / 1 e kadar cak ve yann kort finale hazırlık PARIS, 26 .. A. A. - Müteveffa 
çıkb. yapılabilmesi için kapalı olac :&- reiıicümbur M. Doumer'in katili 

Mahmut tekrar taktik deifütir- br. Gorguloff'un davaoı, dün bqlamlf-
di ve toplayıcı oyun oynaması aa- br. Saat 12 den biraz evvel, müd-... ··--·--.. -· .. ·····-·-yesinde geymler biribirine mu•a- dei umumi Donat-Guigne ı...afm-
vi vaziyete kadar çıktı, fakat bun 1 RA D vo 1 dan imza edllmit kartları hamil olan 
dan oonra Danyal Mahmutun be- I ı muhtdif •azetelerin adliye muhabir 
kentlerine •ıkı drayvlar yollaya- !eri, huıuıi elbiselerini ılymit olan 
rak seti 6/3 kazanmağa muvaf- '-------------"' avukatlar, jüri azası mahkeme ...ı.,. 
fak oldu. B .. k.. nuna girdiler. 

Bu suretle; Danyal, Melih - ugun U program Cinayet mahkemesi avluıunun ka 
Fuat galibine karıı finalist oldu. ISTANBUL (l200 m) _ 18 •ra- pılarında adliye oarayı muhafızlan, 
Bu oyun oynanırken yanındaki büyük bir Dııimam ile ınzibab temin 
8 kortunda da (Reinhardt • Dji- mofon., 19•5 alaturka saz, Ajans ba- etmekte idi.Adliye llllrayı etraftiıda 

ı amh 1 
berleri, oaat ayarı, 20,5 gramofon,21 ed' ras) Orhan F. - • Ş ) dub e Daupbine meydanına ikame ılınlş 

ı oynanıyordu. Münir Nureddin Bey ile arluıdatla- olan ve miktan mutadın fevkinde bu 
1 nrun konseri, 22 orkeatra. ı ( Orhan F. - • Şamlı) çıftı ra- lunan zabıta memw-larına her tür Ü 

kiplerine tam bir laikiyet ile oy- BOKREŞ (394 m.) - 20 keman toplantıları dağıtmak emri verilmiş 
namağa baıladılar ve birinci ııeti konseri, 20,S konferans, 20,45 spor idi. 
6 4 kazandılar. haberleri 21,40 farkı konseri, 22,10 Öğle vaktı. Mme Gorgaloff 8Örün 

ikinci oetde belki 1. Şamlı asa• komedi, 22.40 keman lconr.eri. dü. Mümaileyha. ıahitlere mahıuı 
bileıir ve kendi oyunu gibi parte- olan salona girdi. Siyah elbiseler 
nerinin oyununu bozar korkusu ROMA (441 m.) - 21 •ramofon, giymiş idi. Renği sapoarı idi. Ke~-
vardı. plaklan, 21,15 doktorun tav•iyeleri, diıine tevcih edilen fotoğraf maloı-

Ancak ııet baıladıktan biraz 21,45 M Cimarosanın "Ev" isimli nelerinin adeıeleri kar,ısında gözle-
sonra bu korkunun yerinde olma- operası. rini bile kırpmadı. 
dıiı meydana ç.ıktı. Bu seti de bi- PRA~ (48S m.) _ 20 Leh tar- Cinayet mahkemesi ıalonu ağzına 
rinciyi kazanan çift 6 / 3 kazandı kıları, 21 konser. kadar dolu idi. Alelade zamanlarda 
n (Melih - Mahmut Şerif) (Mu- halka tahıİ• edilen sıralar. Fransız 
roo - Ber•e) maçı galibine ka"1ı ViYANA (517 m.) - 20,30 askr ve ecnebi gazeteciler tarafından ;,_ 
finale kaldılar. ri kon•er, 23,15 a•keri bando. nl edilmiı idi Diğer sıralarda da a-. 

Bundan oonra tek hanımlar dö- ;,.katlnr yer almışlardı. Siyah elbi-
mi finali Fahire • Semine R.. ha- PEŞTE (550 m.) - 2o,4s Stud- ıeler üzerinde beyaz yakalardan baş 
nnnlar arasında oynanmağa bat- yoda komedi, 22,45 piyano kon•eri, ka bin;ey görülmüyordu. Şahitlerin 
tadı. oonra Çigan orkestrası. tehadet edecekleri mahal de avukat 

ilk seti Fahire hanım aldı. Bu VAR.ŞOVA (1411 m.) _ 21 Şar !ar tarafından işgal edilmit idi. Bun 
galibiyetine en mühim sebep kı konseri, 21,50 Cello konıeri, 23 tarın bir kıımı da döşeme tahtalan 
Fahire hanımın forentlerinin çok dans havaları. üzerine oturmu§lardı. 
kuvvetli olma11, kafa ile oynama 
sı ve çok soğuk kanlı kar,ılayış· 
lar yapmasıdır. 

FAhjre Hanım, kadın oyuncular 
içinde çok muvaffak olmuştur. 

BERLIN (1635 m.) - 21 Ham
burgdan naklen milli Alman tarkıla 
rı, 21,35 Brcsliıvadan naklen Bur
leok operet. 
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HIJkimler gelirken .. 
Saat 13 te mahkeme heyeti salona 

girdi. Birinci reis Dreyfu•'Ü azadan 
Bemard. Villette ve müddei umur.'. ! 
muavini Caudet taloip ediyordu. 

Mahkeme reisi, mutat olan "Cel
ıe, açılmışın." oözünü oöyledikten 
oonra hemen mahkemeden munzam 
bir aza ve iki jüri azaıı tayin etme-

1 

ılni talep etmiş ve çünki "Gorgou
loff" dava11 müzakereleri uzun ıü
recektir". Demi,tir. Mahkeme reisi, 
katilin iamini ' 10u' heceıini ve "W" 

1

1

, harfini belli edecek ıurette "Gor-
goulow diye telaffuz etmektedir. 

Mahkeme, bu talep daireıinde ka-
rar venniıtir. 

1 Bu meruimin ic:raıı için celse ta
til edilmit ve tekrar açıldığı zaman 
ciimhuriyet muhafızları , müttehimi 
.alona ithal eylemitlerdir. 

Vaktile gÜçlü kuvvetli ve aağlam 
olduğu anlaşılan, timdi iıe rengisap 
llllrı keıilmiş bulunan bir adamın 
güçlükle n bir muhafızın koluna tu 
tunmuş olduğu halde ilerlediği gö
rüldü. 

Elinde ihtimamla 11ralanmıt ka
iıtlardan mürekkep bir paket vardı. 
Gorguloff, oldukça eıkimi, ve örse
lenmiı bir elbise giymİf idi. 

Zaiflamıt olan yüzünde ince ve 
sivri burnundan başka birtey görül 
müyordu. Fakat en ziyade nazarı 
dikkati celbeden kıımı. Parlak ve 
garip bir ourette •bit olan gözleri 
idi. 

Hemen müttehimin hüviyetinin 
tayini için iıticvaplara baılaruldı. 
Halk Gorguloff'un ş;kiıyetle mem· 
zuç bir enin gibi "Evet M.onsieur!"' 
suretinde vermi~ olduğu cM"aplann
.Jan b>.ıka hiçbir ıeY iş;ımiyordu. 

Reis bundan oonra §Öyle demit
tir: Maitre Henri Geraud, eğer vlc 
danınız emrediyorllll hadiıe çıkan
nız. Bunu yapınız. Fakat bu talebi
nizi reddcı kanunen mecburum." 

Müteakiben reİ•, r.alonda bulu
nanları sükilte davet ettikten oonra, 
müttehime teveccüh ederek tercii
mana ihtiyacı olup olmadığını sor
muıtur. 

Gorguloff: "Adalet ioterim !" de
mekle iktifa etmİftİr. 

Reis: "'Bunu biraz oonra ııClylenl
ntz, timdi benim suallerime <:eV1IP 
yeriniz." auretinde cevap venniı ve 
miltealôben Gorguloff'un hayatın
dan bahıetmittir. 
Mütıebim, Rus pvesile "Evet, • 

vet.'' Diye rei~in anlattıldunu tas
dik ediyordu. 

ilk i8tlcuap 
Gorguloff, bir aralık reisin oiisil

nü kesmete muvaffak olarak ,öyle 
demiıtir: 

·• Bolteırlklerle aoli münasebette 
bulunmadım. Siya.etle iıtigal etme
dim. Büyük bir oosyali•t ve vatan
perver olan Kerenıky ile semimi mil 
nasebette bulundum, bu doğrudur. 
Çünki ben ooıyaliırme meyyalim. 

Gorguloff'un Çeka'ya men•up ol
duğunu iddia eden Kazak Lıızaroff' 
un beyanatına r.özi1 nakleden relo, 
müttehimden bu bapta izaha! ver
aıes ini talep etmlftir 

Müttebim, birdenbire tC\:ııilnll yak 
ııelterek: 

" Bu, dofnı defilclir. Denıit n IU 
•urctle aör.lerlne devam etnıittlr: 

Reis, kendisine: •· M. Doumer'i 
llİçin vurdunuz?'' aualini sonnaıı 8 
serine jüri aza•ından ziyade halka 
doğru hitap etnıeğe bqlaınıt olan 
müttehim bir kere daha halka dön
müı n ezberlemit bir deTSi tekrar 
eder gibi şöyle demiştir: 

" Hayabmı kurtannağa uğraşmı
yacağmı. Fransa, beni dinle!... Ben 
fakir Ru• köylülerinin mümesaili
yim ... Rusyayı ve Çar'r seviyor mu
yum! Fakat harp e•naımda çok ga
rip teJler gördüm. Çar ve Çariça 
Almanyanın hesabına bize ihanet et 
tiler. Rus askerleri hiyanete kurban 
gittiler. Sonra dahili harp i>ntladı. 
Keremky, zaif düttü. Yapılan mef
lllldeller arasında mefkUremi izhar 
edemedim. 

Rusyayı kurtaracakmış! 
Rus milleti. komüı · •t değildir.O, 

•ürüyetini anyor, fakat naZirlar So't 
yellere karşı mücadel~ etmek i•teml 
yorlar. Franaanın yardımını temin 
etıneii diiıündüm. Benim ıuikastim, 
bir ,ahoe kartı icra edilmi' bir sui
kaıt değildir, •lyasi bir hailedir. 
Paul Gorguloff: "Ruı milletini kur
tannak"dan ibaret bulunan mefkU
reol için canını verecek olan bir va
tanperverdlr, Beni öldürilnüz. canı
mı alınız, fakat mefkuremi kurtan
nıa. Cihan, Jakayittir vı;. Sovyetleri 
kendi hallerine terl<etmekte devam 
edecektir. Mefkurem için ölüme ka
dar, ır!yotene kadar mütemadiyen 
protesto edec:eiim, cihantiimul o· 
lan bu hallede bütün dünya mücrim 
cllr. 

"Bu adam, çariık tanıftulannm 
tahrikat ve propaganda De ufnotan 
bir ajanıdır. Hayatım, artık bitmit-
tir. Mefkuresiz Y8'AY•mam. B... Ma:ıınun baiJırıyor .. 
ldeallıt bir ao•yal demokratım. La-
zarof gibi tahitler, tahrikAtçı bir lıl PARIS, 26. A. A. - M. Reynaud, 
kım şahitlerdir. Protesto ederim.• fU tarzda tehadette bulunmutturı 

Bundan sonra Cor.uloff tekrar Müteveffa Doumer'in ihtizan, pek 
kan~ılı •e gfüültülü mazlılnln tarih- deh,etll oldu. lhtizar, 4 oaat devam 
çesinden bahsetmittir etti. Orada bulunan bizler, ihtiya

rın bu derece mukavemeti kartısın-
Katil inliyor! hayretlere düştük . 

Merkumun dütilncelerlni takip et- içeriye Mme. Doumer'i ithal etti-
mek müşkildir Evvela Fransızca ler. Bu ihtiyar kadmm "Bu, müm-. 
oöylemek iıtemittir. Fikirlerinin bir kiln defil." den ibaret olan baıit 
birine karıttığı hiıoolunuyor. Keli- cilmleıinde münderiç olan keder ka 

1 b 1 Giih in dar hiçbir beşeri keder hluetme-
meleri kolaylık a u amıyor.. dlm. Zavallı kadın, ~inci defa ol• 
kyen ve gih mütehevvir bir eda i-
le ve adeta ezberlemit gibi s6ylenip rak kendisi için en aziz olan vücut-

lardan birini daha kaybediyordu. 
duR.'.r.:rİekrar aöze başlıyarak Cor- Bu 11rada Gorguloff, ezilip büzil
guloff'un hayatını hikayeye devam ler k, ayağa kalktı ve M. Reymaud' 
etti. Müteakiben Gorguloff, y..,U a tevecciih ederek : Canımı alınız. 

fakat mefkuremi, Ru• milletini kur· 
bir fırka te~kil etmeği tasavvur et-

• Sö Jedi tarınız." Demittir 
miş olduğunu beyan etti. Y - Müteakiben M. Claude Farrere i-
ğine göre, 30 kadar taraftar bul~';'f· 
oa da biraz ıonra bepsi de kendısınl le gazeteci M. Mortane şehadaıt• 

bulundular. 
t<oı ketmiştir. . d ıs 

Mi.ittehim ,,;7 üne devamla dem•!· M. Mortane, iki ateş arasın a 
aaniye ve ikinci kur,unun reisi ye· 

tir kı: led 
'" filürlerimin tahakkukunu te. re aermit olduğunu söy i. 

min için çalışmak huauounda bir ikin('/ cel.~e 
havari gı"bi yalnız kaldım." PARlS, 26. A. A . - Gorguloff'un 

Niçin öldürdü? yapılmakta olan muhakeme•inin ikin 
Cinayet sahn~si bokkında merkum ci cebesi ,ahitlerin, bu meyanda Gor 

oöyle demiştir: guloff'un Pariıteki ikameti hak~ın· 
· "'Hiçbir tey hatırhyaınıyorum. O- da tahkikat yapmış olan Komıseı 
tomatik bir surette hareket ettim. Guillaume'un ifadelerinin dinleme· 

•ine tahıis edilmittir Bu tahitlet 
Mefkurem, bana bu iti yapmamı ve ri d 
sonra olmemi ihtar ediyordu ... " ara11nda bulunan sabık nazı ar an 

Reisin sordujiu bir ıuale eevaben M. Pietri faciayi anlatmıttır. Diğer 
müttehim cinayetini faciadan birkaç ,ahit Lazareff' Gorguloffun Çe~aya 

im m.enıup bir memur olduğunu ıo_yle-
gün evvel taoav. v.ur ve. taam et- d 

raf 
mi. ve kendisinin 1920 seneıın e 

mit olduğunu ıtı etti. • 1 ·· d ı Reiı .- Hedefini tatınnıyacak su Bolteviklere kartı yapı an muca e e 
eana•ında aldığı yaralar üzerine Don 

rette ateı -:ttiniz. nehri oahilinde Roıtoff haıtahanele- . 

mı Gy~~~~ Rei~=~~;.. .Ha:~:~ rinden birine yatınldığı sırada bu 
ı ha•tahanenin yanında bir ca•uıluk 

gördiim. Hiçbir ıey hatır aınıyorum.. mektebi mevcut olduğunu anladığı-
Hatta niçin bu kadar ıilah ve kur- Ç 
tun taşımakta olduiumu ~ bilmi- nı beyan etmit ve Gorguloff'un e- i 
yorum .• Tetiği hlr defa çekbm. ko mensuplarından olduğun~, f~t 

Reis._ Nasıl, bir defa mı? üniforma taşımadığını teyıt etmıt· 
Gorguloff.- E•et, bir defa.. Ot<>- tir. 

malik kendi kendine itledi.. Gorguloff kızgın bir çehre ile v• 
Bu beyanat ıemiinde bir nebze omuzlarını ıilkerek bu f'lhide haka· 

heyecan uyandırdı. retlv bakmıttır . 
Gorguloff.- Çekoslovakyada bu- Diğer şahit Kozlovıki Gorgulofu. 

lunduğum zamandanberi bu rövel- Prağda tanıdığını, Gorgulofun ora.
Yeri kulanmadım. Kurtunlanmı Mo- dan •ık sık Rusyaya gittiğini ve kül 
nakoda mı, yoksa Pariı'te mi satın liyetli mıktarda para ile dönduğünB 

b·ı • temin etmiştir. . 
aldnn ı emıyorum. Nihayet Çarlık zamanındaki bahri 

Yeşil fırka programı! ye zabitlerinden Gypan• Yet~I fırka 
Gorguloff. zail ve sakin bir aesle nın ve Yetil ordunu~ mahıyetl.eri 

oözüne devamla demi~tir ki: hakkında izahat venruftlr. Bu oo:ı-
Ben öldürmedim, kaza ve kader ler maznun tarafından tiddetli pro 

öldürdü. Ben Faşiıt değilim . Fa- teatolarla kar!'lanmıtlır 
tizm demek saltanat demektir. Ben Cebe tatil edildikten sonra akıl 
bir demokratım, cümhuriyetçiyim. haıtalıklan mütehassı•ları dinlen-
Bunu &İze izah edeceğim. ı mi, tir • 
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MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'ILE MEVKi VE MÜŞ 

TEMILATI 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Cad 
deikebir sokaiında eski 104, 106 )"eoi 80,82 
numaralı otuz dört artlll"llraa üzerinde kir
gir dört kattan ibaret olup birinci kat: us
tor kepenkli zemini tahta döteli bir dükkan , . 
ikinci kata asma merdivenle çıkıldıkta bır 
oda üçüncü kat: bir oda, bir hali, bir bal
kon1; kapısız bir oda, ikinci kattan itibaren 
çıkma ve kiracı tarafından yaptırılmış ter
kos ve elektrik tertibatını havi maa oda bir 

Refet B. dükkanın tamamı. 

Çakmakçılarda, T ayahatun mahalleıinde, 
V alde hanı tahtaniıi eski ve yeni 45 numa
ralı yüz altmıf artın arıa üzeriode kirgir 
ve arkası yüksek tavanlı olmak üzere bir 
cephesi iki katlı olup altında bodrum ve alt 
kat pencereleri demir parmaklıklı ve ke
penkli demir kapılı, camekan ve kapıdan gi 
rilince tq koridor, sağda bir oda, kor:dorun 
nihayetinde demir kapdı büyük bir oda, i
kinci kat: bir oda, ve bodrum üzerine mü
aadif mahalli havi maa oda, bir mağazanın 
on üç hissede on iki hissesi. Mehmet Keh
nemoni Efendi. 
Çakmakçılarda, T ayahatun mahallesinde 
Sünbüllü han tahtaniainde 23 numaralı dok 
san arım arsa üzerinde kirgir iki kattan i
baret olup zemini çimento, önü camekan ve 
uıtor kepenkli ve üzerinde demir kutaklar 
üzerind~ tahta dötenmek suretile yapılmıt 
ve minare merdiveni ile çıkdır bir salon ve 
elektrik tertibatını havi bir mağazanın ta
mamı. Mehmet Köbnemoni Ef. 
KadıklSyünde, Tuğlacıbaıı mahallesinde 
Kayı9datı ıokaAuıda eski 12, 12 yeni 42, 
42 numaralı üç yüz elli bt!! artm arsa üze- , 
rinde bir katı klrgir iki katı ahfap olmak 
Uzere Uç kattan ibaret olup zemin kat: ikiı 
tatlık, iki kiler, bir mutfak, üç oda,; bir ha
mam bir hali.; Birinci kat: bir sofa, altı o
da, iki hail, haricen çini antre, ikinci kat: 
iki sofa, yedi oda, iki hali.; bir banyo oda11, 
bir sandık oda11; iki balkon terkos tertiba
tı, bir çamatırlık, Te doksan altı artın ana 
üzerinde bir mutfak, bir ahır, diğer bir ahır; 
bir mutfak, bir sarnıç, bir kuyu; dört met
hal, laklı havuz ve iki dönüm bin ÜÇ yüz 
ıekis arım b.hçeyi ha-ri bir kötkün tuna
mı. lbrabim Sami B. •e Feride Hanım 
Mahmutpqada Sultanmektebi ıokafmda 
eski 7 5 •e y-1 6,8 nwnaralı ytız kırk bet 
arım :..r.. a.erinde ahtaP içi :raflı boyalı 
üç buçuk kattan ib.ret olup zemin kat: bir 
çini antre, çini koridor, ve tatlık diier bir 
ufak bir tqhkı bahçeyi çıkan mermer ca
melrinlı antre iki mutfak, çamatırlık, bir o

da, iki hala; bir kurnalı hamam orta kata 
üç merdivenle çıkılır burada dört oda, biri 
salon halinde iki aofa, bir hali 
bir çinko daraça llıt kat; bir o
da; bir sofa; elektrik; terkoı tertibatı; bah 
çede fııkıyeli havuz; iki tulumbal.ı ku~uY_" 
ve sekiz yüz elli bet arım bahçeyı hav_ı bır 
hanenin tamamı. Mehmet Köhnemonı Ef. 
Kadıköyünde Tuğlacımuıt~faefend~ ma~~I 
leıinde atik Kayııdağı cedıt Merdıvenkoy 
ıokağmda eski 108 yeni 8, 8 n~aralı yü~ 
kırk artın ana üzerinde ahtaP ıki ~attan. t 
baret olup birinci kat: bir sofa; bır _hala; 

be od . bodrum (hariçten methalı var-
ı a, , . h ı· 

dır) ikinci kat: bir sofa; üç oda; b'.r a a; 
hav~gazı tertibatı hariçte yüz yetmıt artın 
arsa üzerinde mutfak; çamaıırlık, alur; bah 

od.si. bin iki yüz doksan artm bah-çevan , _ 
bahçede iki havuz, çam, meyva agaç-

ce ve .. 
1
. bı"r dönüm dokuz yuz altmıt an ve ayrıca . 
"k" fazla araziyi havi bir hanenın ta· 
ı ı artın F h' H et ıye . 
mamı. 1 . d 
A d luhiıarında, Göksu mahal eıın e es

na o "k 7 M" 
ki Gökıu yeni kuyu sokağında atı , ~· 

d. 44 umaralı doksan bet artın arsa uce ıt n b . . . 
zerinde ahıap iki kattan ibaret olup. ırıncı 
kat: harici camekanlı bir ant~e, -~r .. s~~a, 
b

. d b" mutfak· bir hali; bır komurluk, 
ır o a, ır ' . .... 

ikinci kat: bir sofa: üç oda, bir hala; terkoı 
"b L- yüz altmıt bet artın bah

tertı atını ve ""T • . 
. b hçede bir kuyuyu ve kamenyeyı 

çeyı ve a _ 
havi bir hanenin tamamı. Ahmet Aga ve 

Vaıfiye Hanım. . . 
Beyoğlunda Firuzağa maballesı~de eski 
Soğancıoğlu yeni Örtmealtı soka~ın~a eı
ki 23, 25 yeni 1, 1 1 numaralı kargır altı 
kattan ibaret merdiven ve sahanlıkları mer 
mer, ikinci kattan itibaren harici tahta kap 
lı altında bodrum katı üzerinde daraça katı 

l bodrum beş kömürlük, bir ka-

1680 

Harhiye'de B E L V O Bahçesinde 
icrayı san'at etmekte olan Deni& kızı EFT ALYA Hanım ve Kemani SADİ Bey gru

puna göstermİf olduğu mütezayit rağbet ve teveccilhten cesaret alan müesseıemiz yeni 
bir fedakirlık ihtiyarile kıymetli bestekar ve muıanni Hafız SADETTİN Beyin b~ ak
şamdan itibaren iıbu grupa iltihakını temine muva,f.ık olmtıftur. ~-,!!.!!!'!"!~~......_ 

Hafız SADETTiN Be1 
Bu suretle erbabı zevkin 

r ukarıda cins ve nev'ile mevki ve müttemili.tı yazılı emlak 

61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza

larında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek bi 

rinci ihaleıi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiı, 29 

Ağuıtoı 932 tarihine müsadif pazarteıi günü saat on dörtten iti

baren mü2ayedey mübaşrt olunarak saat on beş buçukta arttırma 

bedelleri muhammen kıymeti geçtiği takdirde kat'i kararlarının 

çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mez

kür günde ıaat on bet buçuğa kadar Sandık i

daresine müracaat eylemeleri ve saat on bet buçktan 

sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmeyeceği ve mez-

Ktmanı S \Dl Bey 
edece~inden 

ZA YI - Süleymaniye fubeıinden 
aldığım terhiı tezkeremi kaybettim 
Y eniıini alacağundaa hükmü yok· 
tur. 322 tnellütlü Mehmet oğlı; 

Mevliit. 

Adalar Sulh icraundan: Bir de-
yinden dolayı mahcuz olup parayo 

çnrilmeıine karar .. erilen İki hah 
bir kanape 1 ağustos 932 pazarteaı 

günü saat 10 da Heybelide lımel 
Pqa caddesinde 60 No. lu hane o. 
nünde sablacaimdan talip olanlann 
mahalli mezkilrda hazır bulunacalı 

memuruna müracaatlan illn olunur. 

5 inci icra Memurluğundan: Mah
cuz hane efyası 28-7-932 tarihinde 
P"'l"l'llbe günü aaat 12 den ih'baren 
Galata Vekil harç sokak 22 No.Va
tan oteli önünde birinci artırması 

yapılacaktır. Talip olanların müra
caatları ilin olunur. 
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uriıye uriyet Merkez Bankası 
Temmuz 1932 Vaziyeti 

AKTiF 

Kasa 
Altın safi kilog. 
Banknot 

J 1.131.000 

Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 
Altın sah kilog. 1,472.!81 
Türk Liruı 
Hariçteki Muhablrlen 

Altına ıahvUI l DöYİ1' me.vcodu 
kabil 

Serbest dövizler 

Ha:dne Tahvlllerlı 

{ 
naveıen tedavtil 
çıkınlan banlı:
notlar karşılığı 

Deruhte edilen evrakı nıktiye hrşılılJ 
Kınunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki rediy•t 

Cüzdan 
Sen edat 
~'.sbım ve{ Drruhte edilen evrakı nıtdyı 
Tıbviltt karşılığı ( iılbarlkıymetle ) 
Esham ve Tahvlllt 

Albn fizerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 

Lıra 

" 

605.556,81 
491.027,H 

1 
Lira 1 58. 7 48.5611,

. .- 2.360.563,-

Lira 2.000.000,-

" 1?7.125.825,
!.!.. 9!'5,000, -

Yekün 

Lira 

tS.4-06.987 ,811 I 

2.562 821,45 

1.096.584,0~ 

ı s6.38e.ooo,-

30.080.825, 

1.273,3~ 

4.618.311.76 

1 .200.328,3-t 

221.354.631,81 -

PASiF 

Sermaye 
Tedavfildeki Banknotlar 

• 

Deruhte edilen enalıı nakdye 1 U•ra 158.748.563,-
Kınuoun 6. ve 8 inci maddelerine tovflkaa 
vaki ıedlyat -2.il60.563,-

~~~~~~~-1 

Deruhte edilen evrakı naktiye bakiyesi 156.388.000,-
Karşılığı ıamamen altın olarak tedavüle vız dDen ı Lira 8.688.589,98 
Karşıl•ğı tamamen ahına tahvili kabi döviz olarak 
tedavüle vazedilen 605.556,81 

Vadesiz Tevdiat: 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

YekOn 

Lira 
15.000.000,-

ltlS.6!12.146,79 

7.079.99:,80 

868.533,45 
82.71!3.953,77 

221.354.fi3!,81 

Iskonto haddi: (9.7.1932 den ittbaren) %7 aıbn üzerine avans %5,1/2 

Manisa Beledi yesin
den: 419,000 Lira Be

deli keşifli 
Manisa şehrine isale 

ve tevzi edilecek su işi 
kapalı zarf usulilemü
nakasaya konulmuş~ 
tur. Münakasa şartna-

• 
meleri Manisa - lzmir-
Istanbul - Ankara -
Konya • Adana bele
diyelerinden alınır. 
Proje ve fenni şartna
meler (50) lira muka
bilindeManisa beledi
yesinden verilir. Tek
lifnameye raptı lazım 
gelen evrak münaka
saşartnamesinde gös
terilmiştir. Münakasa 
1-9-932 tarihine mü
sadif perşembe günü 
saat (lO)daManisa be
lediye dairesinde ya
pılacağından teklif 
mektuplarının mak
buz mukabilinde mez
kur tarihte Manisa be-

OSMANLI BANKASI 
a,ı Mart 1932 tarihindeki mali vaziyet 

Mevcudat ve Matlubat 

Hıııe senetlerinin tesviyesi talep edilmemİf olan kıımı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak •enetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu heııahı cariler 
Rehin mukabilinde avanılar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Düvunat 

laterlin Ş. P. 
5.000.000 - -
4.364.536 8 9 

433.820 3 2 
6.600.430 7 3 
2.495.089 6 4 
4.495.310 15 1 
1.633.262 14 5 
1.375.245 17 -

663.222 13 5 
154.415 15 11 

27.215.334 1 4 

:aterlin Ş. P. 
Sermaye 10.000.000 - -
Nizamnamei dahili mucibince ifraz edilen ihtiyat al<çesi 1.250.000 - -
Mevkii tednülde bulunan banknotlar 411.883 16 -
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli ıenetler 237.218 8 8 
Alacaklı hesabı cariler 11.741.968 15 11 
Vadeli bonolar ve hesabı carile. 1.856.256 16 -
Kabuller 1.375.245 17 -
Müteferrik 336.760 7 9 

27.215.334 1 4 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur ı 

Beyoğlu'nda 

LiON 
Mağazalan 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

0/o 1 o 
0/o 2 O 
0/o 3 O 

Müdür Umumi Müdür Muavini 

__ E._uoo_LER_i -L A-N _A._u. R_Eıo_ TenziJit 
29 Temmuz 5, 12, 19, 26 Ağustos 2 ve - muhte· 

mel olarak - 9 Eylfil 1932 tarihlerine milsadif cuma 
gÜnleri V eliefendide yapılacak at yarışt'arı münasebe
tiyle 20, 22, 24, 28, 30 • 27 ve 29 numaralı muntazam 
Banliyö katarlan yarış yerinde duracaklardır. Bundan 
mada İstanbul • V eliefendi arasında bir hususi katar da 
fieyrü sefere konacaktır. İatanbuldan hareket saat 14,00 
de. Avdet için de keza bir hususi katar Veliefendi ·İs· 
tanbul arasında seyrü sefere konacaktır. V eliefendiden 
hareket .at 17 ,45 de yani esas itibariyle yarı§ların hi· 
tamından 20 dakika sonra. İcap ve lüzum halinde diğer 
muntazam Banliyö katarları avdet için Veliefendide du· 
racaklardır. 

İstanbul-Veliefendi ve V eliefendi • İstanbul arasında 
seyreden hususi katarlar bütün ara mevkiflerde durur· 
lar. 

Ayni tarihlerde ve saat 15.00 e kadar Veliefendiye 
uğrayan bütün katarlara Ko§U mahalli için, Azimet ve 
Avdete mahsus olmak üzre aşadaki tenzilatlı tarife Ü· 
z~den bilet verilecektir. 

Birinci mevki gidip gelme 33.50 kuru§ 
İkinci ,, ,, ,, 25.- ,, 
Üçüncü •• "· ,, 17 .50 ,, 

İstanbul, 25 Temmuz 1932 
MODİRİYET 

BALIKESİR VİLAYETİ ENCÜMENi DA1M1SINDEN: 

Balıkesir • Bigadiç aındırgı yolunda keşifnamesi mucibince 
yapılacak ve bedeli keıfi (53553) lira (33) kul"Uf olan tosa inıaa 
tı 11 Ağuatoa 932 tarihine müaadif perteınbe günü aaat on bette 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya vazolunmuttur. Talip olanlann ihaleden liakal sekiz gün 
evvel münakasa ıartnameainde muharrer vesaiki fenniye ve ehli
yet vesikalarını Balıkesir Bat Mühendialiğ~e ibraz İ~e. taıtik el· 
tirmeleri ve teraiti münakuayi öğrenmelerı ve yevmı ihalede ve 
vakti muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mek
tubile ticaret vesikasını ve aalifüzikir vesaiki fenniye ve aaireei
ni usulü dairesinde teklif mektuplarile birlikte mazrufen Encü
meni Vilayete vermeleri ilin olunur. (3339) 

lediye riyasetine tev
dii lüzumu ilan olunur. 

(3147) 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Atısı 
Belooiulduiu ve ihtilitı.nna 
kartı pek t•lrli ve taze apcbr. 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

besi No. 189 

BONO 
bilcömle bonolarla mazmara ve
sikalar ve suedıt üzerine her 
ıureııe mu11111elo yapar. Balıkpa

zar, Makaucliye haa No 85 Ugurlu 
zade M. DERViŞ Tel 23397 

Beyoğlu iera itiraz mercii Jıakim. 
Jiğinden: lıtanbulcla Sultanabmet aa 
nayi mektebinde lataııbul mıntıkaaı 

~ Müfettifi iken El,.VY111 ika
metaüu meçhul bulUDllD lbrahim 
Münip Beye: Bebmont n Baruh 
Kollelrtif Şirketinin vekili wnumiai 
Avukat Hüanii Be,-in talebiie Hacı 

Selim Zade Mehmet. 1..-il, Ah
met. Hüıeyin efendilerin zimmetin... 
de alacaldan bulunan 8256 lira 64 
kuruıun tmıini iatifuı için hacız 

edilen Çatalcada Jıain cleli Y UDUS 

çiftliğinin ııara1"• çevrilmesine ka
rar verilmit ve Çatalca icra dairo
ainden hiaaedan oldııjunuz ve bali
cla yuıls adreMe bulunduiunuz biJ. 
dirilmit Ye bwıwı üzaine aatq tar
:&IDID tqini için mürafqa aekv edil 
mit ve yövmii miirafa olarak 1~7-
832 tarihinde aaat 14 te buluıımak
bimu:ı amir da- ... arakası tara
fuuza teb!ii edilmek üz.ere sönde
rilmit iaede yövmü mürafacla telıli

iat yapılmadan iade ve mubqirin 
verdiji terhde ikametplmuZJD meç 
bul bulunduiu bildirilmit ve bwıun 
üerine ilanen tebliiat icraaına ı..... 

rar -.eriimiı.- n yö'llDil mürafa ola 
rak 24 8 832 tarihine taadüf eden 
çarpmbe. günü aaat 14 te Beyoğlu 

icra itiraz merdi h&lrimlilinde ha
zır bulumnaldığnm: lüzumu tebliğ 
m•k•mına kaim olmak üere ilin O

lunur. 

( 
Fazıa sigar 
veya içkide 

mütevell 
başağrılarına karıtı 1 - 2 Aspirin 
tableti alır ve bir kaç dakika 
istirahat ederseniz . ağrılardan 

kurtulur, zindelik hissedersiniz. 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ! 

İSRAR LA • • ~I 

BA~ER :.:(ooa..-. ~:rı 
E Q,, =--' '--.1 
R .. ~ 

BALIKESiR VILA YETi ENCÜMENİ DAlMISIND 

Balıkesir memleket haataneai için mübayaasına lüzum 
len ve bedeli muhammeni 2464 lira 45 kurut olan 169 
eczayi bbbiye 4 Ağustos 932 tarihine müsadif perıembe 
aaat on bette ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle alen 
nakaaaya vazolunmuıtur. Talip olanların ticaret v~ikası 
nma alarak ve yüzde yedi buçuk niabetinde teminatı muva 
sini vezneye teslim ile makbuz ve yahut banka mektubile y 
mezkUrda encümeni vilayete ve bu buıusta malumat almak 
teraitini öğrenmek ve listeyi görmek istiyenlerin yevmü i 
den evvel İstanbul' da sıhhat ve içtimai muavenet müdiriy 
Balıkesirde memleket haııtaneaine ve encümeni vilayet kale 
müracaat etmeleri ilin olunur. (3338) 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Kayseri Belediyesinin 180 lira ücretli mühendisliği mü 

dir. Mezkı'.ir vazifeye diplomalı mühendis veya mimar alına 
tır. Talip olanların mektep ıahadelnamesile hangi hizmet v 
zifede bulunduklanna ve bu gün memur değilse en son me 
yetinden ne suretle aynldığına ve beraeti zimmetine müte 
vesikaların asıl veya musaddak suretlerini ve bir kıt'a fotoğ 
nı rapten temmuz nihayetine kadar İstida ile müracaat eyi 
!eri ilin olunur. ( 

Tahlisiye Umum Mildilrlllğilnden ı 

Bedeli ketfi 6700 liradan ibaret olan Anadolu Tahli&iye 
takasının Yombumu mevkiindeki Tahlisiye binasının icrayı t 
ri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

1 Aiuatoa 932 tarihine müaadif pazartesi günü saat 1 
ihalesi icra kılınacağından talip olanların bu baptaki tartna 
almak üzere Tahliıiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. (32 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğünde 
1 - Yeni Sayyat Muıile Tünhiaar ve Mekik motörleri 

makine tamirleri pazarlığa konulacaktır. 
2 - Şeraiti fenniye enaf tartnameainl öğrenmek iıtey 

rin Müdiriyete müracaatlan. 
3 - YeTIDi ihale 3 Aiuato. çartamba günü aaat 14 te' 

edileceilndea isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçalarile 
ıün •• saatte huır bulunmaları. (361 

Yüksek mektepler mübayaa 
Komisyonu riyasetinde 

Mülkiye mektebile perevantoryom müeaaeaesinin 932 m 
-esi arpa saman •e kepek ihtiyacı aleni suretile münakasa 
konulmut iae de talip zuhur etmediğinden mezkUr ihtiyaç 
hafta zarfında pazarlık suretile ihale edileceğinden talip ola 
rm ihale ııünii olan 2~932 tarihinde Fındıklıda Güzel San'atl 
ukdemiıinde mütetekkil mübayaat komiıyonuna müracaat e 
ı-eleri ve mi1119kaaanm ıaat 2 den 5 e kadar devam edeceği il 
olunur. (357 

Yüksek mektepler mübayaa 
Komisyonu riyasetinden 

Prevantoryom müeaseseaile Güzel San'atlar akademisin" 
932 mali aeneai odun ve mangal kömürü ihtiyacı aleni sureti 
münakaıaya konulmuı iıe de talip zuhur etmediğinden mez 
lhti.yaç bir hafta zarfında pazarlık suretile ihale edilecektir. T 
!iplerin Fmdıklıda Güzel San'atlar akademisinde müteıek 
mübayaat komisyonuna 2~932 tarihinde müracaat eylemele 
.e münakaaanın saat ikiden beıe kadar devam edeceği ilin ol 

nur. (3569 

Darülfünun mubayaat komisyonunda 
Kapalı zarf uaulile ilin edilip teklifleri ıayanı kabul görülm 

yerek pazarlıkla mübayaası takarrür eden Tıp Fakültesine ai 
100 çeki odunla 12000 kilo mangal kömürü pazarlık auretile, m 
bayaa edileceğinden talip olanların 27 Temmuz 932 Çarşamh 
günü saat on beşte teminatı muvakkatelerile birlikte Darülfünu 
Mübayaat komisyonuna müracaatlan. (3575) 

MiLLİYET MATBAASI 


