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Giovanni Papinl 

~ransızlara 
A.cıyalım ! 

lıı ~'•nıt Fransaya atılan bir kur
t4 tl bu yakmlacda Fransız Reisi
du:nhurunu tahtından toprağa 
l' ttnüştü. 

~ltı Grkiyenin resmi şahsiyeti 
~ıı 1lla bir taziye davet eden 
Ptk ~l~m 'üzerine ıu mevkiini 
~ 1Y~ bildiğimiz Tan gazetesi 
!4. l:tıerı doğuran Fransaya bir 
~tltıhk alakası olarak çekilen 
~,t telgrafı iki evli kabilelere 
~•tıcıya kadar !ıra sıra sütun· 
'dttıd• saymış iken Türkiyenin 

Ö' Yer vermedi. 
~k Z~nıao ilzerinde durulmıya-
~ltdi~~r yanlışlık eseri saymak 
dt . R1rniz bu saygısızlık belki 
b~ (ltizamt imiş de o eksikliği 
~tt ~zlalıkla şimdi tamamlamak 
bit ~'§ler zannını verdirecek yeni a 8dise: 
l~ttıtı ! an gazetesi logiltere hü
t'tıa~tnin ReisicümhÜru olan 
'ltıtı ale zaferi mübdiine ma-
~t d:~an bır ittibafla çanakkale
~~ti ır bir eser hediye etmesi 
~di,0~e fu garip mütalaayı serd
~."l:i . 
r.;' i:bilpmumiden sonra, Türkiye 
111~blll O i: . kunıanda8ını istiyen 
t'J(.'li~ıe lıukumetine isyan ederek, 

Olıt/e r·c müttefiklerine karşı 
~'i bir harp aç"uı olan !Jfuslrıfa 

~41,,./1 hareketini lıaurlıyanlar, in-
~ ~-:le bu §ekildeki tezahürlerine 
•Ji6e,. C«!klerdir. 

,!fi t" taraftan, garp menafiine 
'' L qJ"k/y ' ' ~ ~~,...., bıı e nın almış oldugu cazı -
·,. '6ı h::,.rer':_ce hararetli bir lıay -
~ 1 gnttterrrek pihi değil-

b~ hatıralar bütün Türkiyede 
J .A~rnurnı ınütarekesindeki 

1 tarafı 2 inci sayfamızda] __ _ 

Papaansstasyo 
Yunan kabinesini 

teşkil etti 

Evvelce bir banka memuru olan ~: 

Norma Şerer nasıl bir sinema yıl- ~-=----
dızı oldu ? 

sın'at bayabnda bile cüzeJliğe ftik-

Gazi ve Vaşington 
O, yüksek alınlı ve belig bakışlı 

Türk vatanperveri ... 
Yeni Amerika sefiri Mister 

ihtisaslarını anlatıyor 
Serril 

Geçenlerde itimatnamesini Re • 
isicümhur Hazretlerine taktim eden 
yeni Amerika sefiri !rfr, Sharles B. 
S/ıerrill'in Ankaradan şehrimize gel. 
diğini uaz~tık. 

Sefir Cenapları dün Tepebaşında -
ki eski Amerikan sef aretaneainde ka • 
bul ettiği bir muharririmize §U beya • 
natta bulunmuştur: 

- Vaıington şehrinde doğmuş 
bulunduğumdan Ankaranın mü
kemmel resmi ve huıusi binaları 
ve genit Ye muntazam caddeleri 
beni belki her ecnebiden fazla 
hayrette , bıraktı. Bu hayretim 
bilhassa Ankaraoın Vaşıagton 
gibi baılıca hükumet işlerine 
tahıis edilmiş bir şehir olduğun
dandır. 

Memleketimin siyasi tarihiyle 
ıon derece allkadırım; bu a1A· 
kam bilhassa Lexington muha-
rebesi 1775 ile hnkumetin 1800 
ıenesinde yeni Vaıington teh-

Güzel 

'f enl Amerflran ıefid 
Ulster Şerrll 

rine nakli arasındaki yirmi beı 
senelik ilk devre aittir. Hüku
met ne için nakledildi ? Çünkü 
hllrriyetimizi kaıandırdıktan son-

( LQU en ıayf ayı çeviriniz) 

Eserler 
ikinci bahçevanlık ve tavuk

çuluk sergisi açıldı 
Gösterilen alt\ka ve teşvikin çok iyi 

neticeler verdiği gUrlllilyordıı 

a_=_-_: ZekA, azim ve"" irade sahne ve •=:_=_:_=_ 

Başvekil, aynı zamanda hari• ~ tir. Gazel olmıyan bir kadın çok :: 

ciye v6 mllll mUdafaa naz1rı oldu ~ ~::!r~i:ıy!~~~~·~.z~ı::bil7;cıaediği E====_--~-====_==_ 
Atina; 26 (A.A) - Yeni ka- ~ • 

bine M. Pap.aoaatasyo'nun riya- ~ Bunun en büyük bir delili olan 
Norma Scrctlo hayatım 

j tefrika •urcdyle neşre başlıyoruz. ., 

'·· 11ıııııııı1111ıııııı11111ııııı1111111ııııı1111111ıınııı1111ıtlllllll11111 J 
Akisler: 

$ergld6n bir g8rUnD' [ Rıtlp Tahtr Beyin k6şesUf 

setinde teşekkül etmiştir. Bugün 
öğleden sonra yeni kabinenin 
tahlifi icra olunacaktır. 

M. Papanaatasyo, Başvekalet
ten Hariciye ve Milli Müdafaa 

nezaretlerini de deruhte etmif
tir. M. Varvarakizef Maliye ne
zaretinde kalmaktadır. 

Venlzelosun teminat. 

Atina, 26 (A.A) - Papanas-

tasyo, dün akşam M. Venizelosla, 
uzud bir mülakat yapmıştır. 

M. Venizelos, parlamentonun 
yeni kabineyi takviye edece,iioe 
dair teminat vermiıtir. -- . 

Gilzelllk 
Dikkat ediniz: Kışın sinemalar, 

yazın sokaklar güzellik meşheridir. 
Yazın pldjlar, kışın balolar da çir -
kinlik sergisi.. 

Kar, lstanbul manzara8ından bir 
masal dekoru yaparken, şu ağır kürk 

1 ler içinde saklan~ş kumru bakışlı, 
yılan yürüyüşlü tazeyi sakın bir ka

' :ıunusani gecesi Makaim salonların • 
da, yahut bir temmuz günü Flürya 
kumluğunda görmeyiniz! 

Süslü kabuğundan, renkli kılıfın
dan sıyrılan insan VÜC'udü, ne beş~ri 
bir hay1·etle, ne behimi bir lezzetle 
seyre değer bir eser df'ğildir. 

Her ıene lıtanbul vilayeti Zi ·ı 
raat odası tarafından açılmaaı ka • 
rarlathrılan bahçıvanlık ve ta • 
vukçuluk sergisinin ikincisi dün 
Vilayet konağı bahçesinde mera • 
simle açılmıttır. 

Merasimde hazır bulunan da • 
vetliler arasında Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Bey, İstanbul H. 
fırkası reisi Cevdet Kerim Bey, 
firka erkanı, konıoloılar, Bal -
kan haftası münasebetiyle lstan .. 
bulda bulunan Balkanlı murah -
haslar, Ziraat vekaleti namına 
vekalet §ube müdürlerinden Hik -
met Bey, Şehir Meclisi azaların .. 
dan bir kısmı görülüyordu. 

Şu lıer adımda vücudünün her 
kıvnmı bir ba~ döndüren taze, ayak • Merasime saat 14 te Ziraat o -
lanndan kürülı: iskarpinleriyle bera- dası reisi Raıit !leyin nutkuyla 
ber şıklığının fiUununu, bacakla _ baılanmıştı. Ra9ıt Bey bu nut -
~ı.n~an çoraplarıylc beraber güzelli - r ~ ---- - -- .., 
gının tıl~ımını, belinden korsesiyle ~ Alman meclisinde . 
beraber ınccliğinin sihrini, göğsün - -
den sutiyenile beraber tazeliğinin ca GiltiiltüJti hadlsele! 
zibesini sıyınp atıyor! 

JJ!uhakkak ki, insan eli olmasaydı, 
hilkat eseri eksik kalırdı. 

Ümitsiz aşıklara tarsiye ederim: 
Sevgililerini mcı•sim kışsa bir baloda, 

Prusya mecllsfnde gUrDI· 
tUIU hadiseler olmuş komU
nlstlerle Hltlercll&r birlblr· 
lerlno hUcum etmişlerdir. 

mcı•sim yazsa bir pldjda görmiye ça- ... _ ..., 
lıJaınlar//'. Yusuf Ziya _-.,_.._. _____ ..._ __ .__.....,...._. 

- Yazısı 2 inci sayfamızda -

kunda §öyle diyordu: 
BUyUk aUlka ve te,ekkUr 
"- Ziraat ve san'att.a. bilgi ve gör• 

gü esaslarını takviye eden sergilerin 
terakki ve inkişafrna olan hizmetleri 
izahtan mil!tagnt bir hakikattir. O • 
damız, geçen senedenberi bu haki • 
katin peşine düşerek memlekette şim .. 
dilik nisbeten küçük sermayelerle te .. 
sisi mümkün olan ziraatin ~ebze, mev -
va, çiçek, tavuk şubeleri sergilerinin 
birincisini geçen ~ne Taksim bahçe • 
sinde açmıştı. Otuz bini mütecnliz 
halkın ziyaretini ve büyük alakasını 
gören Ziraat oda..on bu sene de bu i • 
kinci !'lergiyi muhterem huzurlannıza 
arza cür'et ediyor. 

Bu hayırh teŞ('bbüs vesilesiyle de 
muhterem ReL '. .!il.mhurumuz Büyük 
Gıı.r.i Hazretleriyle, muhterem Başve .. 
kilimiz İsmet Paşa Hazretlerine ve 
Ziraat ,·ekili Muhlis Beyefendiye 
minnet ve şükranlarımızı arz Te izhar 
ederim . ., 

Raşit Bey sözlerini, sergiyi her 
zaman manevi ve maddi himaye 
ve muavenetleri altında bulundu -
ran Vali Muhiddin Beye teşek .. 
kürle bitirmİ! ve sergiyi açması 
için ricada bulunmuştur. Mu • 
hiddin Bey, kürde)e basında kı • 
sa bir nutuk aöyliyerek ~emnuni • 
yetini anlatmı§, serginin muvaf • 

( Alıtarab 4 i!r.cti sayfamızda ] ---
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Yozgatta 
Hitit eserleri 
Yozgat, 26 (Yakıt) - Bogaz

köy, Alişar karyesindeki Hitit 
asarı için Şikağo darülfünunu 
tarafından yapılmakta olan haf

riyat kıt dolayisiyle tatil edil
mişti. Hafriyata devam etmek 

üzere her iki köye de mütehassıs 
heyetler gelmiştir. 

Muğlada tütiln 
Muğla, 26 (A.A) - Tütünle· 

rin çapasına başlanmıştır. Geçen 
seneye nazaran bu sene tütün 
çok az dikilmiş, fakat zeriyat 
için tütüne en elverişli sabalar 
seçilmiştir. 1 ütünün bu sene fev· 
lcalide iyi yetiştirilmesine çalışıl
mıştır. 

Emir Faysal 
Varşova, 26 (A.A) Emir Fay· 

sal, dün akıam buraya vasıl o!
muttur. Müşarünileyh, ihtimal 
verildiğine göre Hicaz'm Varşo· 
va'da ve Lehishn'an bilmukabele 
Hicaz'da siyasi mümessiJliklerinin 
ihdası meselesiyle meşgul olmak 
için gelmiştir. 

il Jas ettiler ! 
S ' okholm, 26 (A.A} - Hreu

ger et T oll müessesesiyle bu 

müesst'seye mensup Cemahiri 
müttehıdedeki şirketlerden iki
sinin ifJAs halinde oldukları ilin 
edilmiştir. 

Kreuger et T oll şirketi müdü· 

rü ve M. Kreuger'ia mahremi 

mesai arkadaşı M. Sjoestroem 
tevkif edilmiştir. Şirket müdür

lerinden cli"'er birisi de tevkif .. 
o!uamuştur. 

.(;evat Beyin cenazesi 
Varşova, i6 (A.A) - Türkiye 

Büyük E lçisi Merhnm Cevat 

Beyin naşi, 30 Mayısta hususi 
vagonla fstanbula gönderilecek
tir. 

ra ilk Reisicümburumuı olan ih
tililimizin 'büyük jenerah buna 
imil oldu. 

Iıte iki cümburiyetimiz arasın· 
da bir mUşabehet noktası daha: 
Gazi Mustafa Kemal Hz. de Türk 
inkılabının aynı derecede milm· 
taz bir lideri ve illr ReisicUmhur 
ve aynı zamanda hükümetin 

Cümburiyet merkezi olarak An
karaya n:tklinin de amili değilmi? 
Açıkça söylemek isterim lti 

Vaıington şehri o zaman sene
lerce, bugün bfitnn ecnebileri 

hayrete düşüren Ankaramn o 
güzel evleri ve yeni sokakları 
gibi ev ve sokaklarile ıftihar 
edemedi. 

Amerikanın tarihinde beni 

bu kadar alakadar eden devre 
tekabül eden Türk Cümburiye
tinin bu harikulade inkişaf ve 

terakki devresinde yaşamak im
tiyazı benim için mucibi ilham 
bir hadisedir. Bilhassa, Y almz 

kendi vatandaıları arasında de

ğil fakat milli hudutlarınızın ha· 
ricinde de bugün olduğu gibi 
atide dahi berkesin hürmet 

ve hayranlığını celbedecek olan 
aynı zamanda asker ve devlet 
adamı Türkiye Reisicümburuna 

takdim edildiğim an son derece 
mfitehassıs oldum. Herhangi bir 
memleketin yetiştirdiği en kıy
metli şey kendi evladıdır; ve 
harbı umuminin yetiştirdiği yeni 

devlet adamları meyanındad1r. 
o yüksek alınlı ve beliğ bakıtlı 
TUrk vatanperveri Gazi Mustafa 

Kemal Hazretlerine takaddüm 
edecek olanı yoktur. , 

1 
Fransızlara 

1 
o:~n 1 
Harici Telgral Acıyalıın ! 

Prusya Diyet Meclisinde [ Usttarnfı 1 inci sayfamızda l 
fecaat F ranşe Desperenin Be 
oğlu geçişindedir ki yürekle~ 
iş l emişti. Müttefiklerden hiç bi 

M 

Hitlercilerle komünistler biribirlerine 
hücum ettiler, döğüştüler ! 

Fransızlar kadar can yakıcı 
madıJar o güne kadar garbi fr 
sa cephesinden görenler, deO 
bilirki yalnız düşman sınıflarııı 
F ıansayı bulmaktan eza duyııı•. 
taydı. Mütarekenin a} dmlat~ 

Lambalar, hokkalar, iskemleler fırlatıldı. Yumruklar savruldu. 
yaralananlar oldu. Celse, kargaşalık içinde kapatıldı 

sahayı şimdi büyük bir \'U 
Berlin, 26 (A. A.) - Prusya Diyet ı 

meclisinin ikinci celsesi dün saat U ,20 
de kalabalık bir halk milvacehesinde 
açılmıştır. J{ornünistıer Cenevre'de 
verilen Scvyct terki t~slihat projesi -
nin Alman heyeti murnh'hasası tara • 
tından takviye edilmesi maksadiyle 
Prusya'nın Almanya nezdinde mü -
dahale etmesini i temişlerdir. 

Hundan başka, bunlar, terki tesli -
hat meselesi memnuniyeti miicip bir 
şekiJde halledilmediği taktirde Al -
manya'nrn Cemiyeti Akvam'dan se -
ldlmesini de talep etmişlerdir. Bu 
takririn münakaşası talik edilmi~tir. 

Bundan sonra, Diyet meclisi rei -
sinin intihabmn başlanılmıştır. 

Nazis mebuslardan Kerrl, 416 rey 
üzerinden 262 reyle riyasete intihap 
edilmiştir. So yalist namzet 92 ve 
komünist te 5:> rey almı tardır. 

Sosyalist Wittmarc, Prusya Diyet 
meclisinin ikinci reisliğine intihap 
olunmuştur. 221 reyden 167 rey ka -
zanmıştır. Komünist namzet Kasper, 
54 rey almıştır. 

içtima sonundaki hercUmerç 
Bertin, 26 (A. A.) - Dünl•Ü celse -

nin sonu Komünistletle Nazisler a • 
rnsıncla Yuku bulan fe,·kalade ~id • 
detli karğaşalıklarJa bitmiştir. 

Komünistlerden üçü seyyar has • 
tane arabalal'iyle nakledilecek dere • 
cede ağır olaralt yal'nlannıışlardır. 

Komünist mebuslardan birinin, 
müfritlere hitaben ''K:ıtiller, sizin ta -
rafınızdadır... diye bağırmış olduğu 
söylenmektedir. 

N azis'ler Komüni~t'lerin iizerinel 
lambaları, hokkaları ve hatta iskem • 
leleri fırlatarak mukabele etmışler n 
ni!layet kütle halinde ,.e kimsenin 
müdahalesine vakit bırakmaksızın Ko 
münist'lerin üzerine atılmışlardır. 

Yüzden fazla Nazis mebusunun iş -
tirak etmiş olduğu yumruk döğlişü o 
hadar şiddetli olmuştur ki, adet iti • 
bariyle az olan Ifomünist'ler kaçmı -
ya mecbur olmuşlardır. 

J<""akat aralarıtıdan bir çokları ,.e 
hususiyle üçü tehlikeli surette yara • 
lanmı!'ılardır. 

Meelis salonundn!d \'37..İyetleri 1 • 
cabınca müdarebe muhitinin içinde 
kalmış olan Sosyalist mebuslardan 
bazıları da aynı zamanda dayak ye -
mişlerdir. Bunlardan bir kısmı cid • 
di surette hırpalanmıştır. Celse t:ı. -
rifi gayri kabil bir karğaş:ılık i . 
içinde tatil edilmiştir. 

Ortahk, altUat olmu,tu 
Berltn, 26 (A. A.) - Prusya Diyet 

meclisinin içtima salonu dünlcü ha • 
diselerden sonra, akıl ve hayale sığ • 
maz bir manzara arzetmektedir. 

Komünist'lerin oturdukları kısmın 
eşyası tamamen devr1ttmiştir. 

Masaların üzerinde, salonda ha -
valanarak düşen koltuk ve Jskcmle 
parçaları vardır. 

Müfritlerin bulundukları kısım • 
daki sıraların mürekkep hokkalan, 
Komünlııt'lerin üzerine fırlatılmak i -
çin yerlerinden çıkartılmış ve atıl • 
mıştır. 

1stenografların masaları üzerin • 

deki elektrik lambaları cebren sökül • b 
müş ve bunların bir çok pal'çaları - ol içinde buluyoruz: Fransada ' 1 
cenah ~üntehası çıkış koridorunun F ranşe Despereyi yaşatıyorlar: 
muhtelıf noktalarında bulunmuştur. Ingiltcre harbiye nezaretiOb~ 

3 lfomünistten başka, Sosyalist Çanakkaleye dair hazırladığı 
mebus Juggensen, çok tehlikeli su - o 
rette yaralanmış ve kendini hilnıek - eserdır ki : "Büyük bir kurP8 

~izin hastaneye kaldırılmasına rnec - dan, asil bir düşman, tiliceo•(f 
buriyet hasıl olmuştur. bir dost,, bilinerek Gaziye arS 
Rayh•talın toplanması için dt 

Berlin, 26 (A. A.) _ Nasyonalist • dildi. lngilizlerin l(endilerini 1~ 
Jer, reisicümhurdan kanunu esasisi - nize döken ve memleketi ist 
nin kendlııine bahşettiği salahiyetle re }arından kur taran ka hraın•~ 
istinaden Reichstag meclisini kısa bir karıı iki üç cümle ile gösterdı• 
zaman ıarflnda içtimaa davet etme • Jerı' 1:u mertlig-e karşı, bakıoıfı 
sini istemektedirler. 'S 

Hamburgta hadiseler şu "Tan., gazetesini yazan fra 
Hamburg, 26 (A. A.) - Binlerce Jarın düştüğü h"s çukurunuo d 

kişiden teşekkül etmiş olan bir Ko • lilet ve sefaletine ! 
mün!st ~ümayişi y~pılmıştır. Bu nü • lngilizlerin büyük bir hissi pe 
mayış. hır çok kargaşalıklara sebe • b tl .. t d·kl · b k d' şioaf 
biyet vermiştir... e e gos er ı en u a ır 

Müteaddit mağazalar, yağma e • hk eserini "hayret ettikleri b~ 
dilmiştir. Bir çok tevkifat yapılmış - tezahür gösterenler, Mustafa J{e' 

tır. MUttterek cephe male cenuptan barışıklık eli ~ 
Warşova, 26 (A. A.) _ Hitlercf. zathkları zaman, Gazi Yuo ~ 

Jerle Nasyonalist _ Almanlar, Dan • kuvvetleri arkasında asıl haf 
tzig'de müşterek bir cephe tesis için umumi galip!eriyle döğüşen eri 
bir içtima aktetmişlerdir. sa isiz kumandan değilmiydi? 

Ancak yUzde elllslnl Bugünkü Fransanm ne kad•' 
Berlin, 26 (A. A.) - Alman müs • dd' v d v h bu 

temlekat ttazırı beyanatta bulunarak tere ıye ugra ıgını, ayır, . 
Alman ithalatçılarının Hazirandan kü Fransada ne kadar tereddıY' 
it~bartn ithal. edecek!e;i. mal bedeli • uğrıyan bir sesin bütün Fral1~ 
nın ancak yüzde ellısmı nakden l'e • . . . . b~ 
rebileceklerini söylemiştir. mılletme mal edılemıyecek 

1 iitiin inhisacz 1nemurlarz maaş almak zihniyetile mi çallşıyorlar ? 
şeametle öttüğünü "Tan.,ın satı~ 
)arından duyabiliriz. Bu ses ~, 
bize Mustafa Kemale 61alicen1 

bir düşman,, diyenleri bile dOf 
man sayacak, Türkiyede ~ 
devir değişikliği olduğU01 
hala anhyamıyacak, dünya ~ 

Mes'ul olanlar tecziye edilmelidir 
Bütçesinin miizakeresi · münasebetile inhisar işleri tenkit edildi 
Ankara, :!G (\ .. akıt) - Büyük J\lil -

let l\Icclisi bugün Heis Yekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Muvakkat müvazene kanununun 
encümenden gelen maddesi okunmuş 
l 'e reye konularak kabul edilmiştir. 

Bu madde hakkında Hüsnü Deyin 
(fzmir) yirmi liranın bir aileyi ge -
çindirmiyeceği için muafiyetin lnrk 
olmasını teklifi kabul edilmemiştir. 

Konya sulama idaresinin 1932 
mali senesi masarifatı karşılığıı ola -
rak 835 bin 22 lira tahsisat nrilmesi 
hakkındaki bütçe kanunu kabul edil -
miştır. 

İdarenin mezkur seneye ait vari • 
datı 93 bin 750 lira tahmin edilmiş -
tir. 

::;inin bu suretle hareket etmiş bulun • 
doğunu ve adliye makamatınnı lazım 
gelen teşebbüsatta bulunmuıt oldu • 
ğunu söylemiştir. Cevaplar kafi gö • 
rülerek tütün inhisar idaresinin 1932 
senesi bütçesinin müzakeresine haş -
lanmıştır. Bu münasebetle söz al~n 
hatiplerden Münir Bey Vzmir)-: 

- Tütün piyasasının durğun va -
zıyetlerinde inhisarın faaliyetinin 
faydalı olacağını, ttitün vazıyı?tiııi 

yakından takip için merkezde bir ko -
misyon teşkili lazım geldiğini bu 11u · 
retle ihracatın fazlalaşabileceğini, 

Jrnmpanya1ara azami teshilat giiste • 
rilmesinin de, ihracatın tezayüdünde 
faydalı olduğunu söyledi. 

Refik Şevket Bey (Manisa) : 
- lhracatrn tezayüdü için alınan 

tedbirleri sordu. 

biler teçz.iye edilmedikçe bu idarede 
islahat aranmamalıdır. 

Cemal (Afyon) : 

- Bu inhisarlardan fayda bek • 
liyorsak, onları hesaplı harek te • • 
lı~tırmalıyız, ahşmıyanları teçziye • 
}etmeliyiz. Inhisarlara her sene 
milyonlar veriyoruz, yazıktır. Ilu pa • 
ralara. 

Rasih Bey (Antalya) : 

- lzmirde üç milyonda bir mil • 
yonu toz çıkmış, yeni vekil arkatlıı • 
şım nkalete geldiği zaman bu C:e -
valri teslim almalıydı. Şimdi bu va 
zıyetten mes'ul inhisarcı mı, yoks:ı 

maliyeci midir. Vekil daha ciddi h~ • 
saplar elde edebilmek için e\'Velıi 
bunları devralsin, biz biran evvel 
bu hesapların arkasının alrnmac;rnı 

rica ediyoruz. 

mafiba nedir farkctmiyecek, ı' 
basit nezaket kaidelerini bil• 
unl!tacak derecelerde bayağılıf 
maş bir sarhoı teranesi hisSİ 
veriy~o.!...:r·~~~~-----=-'~----=-

lhti rasın ne söyle ıgini bilıııl' 
bir hale getırdiği bu zavalhl.ı' 
kendine getireceği günün us' 
ruamasmı ·bütün bunlara rağaıe' 

F ·ıı t• . ti iç rausız mı e mı seven _11 
onun için ona 'acıyan bir ka1y 

temenni edelim. -
Ne garbin timsali Fransad 

ne de Fransanın menfaati bOt~ 
garbin menfatini saymak gafl' 

affo'unn bilir. i" 
"Tan., gazeteşi altın dişler., 

1932 senesi Haziran ayına mahsus 
muvakkat sarfiyat kanunlariyle 1932 
senesi umumi bütçesinden mahsubu 
icra edilmek üzere Haziran ayı zar • 
fında umumi hizmetlerin ifası için 14 
milyon 2:l9 bin 377 lira tahsisat ve -
rilmiştir. 

Ahmet Ihsan Bey (Ordu) : 
- İnhisar memurlannın yalnız 

maaş almak kaf asiyle çahştıklannı 

bu zihniyetin kaldırılmasını, bu yüz -
den lzmirde bir buçuk milyon kilo 
tütünün toz haline gelmiş olduğunu, 
Maliye vekilin.in bütçe açığını kapat • 
mak için müvazene vergisi teklif e • 
derken diğer taraftan · milyonların 
gittiğinden bahisle bilançoların yan • 
lrşhğından mütedavil sermayenin e • 
rimekte olduğunu söyledi. 

Ziya Gevher Bey Vekil 
taben: 

gıcırdatacak yerde milletıerı, 
köle devirleri geçmiş olduğO~ 

Beye hi - anlamakta bir az istical et( 

menfaatinin dava vekilliğini Y' ı' 
mak istediği garbın da, Era~.,t· 
nın da daha çok hayrına osıf. 

Onye kayma.kamı tarafından tev -
kif edilen üç 1.at hakkında Ordu me -
busu Hamdi Beyin adliye ve dahiliye 
vekiiletlerinden 'rnki şifahi sualine 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, ce -
vap ,·ererek, hadisenin sil:ih atmak 
gibi sakim hir adet neticesinde te -
haddüs ettiğini ve bunda alaka -
dar görülen üç kişiyle jandarma 
ikarakol kumandanının tevkif e -
dildiklerini, bilahare jandarma ku • 
mandanının tahliye edilerek üç ki • 
şinin mevkuf tutulduğunu keyfi • 
yetten haberdar olur olmaz der -
hal tahkikata başlanıldığını, ''ali • 
nin, bizzat Ünyede bu tahkikatla 
meşgul bulunduğunu söylemiş, mcv -
zuu hahsolan me.selede ahi.kadar -
Jar hakkında bu hareketlerinin bir 
içtihat hatası veya vazife süiistim:ıli 
olup olmadığına göre muamele yapı • 
lacağını ilave eylemiştir. 

Adliye \'ekili Yusuf Kemal Bey, 
mahallin salflhiyettar idare mevkii 
tarafından verilen böyle kararlar 
karşısında müddeiumumilerin mü • 
dahale edemiyeceklerini ve ancak 
keyfiyetten daha yüksek idare :na -
knmlannı haberdar edebileceklerini 
kaydetmiş ve mahaJU müddeiumumi -

Rasih (Antalya) : 
- On sene hesabına bakılmıyan 

bir müessesenin hesaplarına itimat 
caiz olmadığıını, islaha mühtaç oldu -
ğunu, meclisi idarenin neyle iştigal 
ettiğini, Mısıra bile ihracatımızın 
yüzde yetmiş azaldığını, söyledi. 

Ziya Gevher Bey: 
- Ben aleyhte söylemiyeceğim, 

söylenilen sözler yeter. Söylemek 
istesem, gün, ay, sene kafi gelmez. 
Jnhisann yaptıktan, memlekete iha -
nettir. Vekil ne zaman temin eder 
\'e vaziyeti nazarı dikkate aldım. 
Sebebiyet verenleri mes'ul edtteğim 
derlerse, ben o zaman susacağr>m. 

Mazhar Müfit Bey: 
inhisar memurları çoktur, fak at 

hesap kitap yoktur. Tütün sa • 
tamazlar. Bu güne kadar mil -
yonlarca liralık fenalık yapan bu 
adamlan mes'ul etmezler, yalnız 
söylemek fayda vermez. Bu gf • 

- Zemani vekaletinizden encl 
yapılan fena hareketleri, zayiatları 
soruyoruz, bunlar aranmalıdır 

Vekil Bey de, teşkilatımı kitfi de -
ğildir, dedi. 

Gevher Bey: 
- Bu meclis size para verir, yeter 

ki, miJJetin zararına göz kapıyanlar 
teçziye edilmiş olsunlar. 

Vekil Rana Bey, bu itirazlara ce • 
vap vererek demiştir ki: 

- Fena idare edilmek yüzünden 
sebebiyet ''erilen zararlara ıttıla 

kesbettiğim ve edtteğim her hadiseyi 
şiddetle takip edeceğim. 
Bankalara merhun ve eşha.~ hususi · 
yeye ait tütünlerin mübayaası için 
ittihaz edilmiş olan karar üzerine 
merhun bulunan beş milyon küsür 
liralık tütünden iki milyon kllsür 
bin liralık tütünün satın alındığını 

söyledi. 
Heyeti umuimyesi üzerinde mü -

zakerenin kifayeti kabul edilerek 
maddelere geçilmiş ve tütün inhisar 
idaresinin 1932 mali senesi masarifi 
karşılığı olarak 5,.'U2,903 lira tahsi:-at 
verilmiştir. İdarenin mezkur seneye 
ait varidatı 2:>,500,000 lira olarak tah • 
min edilmiştir. 

Meclis cumartesi günü toplana • 
caktır. 

Fransızlar, Türkiyede Fraıı ~ 
lan sevenler elleriyle yüzle 6I 
kapayorlar; sızın adınıza ;,ı' 
söyliyenlerin hisleri bu k• 
damı küçülmüştür? 

Çantasını unuta~ 
komünist mebaıS8, 
Saint Nazaire, 26 (A.A) .:-" oıtO' 

rada yapılan dalgalı ve gur it' 
lü bir içtima esnasmda halk• iİ 
ticalen duluk iradeden koıPOOd' 
meb'us Gauthier, kürsü üıeriO ti' 
evrak çantasını unutmak sureeo 

le kaçmağa mecbur oimuşturİ,IP 
hadise 29 nisan günü jptıb.,l' 
mücadelesi esnasında \'UkU jlı 

k 00 muştur. Bundan sonra 0111
1119

,· 

meb'us, buralarda biç görl\,fl' 
miştir. Unutulan evrak çaP ,ı•: 
nın filhakika milli müdafaayıbtef 
l<adar ede!l istihbarah 111U 1ıo 
olduğu görülmüşlür. Adli)':~f~ 
münist meb 'us ha1skında 
müzekkeresi kesmiştir. 



Ticaret 
.......-.---v~ Iktısat 

l\oınisyoncu ların 
OefterlerJ 
t· ıcaret odasına kayıtlı bulunan 

~~htelif sınıflardaki komisyon
d karın muntazam defter tulma-
~ • 11arı haber alınmış ve tcftişata 
aş anmıştır. Neticede bu ibba-

~illın doğru olduğu anlaşıldığm
I ' 11 gümrük ve inhisarlar veki-
11'linden gelen bir tamimde bil
k ltıQrn komisyoncularm istisnasız 
bl~nunun e.nretmiş olduğu vev-

1 ~e, pilançu ve kopya defter· 
Ctı · 
bit~·. tutmıya mecbur oldukları 

dırılmiştir. 
l'ekas heyetimiz Londrada 

temaalara boş1adı 
b Ziraat müsteşarı Atıf Beyle 
ttıar1ici ticaret ofisi müdiirü Ce
y a. Beyden mürekkep takas he-
etınin Londrada bir çok ticaret 

• ~~e~s:seleriyle. müzakereye baş
d ıg bildirilmiştir. Heyet Lon
~ada vazifesini bitirdikden sonra 

01andaya geçecek bundan son-
J: t~ halyaya uğrı:•acaktır. 
s lrıeşen ecnebi vapur kum· 
~ panyaları 

( d Ecnebi iemi kumpanyalarm
ltan Serv1s Maritim, Maritma 
ltı~lya, Loit Triyestinonun şehri-
•ıdeki acentaları kumpanya1a

. ~~lldan almış oldukları emir üze-
1llc birleşmişlerdir. 
llt.ııearistanda yomurta lhra· 

cali azaldı 
t ( Bulgaristanda yumurta ve ka

Bs hayvanları ihracatı azalmıştır 
ll sene ınart ayanda Sırbistan 

)Olifc ihraç edilen yumurtaoın 
~1kdarı 252 vagonciur. Halbuki 
Reçeo senenin mart ayında ay
?1 yuldan 503 vağon yumurta 
•htac edilmişti. Kafes bayvanla

~.da geçen senenin mart ayında-
' 62 vağona mukabil bu sene 

lı>art ayında 40 vagun ihrac 
tdilmiştir. 

Nisan ayında da geçen sene
~· •n 561 vagon yumurta ibraca-
~tıa karşı bu sene 3.2~sz:on 
1 
e 49 va~on 'kare5 hayvanlan 
i~tacahna mukabil de 41 vagon 

tacat yapılmıştır. 
I Bulgaristanın ihracat madde
Ctinin en mühimlerinden sayılan 
)aınurta ve kafes hayvaolara ih-
bac~hnın azalması, Bulgaristanm 
b~tıci ticaretinde ehemmiyetli 
hır boşluk husule getirdiğinden 
d nkurnet ve tüccarlar bu mad-

1 tı~ltr üzerindeki ihracatın arttı
llıası için çareler ara malttadır. 

' 1dman şenlikleri 
llu sabah liadıköy 
~tadında yapılıyor 
tı Bugün saat onda Kadıköy F c
İt~~ St~dyumunda 3500 talebenin 
) •takıle büyük cimnastik şenliği 
ilpıJacaktır. 
'fa:aıartesi iünkü provada mu
tc ~k olan talebelerin bugünkü 
~ n~kte çoLc ta dir edileceği 
~~kkak gibidir. . 

o) lrtınaıtik şenliğiyle meşgul 
an b" ııı· ır zat şu malumatı ver-
14lir: 

ıı,51; l3u sene bütün Türkiyede cim
tr\:ek Şenliğine iştir:ık edecek kız ve 
buıdak~alebenln mik:d:ııı 15 bindır. lstan
tr~ 1 Şenliklere de ı 500 kız \"e 2000 

e; •alebe iştirak edecektir. 
ı.ıcb tnlikleri seyretmek üzere on üç bin 
t>.tıcre Velisine bilet dağıtılmıştır. Son se· 
\•t~ı tarfındı Tiırk milletinln cimnıstige 
~O\: !osıerrrıiş olduğu a!Akndan dolayı 

S cınnunuz. , 
\c ;r~nlıklere bütün resmi ve hususi hız 
1ftlrak ek Orta mekteplerle kız mektepleri 
1dıtıaıı ~tınckte olduğu için Isrnnbuldaki 
ltıötı·teı arın yckOnu pek çoktur. Fakat 
~·~ as~r olmadığı için lstanbulda an· 

1:.lcrc 
1 

. kıı ve erkek talebe bu şen· 
şıırak cdcbilmckttdı:. 

l __ G_tl_n_l_n~_R_a __ b ...... e ...... r_ı_e_r ı ____ I 
Bedeli nakdi Matbuat Avusturya ile 

Kanun dün vilAyete 
bildirlldi 

Askerlik için bedeli nakdi mik
tarının 250 liraya indirildiği ve 

mükelleflerin bunu Türkiyede 
mal sandıklarına ecnebi memle-
ketlerinde koosoloshanelere res
mi J»akbuz mukabilinde yatıra

bilecekleri hakkındaki kanun dün 
vilayete tebliğ edilmiştir. Buka· 
nuna göre bedeli nakdi bir •eya 
iki taksitte verilecektir. (kinci 
taksiti veremiyenlere birincı tak· 
sit iade edilmiyeceği gibi bu gi
bilere de ayrıldıkları esas sınıfta 
muvazzaf hizmetleri ikmal etti
rilecektir. 

Bedeli nakdi verenler, yol ma
sarifi kendilerine ait olmak üze· 
re, arzu ettikleri piyade alayında 
6 ay hizmet ya"pmak mecburiye-
tindedirter. 

Bedel verenlerden, Milli Mü
dafaa vekaletince tesbit edilen 
zaman da askeri hizmet terini 
ifaya, kendi ellerin de olmı-

yan sebepler müstesna olmak 
üzere, gelmiyenlere talimleri iki 
kat fazlasiyJe yaptmlacakhr. 

Arkadaşlarının terhisine kadar 
talime gelmiyenlere mavaızaf 
hizmetleri, verdikleri bedeller 
geri verilmemek üzere, temam 
yaptırılır. 

Bedellilerin 15 günden fazla 
geçirdikleri hastalık, tebdilhava 
ve saire talim müddetlerine mah
sup edilmiyecektir. 

1932 Nisanında celbedilerek 
kıtaata sevlcedilmiş olanlar 45 
gün zarfında bedel vermek hak

kını haizdirler. 

Maarifte: 
Mualliml6rden sorulan malGmat 

Maarif müdürlüğü tarafından 
ilk mektep muallimlerine 20 su
al sorulmuştur. Bu sualler mual
ıı-ı...... liır •ene zarfınCfiki tec• 
rübelerine, müşahedelerine ve 
bu husustaki fikirlerine istinat 
etmektedir. Tamamile mesleki 
mahiyette olan bu suallere Ha
ziran sonuna kadar cevap veril
mesi mualiimlere bildirilmiştir. 

Fen fakUlteslnln çeyı 
Darülfünun fen fakültesi tale

be cemiyeti tarafından bu sene 
mezun olacak arkadaşlar ıerefi· 
ne dün öğleden sonra Takıim 
babçesinde bir çay ziyafeti ve

rilmiştir. 
Çok samimi olan bu ziyafette 

talebeler hitabeler söylemişler 
ve arkadaşlarına hayatta muvaf
fakiyet temenni etmişlerdir. 

Profesör Melş'ın ziyafeti 
Darülfünunda tetkikat yap

makta o!an profesör Malş ıere· 
fine geçen hafta DarUlfUnun 
müderrisleri tarafından bir ziya
fet verilmiştir. 

Profesör Malı da dün Darül
fünun müderrisleri şerefine mu
kabil bir ıiyaf et vermiştir. 

Garbi Trakyadan 
lsatanbula 
Garbi Trakya gazete muhar

rirleri cemiyeti tarafından Türk 
Yunan dostluğu şerefine bir ls
tanbu l seyyahah tertip edilmiştir. 
Y npılan i!inlara göre seyyahat 
1 S haziranda başlayacaktır. 

Mekteplerde temiz su 
Bütün mekteplPre terkos su· 

yunu filitre edebilecek tesisat 
yapılmasına belediyece karar 
yerilmiştir. Bu suretle talebenin 
temiz ve mikropsuz su içebilmesi 
temin edilmiş o)acaktır. 

Kanununda 
Yapılan son tadiller 

Matbuat kanununun 51 inci 
maddesinin tadiline dair kanun 
vilayete bildirilmiştir. .Bu tadile 
göre, bundan sonra yabancı bir 
memlekette çıkan ve bu kanu
nun 1 irıci maddesinde yazılı o
lan matbuaların Türkiyeye so
kulması ve dağıtılmass icra ve
killeri heyeti kararile menoluna
bilecek lir. Bundan başka dağıtı
lan matbualar icra vekilleri he
yetinden müstacelen karar ahn
mak üzereDabiliye vekilinin em· 
riyle karardan evvel toplathrila· 
bilecektir. Menoluomuş matbua
ları memnuiyeti bilerek Türkiye· 
ye sokan ve dağıtanlardan 300 
liraya kadar aiır para cezası 
alınacaktır. 

38 inci madde 
Ankaradan gelen malumata 

göre aynı kanunun 38 inci mad
desini mtızakere eden adliye ve 
dahiliye encümenlerinden mürek
kep muhtelit encümen de yeni 
maddeyi tesbit etmittir. Bu mad
deye göre memleket içinde ve 
haricindeki intihar vak 'alarım 
gazetenin çıkdığı nıahellio en 
büyük zabıta mekamından izin 
almadan neşretmek memnudur. 
intihar •e mtihara teşebbüs 
edenlerin vak'aya tealluk eden 
resimleri basılmıyacaktır. Yalnız 
zabıta izin verirken bunların di
ier resimlerininde basılmasını 

menedebilecektir. intihar vak'a

alaranı başka gazeteden iktibas 
auretile neııeden gazete ıçın, 
mezuniyet almıya lüzum yoktur. 
Ecnebi memleket gazetelerinden 
iktıbasen r.eşredilecek vak'alar 
için neşredileceği yerdeki zabıta 
mekamından izn ahnması la
zımdır. 

Bu hUkümlere oyrnıyao hare
ketler için hafif para ve hafif 
hapis cezaları konrnuştur. 

Kibrit inhisarının 
htlkiimete borçları 

Kibrit ve çakmak inhisan şirketi -
nin, Kreuger'in ölümünden sonra h!
sıl olan vaziyet dolayısryle hükumete 
karşı taahhütlerini ifa edemediğini 
yazmıştık. 

HükQmete verilmesi taahhüt edi -
len bil' buçuk milyon dolarm tedari
ki için temaslarda bulunmak üzere 
Avrupaya giden şirket direktörü M. 
Hoffman bugün şehrimize gelecek ,.e 
akşama Ankaraya gidecektir. 

iktısadi bir mukave
lename yapılacak 
Avusturya sefiri M. Ogüst Kra· 

im arzusu üzerine hükUmeti tara·1 

fmdan tekaüde sevkedildiğini veı 
sefirin geçen salı günü vedaname· 
sini Reiıicümhur hazretlerine ver· 
dikten sonra şehrimize ge]diğini 
yazmıştık. 

M. Kral, salı günü Avuslurya
ya dönecektir. Şehrimizdeki Avus 
turya kolonisi yarın saat 20,30 ela 
T okatlıyan otelinde sefire bir ve -
da ziyafeti verecektir. 

M. Kral dün Tokatlıvan otelin
de kendisiyle görüşen bir muha1-
ririmize şunlan söylemiştir: 

- Sah günü, ~enelerre bulundu -
ğum \'e ikinci ''alanım saydığım Tür 
kiyrden ayrılarak Viyannya gidecek 
Ye istirahate cekileceit'im. Bu ayrılış 
beni çok müteessir ediyor. 

Geçen ı-.alı ,·edanamemi Ga1.i Haz 
retle.rine takdim etmiştim. Ankarada 
dostlarımla Ye hükumet erk:1nırle de 
ayrı. nyn vedalaşttm. Hareketim e -
nasmda hana karşı gösterilen neza · 
ket n s:ımimi muamelelerden çok mü 
tehassisim. Türkiycdeki bütün dost -
larıma \'e hükflmet erkfınına; sadece 
burada bulunduğum zam:ın zarfında 
gösterilen muhabbet ve teveccühten 
dolayı değil, bilhassa geçen sene uğ
radığım kaza dola}',sryle iı.har olu • 
nan alaka için. de iki defa teşekküre 
kendimi borçlu addediyorum. Bu ka
za dolayı~ıyle hakkımda sadece n taka 
ve teveccüh izhar edilmedi fakat bil
fiil yardımda bulunuldu. Ankara nü· 
mune hast.ınesinde gördüğüm ihti • 
marn sayesindedir ki, hayatımı kurta 
rabildim. Ancak hu sayede tamamiyle 
sağlam ve dinç olarak memleketime 
dönebiliyorum. 

Gazi Hazretleriyle ismet Paşn 
Hazretleri ve Tevfik Rüştü Uey hak
kında daima hususi bir hürmet hissi 
hesliyeceğim. Ve eminim ki onlar dn, 
Türkler ve Türkiye için daima taşı . 
dığım samimi ve dostane hi51eri tamll 
miyle anlamışlardır. 

Memleketinizden, Türkiyenin ve 
Türklerin saadeti iç.in en samimi te
mennilerle hareket ediyorum. 

- Türkiyeyle Avwturya arasında 
yeni muahedeler akti mcıızuu bahis 
midir? 

- Avrupada takas usulleri etra . 
fında tetkikat yapan Türk heyeti bu
raya döndükten sonra iki hükumet 
arasında iktısadi mahiyette bir mu -
kavelename akti için Ankarada mü -
zakere yapıl:ıcaktır. Bu muka,·elena -
me Türkiyeyle .Avusturya arasındn 
mütekabil ticari eşya mübadelesine n 
bunların tediye suretlerine dair ola
caktır. l'tlaamafih bu mukavelename -
de takas usulünün mü, yoksa Klering 
usulünün mü esas tutulacağı ht>nüı 
mahim değildir. Klering e.~as kabul 
edildiği takdirde tediyat hükumet ve 
ya devlet banka!ııır tarafından yapıla
caktır. 

Yerime, Ankara sefirliğine kimin 
tayin edileceği henü:ı belli değildir. 
Önümüzdeki ay içinde bu hususta bir 
karar verilecek ve istim7.ac yapıla-
caktır. ~ 

Avusturyanın til~arruf mak~adıyle 
Ankara sefaretini lağvederek sefaret 
·vazifesini bir maslahatgüzara \'erece 
ği haberleri doğru değildir. 

Şirket erk!nr taahhüt edilen pa . • 
ranın yakında tedarik edilerek hUku Adlıyede: 
mete verilebiltteği ümidinde bulun - Kaçakçılar hakkında 
duklannı söylemektedirler. yapılacak muamele 

Halk evinde 
Halk eYİ edebiyat, kütüpane, 

neşriyat, temsil şubeleri idare 
heyetlerinin mesai proıramlar1 

bitirilmiıtir. 
Bu şubeler bu ıene bu pro

gramlar dahilinde çalışacaklardır. 
Halk evi umumi idare heyeti 

evin elyevm içinde bulunduğu 

binayı emlaki milliye idareıin

den satın almıya karar vermiş
tir. Alımdan sonra bina içinde 
ihtiyaca göre tadilat yaı:ıılması 
için şimdiden bir plan hazırlan
mıştır. 

Polis mlldilrlüğü 
Vali muavinliğine polis mü· 

dürü Ali Rıza, polis müdilrlüiU
ne Bakırköy kaymakamı F ebmi 
Beylerin tayin edildikleri dün 
reımen vi!Ayete bildirilmiıtir. 

Kaçakçılığın men'i ve tatbiki 
hakkındaki 1918 numaralı ka
nun ile kaçakçılığm bir karara 
raptı ancak ihtisas mahkemele
rinin ve hususi heyetlerin sali
hiyetlerine tevdi edilmişti. 

Bu heyetler ise maznunları ve 
zabıtnamelerini doğrudan doğ
ruya ihtisas mahkemeleri müd
deiumumiliğine tevdi ediyordu. 
Adliye vekaleti bu maddenin 
tatbikı esnasında bilhassa şahsi 
büriyetin tahdidi gibi telifisi 
kabil olmıyan zararlar olduğunu 
nazarı dikkate alarak, kaçakçl
ların badema ihtisas mahkemesi 
olan yerlerde ihtisas mabkem~si 
müddeiumumilerinc, olmıyan yer
lerde mahalli mUddeiumumilcri
ne teslimine karar vermiş ve 
keyfıyeti all"adarlara tebliğ et
miştir. 

SPOR 
Haberleri 

Bugünkü maç 
Etrafında 
Galata..;;arayla - Fenerbahçe, dlln 

yazdığımız gil.ıi bugün Taksim sta. -
dında Wkrar karşılaşacak ve intikam 
maçını oynıyacak la r •.. 

Bu maçın dedikodu u geçeh maça 
narnrnn daha hararetlidir. Dün he• 
men hütün spor alakadarları bu ha • 
hi le meşguldüler. Çünkü iki tarafın 
dLt t:ıkımlarındn mecburi Ye mecburi 
olmt}l\n lıazı c ·aslı değişiklikler ya ... 
pacağı ~}in lan almış yürüm~ütü. 

Dün rlc i~tret ettiğimiz gibi Fener -
hahçe eğer ı<on dakikada caym:ızs:ı 
haf hattında oynıyan bir oyuncusunu 
muhacim hattına vererek muhacim 
hattında oynıyan iki oyuncusunu haf 
hattına alacak ve bu suretle haylı 
tehlikeli bir tecrübeye ,., talih oyu -
nuna girişecektir. 

c;aıntasaraya gelince, müdafaa 
hattında Bürhıının oynıyabileceği 
şüpheli olduğu için bu hattm ku'ıveti 
meçhuldür. Eğer Bürhan oynanuıısa 
Mitat geriye nlınacnk, fakat buna 
muknbil haf hattı zayıflıyacaktrr. 

Bundan maadn Galatıısaraylılanıt da 
Fenerin değiı:ımesine yeni değişme • 
!erle mukabele edeceklri d kuvvtll bir 
rivayt halindedir. . 

Her halde bu maçın çok entre.san 
olacağına daır bahislere girmiye ha • 
cet y<>k gibi görünüyor. 

Bir tarziye bahsi 
Macar takımının seyahati ~na .. 

sında lstanbul mıntakasmın neşret .. 
til{i tebliği müteakip hadis olan vezi .. 
yet malumdur. Umumt merkez mın • 
takaya tarırye ,·ermeyi teklif et .. 
mişti. Ilu tt>klifin kabul edileeetfni 
yazmıştık. Vaziyet aldığımz maltınıat 
gibi çıkmış ,.e İstanbul mmtakasmdan 
mrntaka reisi Orhan, voleybol heyeti 
reisi, ikinci reis Saffettin. Muhtar ve 
Kemal Beyler şu tebliği neşretmiş. 
lerdir: 

"ZT - 4 -1932 tarihinde latanbul 
gazetelerinde intişar eden beganna. 
meyi geri aldığımın ve futbOl fede. 
rasyorıuna ı·alı.i n~şrigattan Bola#ı 
tarziye verdiğimizi beyan ederiz.,. 

Bir tavzih 
Dün akşam bu bahse müteallik bir 

tevzih daha gönderilmiı,tir. Bunda 
mıntaka umumi katibi Necmi Beyin, 
mevzuu bahis tarziye karannda kea • 
di imzasının bulunmadığım bildirditf 
ve vak'anın akibetine tahammül 'H 

nrilen nizami ceza)'I kabul ederek 
tarziyeyi reddetmekte bulunduğumı 

bildirmiii olduğu yazrlmaktadir. 

Tarzizenln •ebebl 
Evvelki gün de işaret ettiğimiz cf -

bi bu tarziyenin verilmesinde, bilfiil 
sporln meşgul olunması dolayrsiyl• 
bir müddet için spor hayatınJan u • 
zak kalmamak arzusu ht\kim olma, • 
tur .. 

Çünkü bu idarecilerin önümüzdeki 
kongre için hazırladıkları teklifler 
ve miitalealar ''ardır. 

Biı, bu meselenin bu suretle ka -
panmasını memnuniyetle telıı.kkt edi •· 
yoruz. E\'nke hadi enin hakir ve 
haksız mRhiyetlerini tam1tmen ipret 
etmiştik. 

Belediyede : 

Muvakkat bir biltçe 
yapılıyor 

Belediyenin 932 biltçesi tabe
dilmlye baş!anmiştir. Bütçenin 
tabı ve hükumetçe tastiki Hazi
ranın birine kadar yetişemiye
cegı cihetle belediye muvak• 
kat bütçe hazırlamaktadır. Mu· 
vakkat bütçe belediyenin geçe11 · 
ıenckı Haziran bütçesinin aynıdır. 

1'Urk ltalyao kitap 
Serğlst 
Bevoğlun da Tepebaşında ka· 

zad ltalya salonlarında bu glln 
saat onbirde bir kitap serpi 
açılacaHır. Sergiye şehrimizin 

başiıca kitapçıları da iştiralc et
mektedirler. Cuma, cumartesi 
ve paı.ar günleri devam edecek 
olan bu serai, sabahtan akıama 
kadar, herkeı için serbest ola· 
cakhr. Duhuliye yoktur. 
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ltalyanlarla dc;ıha mütekamil bir Yeni itilaflar 
anlaşmıva doğru Tllrk- Bulgar- Yunan 

hllkt\metlerl arasında 
]Üst tarafı I incı sayfda nl 

dostluk, uzlaşma ve adli anlaşma 
muahedesinin 5 ıene için yeni
lenmesi kararlaıtırılmış ve Italya 
ile Türkiyenin muahedenin yeni
den beş aene müddetle tahdit 
edildiğine dair olan protokol 
imzalanmıştır. Bu protokol mu
cibince muahede, müddeti bittiği 
zaman yeni itilaflara lüzum kal
maksızın aynı müddet devresi 
için tekrar yeoileştirilebilecektir. 

Muahedenin metni 
Yakıt - Beş sene ewel tanzim 

edilen ve yukanki haberde tahdit edil
diği bildirilen muıhedtnin metni şudur : 

Madde ı - Tarnfeynl lliyeynl fıkıdl'yn, 
tarafeynden blrl all'yhine mUtc \·e<-clb hiç bir 
ttllA!ı l'lly:tsi veya iktısadlye \·e hiç bir t('rtl
be d4hll olmıtmağ'ı fanhhUt edı•rler. 

Madde 2 - 'l'arııfeyııl flll,>C.}nl akıdl'yn • 
den biri \"ll.Z..lyeti mmıllhnncslno r.ııtmen bir 
veya mUteadcllt diğer devletler tamfmdan 
doııan tecın1i7. olduğu talcdlrdc diğer tamg 
lhWAfm bütün d~'ııınıı müddetince bltaranı
fı muhafaza edecektir. 

lUndde 3 - Tarafeynl ftllyeynl nkıdl'yn, 

aralarmda whıir edip te normal diplomasi 
tarlkUe baJll mümklln olmıyacak ber aevl 
lbtllAfatı bir 01'.l:ışmıı asolllne tAbl tutmağı 

mUteahhlttJrler. 
Uzlqma uııulüniin ademi muva.Uakıyctl 

ballnde blr adli tesviyeye müracaat olun:ı«':ık 
tır. Merbut protokol uzlaşma, adil te&"iye 
usulllnU vazeder. Bu madde tarafeyni All
yeynl Akıdcyn beyninde mer'i muahedat mu
clblnre tarafeynden birinin sal&hlyetlne da· 
bll olan mesaUde tatbik olunmaz. 1'11'7.kıir 

madde hukuku dilvt•l abklmma tevfikan hu
kulro hakimiyete taalluk eden me5allde ilahi 
kezalik tatbik edllmez. Herhangi bir me!ICle
nln hukuku hAklmlyete taalluk ettiği tııra

feynl akıdeyııdcn birinin bunu tahriren bt·yan 
etmeıılle te&blt olunur. Merbut protokoldald 
bllcllmle maddelere nazaran uzlaşma ve ha
keme havale olunacak bir meselenin e\velc
mlrde bu madde ahk.lmllo kablll telif olma
.. &arttır. HakC'm hliknıllnU hukuku d!ivel 
prcnslplerlne tevfikan verttektlr. 

Madde 4 - işbu muahedl'nln gerek tefsi
rinde ve gerek tatbikinde ~haddl\11 eodı>blle
cck lhtllAfat doğrudıı.n doğruya sadece tall'p 
De beynelnillel 'f.lhey divanı adaletine 111avale 
olunacaktır. , 
ismet Pş. Hz. nin ziyaretleri 

Roma, 26 ( Hususi ) - ismet 
Pş. Hz. ve refakatindf:ki zevat 
bugiin ziraat makineleri sergisini 
Ye metruk çocuklar müessese
ıioi ziyaret etmişlerdir. 

Kral Hz. nln ziyafeti 
Roma, 26 ( Hususi ) - Kral 

Ye kualiçeler hazerah tarafından 
aarayda ismet Pı. ve Tevfik 
Rüştü beyle Türk heyeti şerefine 
hususi bir akşam ziyafeti veril
miıtir. Ziyafette ltalya veli
abti prens de Piemont hazretleri 
ve zevcesi M. Mussolini Hariciye 
nazın M. Grandi, Hariciye müs
teıan, kral sarayının askeri ve 
sivil daireleri erkanı, ltalyanın 

Türkiye sefiri baron Aloizi, Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü bey, 
Halk fırkası umumi kitibi Re
cep, Afyon meb'uıo Ali, Siirt 
meb'usu Mahmut, Roma sefiri 
Vasıf, Roma sefareti maslahat
güzarı Kadri Rıza beyler bulun
mUJlardır. Ziyafet çok samimi 
olmuf, kral hazretleri Başvekili
mize iltifatlarda bulunmuştur. 

ilk merhaleye ait tafsillt 
Bari, 24 (A.A) - "Gecikmiş

tir,, iyi bir hava içinde Marma
ra ve etrafı zümrüt gibi olan 
Boğaz geçildi. Pazartesi günü 
sabah saat 8,30 da Pireye va
nldı. 

Vapur rıhtıma yanaşırken 

Tilrk elçilik ve baıkoosoloslok 
heyetlerinin ve müteakiben Yu
nan hariciye nazmoıo iıkelcde 

ıiluetleri görülüyordu. Aynı za
manda içlerinde büyük çiçek 
demetleri görülen otomobiller 
dikkati celbediyordu. 

Vapura iptida Pire liman reisi 
gelerek hoşamedi beyan etti. 
Pekaz sonra Yunan Hariciye na
zm M. Mihalakopulos ile Başve
kalet parlamento müsteıan, Ha-

riciye nezareti teırifat müdürü 
umumisi ve bazı hariciye erkanı 
vapura çıktılar. 

Bu esnada ltalyamn Atina el-
çisi de geldi. Hepıi ayrı ayrı is
met P,. Hz. ni ve T edik Rnştü 
Bf. yi ziyaret ederek beraberce 
ve muhabbetli bir ıekilde glSrüş
tüler. Hemen anlaşıldı ki muh-
terem Başvekilize ve Tevfik 
Rüştü Beye M. Venizelos tara· 
fmdan ayrı ayrı mektuplar ya
zılmış ve doktorlar tarafından 
yataktan çıkmasma müsaade e
dilmediği bildirilmiştir. 

Bu hal, ismet Pş. Hz. ile Ha-
riciye vekilimizin kıymetli doıt
ları M. Venixelosu ziyaret için 
Atinaya g itmelerinden anlaşıldL 

Biraz ıonra tereşşüh eden ma
lümattan öğrenildi ki, iki mem
leket Baıvekil ve Hariciye na
zır ları arasında çok samimi ve 
muhabbetli mülakatlar olmuş ve 
M. Venizelosu ziyaret esnasında 
Yunan Reisicümhuru M. Zaimis 
Hz. de teşrif ederek mülakata 
iştirak buyurmuşlard1r. Bu iyi 
tesadüf buluşuşları ayn bir rev
nak vermiştir. 

Vapurun hareketinden evvel 
teşyie gelen Hariciye nazırı M. 
Mihalakopulos ile Başvekalet 
müıteıarı ve Italya elçisi ile 
Atina elçimiz Enis Bey muhte
rem Başvekil ve Hariciye veki
limizle bir müddet birlikte kal
mışlardır. 

Bu iki dost komşu millet ve 
memleketin ricali arasıodaki mu
habbetli hava bu münasebetle 
de her suretle miltezahir ol
muştur. 

M. Grandlnin zlrafetl 
Roma, 26 (A.A) - ltalya 

Hariciye nazırı M. Grandi ce
napları bugün ismet Paşa Haz
retleriyle Tevfik Ri!ştil Beyfeo
dioin şereflerine bir öğle ziya· 
feti vermittir. Ayan ve meb'usan 
meclisleri reisleriyleHarbiye,bah· 
riye nazırları, Başvekilet, bari· 
ciye ve ziraat nezaretleri milste-
şarları, saray krali nazirı, askeri 
ve ıivil mnteaddit yüksek şah
siyetler, TOrk heyeti azaları, 

meb'uslar ve yüksek memurlar 
ziyafette ispab vücut etmiılerdir. 

TUrk·ltalyan dostlulu ve 
ltalya matbuat. 

Roma, 25 (A.A) - Türk na· 
zırlarıoın Romaya muvasalata 
bntün gazetelerde hararetle 
mevzuu bahsedilmektedir. Mat
buat Türk - Italyan dostluğunun 
sebeplerini tebarllz ettirmek· 
tedir. 

M. Graodinin geçealerde par
lamentodaki nutkune İfaret edeıı 
gazeteler ltalyan siyasetinin fay
dalı bir muvazene ve ıulh tesis 
etmek olduğunu ltalyanın hiçbir 
devlet aleyhinde harekette men
faatları olmadığını ve Türk-ltal
yan doıtluğunun ıayet tabii bu
lunduğunu yazmaktadır. 

Giornale f' ltalia diyor ki : 
"Türk devlet ricaliyleltalyan na
zırları arasındaki mtilikatlarda 
Türk - ltalyao muahedesinin kat'i 
olarak leıbit ettiği münaaebatın 
mükemmel bir tarzda ıokişaf et
mekte bulunduğunun müşahedesi 
ve bu münaaebatın daha ziyade 
iyileşmesi arzusunun izharı kadar 
tabii hiç bir şey olamaz. 

Bu mülakatlar esnasında keza 
iki memleketi doğrudan doğruya 
alakadar eden iktısadi meselele
rin tetkik edilmesi ve iki mem-
leket münasebatınıo bu sahada 
da kuvvetlendirilmesi, mevcut 
doıtluiun •antıki icabatındandır. 

Ticari, sınai ve zirai milna• 
sebat arttırılac1k 

Haber aldığımıza göre Türk -
Bulgar· Yunan htikfımetleri ara· 
ıındaki ticari, sıoai ve zirai mO
nasebatnı daha ziyade inkişafı 
maksadile yeni bir itilifname 
akti kararlaştmlmııtır. Bu ma"· 
salla iki ay sonra şehrimizde bir 
toplanma yapılacaktır. Ancak bu 
toplanmada alakadar memleket
ler murahhaslarını esaslı teklif
ler yapabilmeleri için şimdiden 
tetkikata ve hazırlığa başlana

caktır. Bulgar ve Yunan hüku
metleri faaliyete başlamışlardır. 

Hükumetimiz de bu hususta 
malumat toplamak ve Bulgarbr, 
Yunanlılarla ticari münasebatı
mıza ait etüt yapmak üzere, ti
caret odasında iki komisyon ku
rulmaaıoı bildirmiştir. Bu komis
yonlar ofis müdürü Cemal, tile· 
car Habip zade Ziya, Habip E-
dip, balıkçılık mnfettişi Şevket, 
Moralızade Nail, ticaret odası 
umumi kltibi Vehbi, Avni, Ni-

zamettio Ati, Hakkı, Mitat, Şa
kir Beylerden mürekkeptir. 

Türk - Bulgar kemisyonu ya
rın, Türk - Yunan komisyonu da 

pazartesi gününden itibaren ça
hımıya başhyacaklardır 

Macar eserleri 
Macar ressamlarından Pudnay 

Gynla ve Zajti Fereoc Efendiler 

Ankarada halk evinde bir resim 
sergisi açmışlar ve bu İergi bü
Jllk. .bir takdirle ıkartılanmıfb. 
Bu ressamlar eserlerini Pazartesi 

gününden itibaren Galatasaray 
lisesi salonlarında lstanbullulara 
aa göstereceklerdir. 

TUrk tababeti ak iy 
asabiye cemlvetlnde 

Türk tababeti akliye ve asa
biye cemiyeti dün aylık toplan
masıoı yapmıthr. 

Doktor lb1an Şükrü Bey 9 
ıenelik istatistiğe istinaden em
razı aklıyede seririyat ile teırihi 
marazi arasındaki teşhiı farkları 
ye sebeplerinden bahsederek 

en ziyade teşevvOtft aklide teı
bıs hataları görüldilğünü söyle
di v~ esbabını izah ederek cet
veller gösterdi. Doktor Kenan 

ve Hami Beyler münakaşalara 

iştirak ettiler. 
Bu içtima ile yaz tatiline gi

ren cemiyetin ıenelik kongresi
nin Eylülde toplanması karar
laştmlm1ştır. 

Tanzifat ve tenvirire resmine 
yapilacak zamlar 

Tanzifat ve tenviriye verğisine 
' /o30 mıkdarında zam yapılması 
Şehir meclisince kabul edilmiş 
ve bir tarife tanzim edilmişti. 

Bu verğinin tatbiki suretine ait 
bir izabnamede hazırlanmış, tek
mil şubelere bildirilmiştir. Bu 
verği bir hazirandan itibaren 
alınacaktır. 

1 KISA HABERLER 1 ° 
PULLAR - Barcırablardan pul aJm. 

maml\llı fakat yevmlyelf'rdf'n pul almma • 

•ı alAkadarlara tebllf edilmiıttlr. 

HORTUM ALINAAK - Belediye ıtfal· 

ye için yarın 16 bin metre hortum satm 

alacaktu. 

YERLİ MALI - Yüzde on pahalı blf'I 

olsa yeril mallarının ber ıote tercihi daire 

lere blld1rilml1Ur. 

ikinci bahçıvanlık ve tavukçulu 
sergisi açıldı 

( Üst tarafı I inci sayfada J tacı -ve il\fllet çiftlikleri, Dikf81' 
fakiyetini dilemiştir. fendi. 

Sonra bahçede hazır bulundı • Ayrı ayrı kısımlann jori . 
rılan askeri muzikanın terennüm _ yelleri dün sergiyi tetkik e 
leri arasında, serginin gezilmesi .. ve notlarını Ziraat odasına 
ne başlanmııtır. miılerdir. 

Sergide teşhir olunan eserler, Altın, gümü,, nikel, 
geçen sergiden sonra pek fazla .madalyalar, diplomalar ve Ol 
artan bir çalışmanın ve emeğin fat kazananlar, bugün belli 
.mahsülleri olduklarını tebarüz caktır. Ziraat odası geçen 
ettirecek kadar mütekAmildirler ve olduiu gibi madalyalardan 
bu da gösteriyordu ki, Ziraat o - almryacaktır. 
dasının, "bahçıvanlık ve tavuk • Nakdi yardımlar 
çuluk,, sergileri, ziraat ve kümes Sergi, pazartesi ak§amın• 
hayvanatiyle uğraşanları teşvike, dar bitecektir. Bugün ve 
netice itibariyle bahçıvanlığın ve gunu sabahtan akıama 
tavukçuluğun inkiıafına vesile ol - bahçede bir muıika buluna l 
muştur. br. Ayrıca, sergiyi gezen 

Sergi, tavukçuluk, zirai aletler, İstirahat edebilmeleri için b 
fidanlaı-, meyvalar, çiçekler, seb - nin güzel bir yerinde büfe h 
ze kısımlarını ihtiva eden ayrı ay- lanmıştır. Sergide satıı da 
rı köşelerden müte,ekkildi. pabilecektir. 
Tavukçuluk kısmına ı,urak Bilhassa çiçek kısmı üze 

edenler çiçek meraklıları, çiçek pazal' 
Her köıesi davetliler tarafın - rında emsallerine tesadüf edi 

dan beğenilen ve taktir gören ser.. yen cinsler bulacaklardır. 
giyi bir arkadaşımız da gezmiş ve Öğrendiğimize göre, ıer 
İ!tirak eden müesseseleri, nev'ile _ iktisat vekaleti, İstanbul Ti 
rine göre tasnif ebnİftir. Sergi - ve Sanayi odası, Sanayi ve r.f, 
nin tavukçuluk kısımında gördü .. din, Ziraat bankaları ve Vi~ 
ğüınüz müesseseler ıunlardır: tarafından yardımlarda bulu 

1 - Yalova Millet ve Balta.er çift - muttur. 
Jileleri. (iki çiftliğin kendi toprakla - -;:ı =========::;;:;::::]-. 
rımrzda yetiştirdiği hayvanlar, bil - Memleket Haberleri 
hassa nazari dikkati celbetmekteydi. -
Baltacı ve Millet çiftliklerinin çalış - Ku·· rt Bekı·r 
kan ve iş bilen müdürü Necati Beyi 
taktir etmek lazımdır.) 2 - Hal -
kalı Ziraat mektebi ta'VlJk1an. 3 - 1U """J d Jd 
Altın An ve kümesi hayvanatı. (Sadi •uU~ a a ası 1 
Beyin Avrupadan getirttiği hay • Husust Muğla muhabirimizden: 
vanlar güzeldi. Bu hayvanların nes · Bundan Uç sene evvel Bo 
lini memleketimizde de üretilmesi 1 
çok temenni olunur.) 4 - A. Sedat rumuo Yahşi köyünde tüY 
Beyin tavukhanesi. 5 - Mütekait ürpertici bir cinayet yapıl-
1\firalay Servet Beyin tavukhanesi. hacı Hüseyin namında zeoğil\ 
6 - Kamil Beyin tavukları. 7 - bir adam ailesiyle birlikte &tdt' 
Muallim l\f. Nurettin Beyin tavuk -
lan. (Nurettin Bey Geçen sergide rülmUştü. Bu misli görülme ..J. 
büyük şeref mükı\fatını kazanan denecek hunharlığın faili klJI' 
tavukhane sahipleriaden biridir. Bu B k · d V l b. · 
seneki sergisini de çok zengin ay _ e ir ısmin e an ı ır şerı 
nr zamanda mütekamil bulduk.) s Bir gece Hüseyioin evini aveo11 

- Karikatürist Ratıp Tahir Beyin sile birlikte basıyor, paralar 
tavukhanesi. (Birinci serginin bü - zorla alıyor, fakat cürmOO 
yük şeref mükafatlarmdan birini 
alan da Ratıp Tahir Beydi. Bu meydana çıkacağından kor~ 
defaki tavukhanesi de ikinci ser - rak Hilseyin efendiyle zev 
ginin en güzel köşelerinden birini Ayıe ICaôın öldürmek istiyor3' 
teşkil ediyor.) 9 - Ömer Be};n ta - tJ 
vuklan. ıo - Saim Beyin kümes Bunların rica ve niyazları hiç 
tesi.-.ah ve tavukları. 11 - "Koca teıir yapmıyor ve kendileri.
taş., m kulu~ka makineleri. 12 - deniz kenarına kadar feryat içi! 
Silivri Ziraat memuru Fahri Be • de sörükleoerek orada 6ldOr 
yin ta-vuslan. 13 - Halit Beyin ,1 
Denizli ta'\-'llklan. 14 - Binbaşı Ta • lüyorlardı. Cinayet bundan ib• ,-
Ja.t Beyin Pendik tavukhan~i. 15 değildi. Kom~ularımo feryad dl 
- Çil horoz müessesesi sahibi · Ib - ititeo Bekirle karısı Fatoı•:ı. 
rahim Beyin tavukları ve kuşlan. aynı endişenin sevkile ve kefl' 

Zirai aletler kıamı ı d' 
ı _Türk_ Avrupa Limitet şir. mek suretile öld6rülmilt er •· J 

ketinin bahçe sulamıya mahsus Ber. Bu cinayetlerden ıoora derbjl 
nar motopümpleri. 2 - Kazancı - yakalanan bu şerirlerin Ağırc• 
yan Efendinin Konar motopümp - k d 1 h ~( 
Jeri ve bahçe aletleri. 3 - Hayler mah ~mesin e yapı an . mu .' -_ 
ve şirketinin Frans:z kimyevi küb - melerınde Kürt Bekır ıd•~ 
releri ve ziraatte kuUanrlan ilaç - cezasına diğerleri de mubte'( 
ıarr. - 4 Arkiryadis Efendinin çi • ag· ırcezalara mahkum edilO'ı 
çek tohumları. 5 - G. I. fabrikası -
nrn Alman kimyevi kübreleri ve lerdi. t 
haşeratla mücadelede kullanılan f - Ölüm cezası dün bükf1dld'• 
Jaçlan, çelivleri. 6 - Çulhazade bi • 
raderlerin Fransız kimyevi kübre _ meydaornda ve hapisane önOO t• 
Jeri. 7 - Yerli mamulatı saksı1a - infaz edildi. Kendisi saat diSrtdd 
n ihtiva eden köşe. d 11 

F d 1 e 
' 

1 ki kaldırıldı, hüküm okun u. t 
ı an ar, m yva ar ve ç çe er ooe 
ı - Petraki Efendinin meyvah eınada şerir tam bir sük 1 ~ 

d H bl·r ar•·' fidanları ve meyvaları. Ankara ar - .gösteriyor u. alta 
mutlan. 2 - Ortaköyde Ankara fi · d k · 
dan bahçesi sahihi Vasil Efendi . yanın • ıne: ~ 
nin meyvasız fidanları ve gülle • - Ne titriyorsun, asıl•~, 
ri. 3 - Simo Eefindinin saksıda çi · benim. Başa gelen çekilir, 
çekleri. 4 - Lutfi Arif Beyin ga • 
yet güzel ve görülmemiş çiçekleri. miştir. ~;t 
5 - Belediye bahçeleri ve ortan • Şerir sehpaya geldiği "'·,a 
calarr. 6 - Soso Efendinin sak - gene sarsılmadan masa nıerı ~• 
sıda gülleri. 7 - Ali Şükrü Efen • IJP"' 
dinin ke..cıilmiş gülleri. s - Ta • çıkmış ve Cellada, ipi boyo e' 
ranto Efendinin zengin gül kol - geçirmesi için yardım etmif,~ ... 
liksiyonu. 9 - Sabık l!1tanbu1 Va - O 1r.:"' 
lisi Haydar Reyin kesilmiş gUl . rileo suyu içmemiştir. 'bt~' 
Jeri. 10 - Yeniköyden ~ilekçi Os • Muğlanın pazarı olduğu cı d f( 
man Efendinin iki sepet çileği. çok kalabalık bir kitle, kal 1

1
.,. 

Sebze kısmında hacıya kadar bu ibret le\fh•' 
Bu kısımda te~hir edilen mallar 

bir çok bahçıvana aittir. Jştir:"tk e . seyretm=ştir. __..,.,, 
denler şunlardır: .,ıt 

Kartaldan Rafi çavuş. Maltepeden K dal da veb• "'" 
Hasan, Bayraypaşadan Saffet, l\tev . anarya a aran od.,. 
Janekapıdan Kiço, l\ler~in Bayram _ Hudut sahiller umum nı 
pasadan Angeli, ı,angadan Corci Di - lüğünden: .,,~'' 
mitri, Yenibahçeden Ramiz, Mevla - Kanarya adalarında Veba -wtl' 
neden Ana.stas, Bayrampaşadan Hü - k l ı. tdur,. 
seyin, Cemal, Alibey köyünden zi - aları te errür ey eme"te o . ,tı~ 
raat mühendisleri Alaettin ve Hul . dan mezkur adalAr muvarıd dbi" 
ki, Kurbağalı dereden Malik ve Ay· karşı muayenei Tıbbiye tt 
vanof, Mümin ve Baki Bey n Efen -
diler, Halkalı Ziraat mektebi, Bal • konulmuşlar. 
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Şarloya boykota.i ! 
Japonlar kendisine çok 

hiddetlendiler .. 
•1~~kyodan Londra gazetelerine 
ı 8ıtiliyor: 
L GtQn Japonya gazeteleri meş· 
~~t komik Şarloya karşı boyko

~! tatbiki lehinde şiddetli yazı· 
Ş Yazmaktadırlar. Japonlar, 
~~loya gösterdikleri hararetli 

~ lahtıre rağmen kendilerine 
lttı lakayt kalmasından hiddet-
ıı ... · "'ıflerdir. 
Şarlo, geçen cumartesi Tok

~!.': muvasallt ettiği zaman 
'ıı '~ tarafından fevkallde bir 
tctıe ıe!imlaomıf, fakat Ja

~ rıla, tarafından kendisini izaz 

~ 11 hazırlanan ziyafetlerde bu-
111lı•mak için her vasıtaya mn

Caat etmiıtir. 
. ldatbuah hiddetlendiren ve 
ddetli yazılar yazmıya sevke-

ıebep budur. 
Bu neıriyat üzerine demiryol
ll idareıi, Şarlonun şerefine 

ha>:1rladığı bahçe çayını Ilga, v r 
onunla arkadaılarma verilen pa 
soları istirdat etmiştir. 

Şarlo, boykotaj dolayısile Ma-
yısın 24 üncü günü Japonyadan 
ayrılarak San Fransiskoya hare
ket edecektir, Halbuki kendisi 
japonyada iki ay kalmak fikrin
deydi. 

l'amlrat meselesi Meşhur bir Alman 
1~ı1 osıavya bafveklllnln "Po· Amlra lı Uldfi 

l(a,, muharrf rlne beyanatı 
l'uğoslavya Başvekili M. l\farin - Berlin, 26 (A.A) - Jutland 
'iç Belgrat'ta çıkan, ''Politika,, ga - deniz muharebesi esoasıoda In

. 1tsi muharririnin muhtelif sualle - gilız taarruzlarının büyük kısmı
e 'u cevaplan venni;tir: • nı kendi üzerine çekmeğe me
...... İtalya matbuatının yazdıkları _ mur edilen ve o harp esnasın
göre, Roma hükumeti \'en;ay mü - da Lutzov zırhlısıoa kumanda 
edesinin yeniden tetkikini istiye - eden amiral Franz Von Hip
tir per'in 69 yatında bulunduğu bal-
.... Biz, umumiyetle gazetelerin de vefat ettigi bitdirilmektedir. 

"ıdrklarrnı nazarı dikkate almıyo - Müteveffa 1918 eenesi ağus-
~ çünkü gazeteler mes'ul bir mev - tosunda Alman donanması baş
~~ değildirler. istediklerini yaza - kumandanlığına tayin edilmiş ve 

ler. mütarekeyi müteakip bu vazife-
"-~ Fakat bu resmen de ilan edil - den istifa etmiştir. 
"Rır. •n -~--,..,...,.-----'--.-__...;:.._ __ 

~ Kadlköy icra dairesinden : 
lı ....... Ben, ancak sefirler vasıtasiyle 
'llılan tebliğatt resmi sayarım. Kadı köyünde p:ııar yolunda l 10 nu-

marada mukim Alaeıtin beyden bir sene 
\Jı ....... Tamirat meselesinde bize mü - mü~detle Kadı köyünde p:ızar yolunda 

aret etmelerini Romanya ve Ç~ - Salih Hasan efendinin iscicar eylediği 
lovakyadan rica edecek miyiz? dükkanın müddeti hitam bulduğu halde 
'- Ricaya hacet yoktur. Biz, birbi . tahliye etmediğinden teslimi Kadıköy 1 

\ize ricaya lüzum görmeden rnüza _ nci hukuk mahkemesinin 4-5-932 tarih 
~et etmekteyiz. ve 284 numaralı Wlmile kararğer oldu· 

ğundan tahliye hakkında yazı lan ihbar· 
,!'zadebaıı l\fillet tiyatrosu name :ırk:ısına mub:ışir t:ırafından verilen 
l'll~UL 5ADETTIN •• ARKADAŞLAR• meşruhatta mumaileyh S:ılih (Jasnn efen· 

ı~Urı ıaat di Bulgarisıanın bir semti mechuline 
• de bu gitıiği bildirilmekle il~nen tebliğa icr:ısı· 
~~Cc 21.30 "( na karar verilmiş oldu~undan tarihten 
b· Sek5piria itibaren bir ilizarı vana on bt>ş gün 
'%k: halle!il : içinde şifahen veya tahriren ve ahut bir 
lıamlet ve~ili kanuni ile bildirmesi aksı halde 15 
tııı günün hitamından tekrar 15 gün sonra 
'l~r 
J t ~n mevkiler mecurun tahliyesi cihetine gidilecejti ih-

a ebeye 25 kuruş Halk vapurlara ve bar makamına kaim olmak ü:r.ere i14n 
~ltre yetl~tfrilir. olunur. (3016) 

~
Yazan: 

~1m. Rube· 
jlnski 

Btrlnct kısım :.Islanbul 
lstanbul akşaınlarz hakikaten ho$tur ! 

~1~Ycroaçın saçları biryantin ile ~ 
~ Pırıl yanıyordu. Siyah bağa 
l~kıç'~çcvelenmiç yuvarlak göz-

A. ttini düzelterek saate baktı. 
ti tlık bu saatte gelmiyecek-
tı llıuhakkaktı. Maamafih bir 

~-~~t tedbiri olarak bir kaç 
il 

1 
a daha bekliyecek ve 

~k ta Taksim bahçesine gide-
} llıusiki dinliyecekti. 

~cıt~tarıbul akıamları hakikaten 

~cık~: Sokaklarda • insan bir 
•t~ •tnselere tesadüf eder ve 

aıra h lJ oş maceralar geçer. 
n~ ''nıaç beyaz frenk göml~ği 
lf ttıJ.'~i kostümünü geyince 
~ ısı lttijiro Tagami ile ken-

~-llb "c,-.uada adeta hiç bir fark 
() 

1 •ğını görüyordu. 

t~a, efendisi gibi kadmlara 
P•ra yedirebilirdi. Bir kö-

şede birikmiş epiyce parası var
dı. Olduğu yerde bol para alı
yordu. Vakıa iptida bu hizmete 

girmek istemedi. Ev boşuna git
miyordu. Üç katın merdivenini 
durmadan inıp çıkmak, bir ta
raftan mutfağa, bir taraftan 
mahzene koşmak kolay iş değil
di. Fakat kendisi yalnız ye· 
mekleri hazırlayıp sofrayı idare 
etmekten başka bir iş görmiye
cekti. Diğer işleri bir Ermeni 
hizmetçi kadın yapacakta. 

Bu işi kabul ettiğine asla mü
teessif değildi. Odıısı epiyce süs

lenmişti. Herşeyi kendi tabiatına 
göreydi. Kagoşimadan yeni ge

Jen genç efendisi Rus metresine 
fevkalade düşkündü. Evin mas
rafım hiç kontrol etmiyordu. 

Uyemaça verilen emir pirincin 

F~ydalı Müslüman Prenses 
Kopekler • • • • ~ 
Faydalı mnıfa ithal edebileceğimiz ıngılız prensesı duydugu 

köpekler hangileridir? Bunların cins-
leri o kadar çoktur ki, burada snymı- h• 1 • ı t 
ya kalkışsak sütunlanmız yetişmez. ıs erı an a ıyor 
Fakat kı!'ıaca olarak, faydalı köpek-
lerin cinslerini şu suretle tesbit ede- Bir kaç ay enel Saravak ra- ve iıtıhusını aldırış etmiyorum. 
biliriz: casının kansı Da yansı Muda bir "Iler ~ün lngilıerenin her tarıfından 

Bekçi köpekler: Sen Bernar, Pire- tayyareyle uçarak gök yüzOnde yığın yığın mekrupl:ır alıyorum. Bun l arı 
ne, Ter Növ, Buldug, Du«, Belçika ye yazanlar benim ham hareketimi tenkit 

~ müslüman olmuıtu. Hadise Pa-Alman çoban köpekleri: ediyorlar. Fakat ben bund:ın müteessir 
Av köpekleri: Fran~ız, İspanyol, riste cereyan etmiş ve bir kaç olmama ı. tayım,, 

lngiliz seteri, uzun veya siit tüylü gün evvel bu müslüman Ingiliz Londra q-azetecileri Prensesin 
grifonlar. pren5esi Londraya gitmittir. Loo- elde ettiii ve Hazreti Muham-

Çoban köpekleri: Bri, lskoç, Al - dra sosyetesin· n bntün erklnı medc ait olduğu söylenen bır-
brüz, ve saire köpekleri. müslüman prensesi ziyaret etmiş- kayı nasıl bulduğunu sormuşlar, 

Terye: Hem iyi bekçi, hem de mu- J L d ·ı · d fı oda şu cevabı vermiştir: er, on ra gazetecı erı e r-
zrr hayvanları, fareleri itlaf eden "Bu hırkan bir Frnn~ı7. kadını hedi· 

· · saltan istifade ederek kendisiyle ı 
foks cınsı. ye etmişıi. Dahıı evvel bu hırka Irında 

Bunların arasrndan bazılarını ele konuşmuılardır. Prenses gazete- idi ve bir camide m:ıhfuzdu. l\lüslüm:ın 
alalrm: cilere şu beyanatta bulundu : dostlarım, bu e5ki ve kıymetli eserin 

AV KÖPEKLERİ '"Akrabalarım, beni ziyaret etmiyorlar, yabancı ellf're geçmemesini istiyorlar. ifa 
Fransız İspanyolları, İngiliz seter fak:ıt onların bu hareketi beni müteessir hırkanın Uzerimde yaptığı tesiri tarif ede· 

terin r~kabeti karşısında kıymetlerin etmiyor. Uen, vicdanımın kabul ettiği mem Hatta bir gece Peygamberi bu hır-
den kaybetmişlerdir • Bu İspanyolla- yeni din için her fedak4rlığı k:ıtlanaca- ka içinde gördüm . ., 
nn başları iri, kulakları uzun "~e i- ğım. Kocam, takip ettiğim hattı hareket· Bunun üzerine muharrirler 
pek gibi tilyleri vardır, kuyruğu ha- ten dola\,·ı bana dört çocuğumu göster· p · d'V · · 
fif kıvrık ve uzun tüylüdür. Köğsü _ renıese içki ıçıp ıçme ıgmı, 

miyecefini söyledi. Bu darbe çok acıy· d . . . d' v • • 

nün tüyleri öteki taraflarından daha omuz etı yıyıp yeme ıgıoı sor-
~a da ona tahammül ede.:eğim. Kalbim 

çok ve uzundur. Rengi mütehavvildir. bu yüzden yar:ılandı. Fak:ıt başım sakin muşlar, o da bunların birini yap-
En makbulü maron yaftalı beyaz, ve ve müsterihtir. lslAmiyet, hına huzur madığmı, kumar da oynamadığı-
ya gri yaftalı mnron renkleridir. Pek 0 1 · nı so'"ylem·ı·t·ır. vermiş• ir. nu:ı için başka ıınnın taı ız y 

~Wkzyme~rine~deh~~vMme============================= 
den başka renklere de tesadilf edile- Samatyada Sancaktar l layrettin ma· lstanbul Asliye Birinci Hukuk 
bilir. hallesinde ine bey solı:ığında eski 19 Dairesinden : 

Alellı.mum boyun yüksekliği 50 ile yeni 29· 59 numarah hanenin hıssıdarla· 
58 santim arasındadır. Bu köpeklerin rından olup halen ikamet q\hleri mecbul 
tabiatı sakin, mutidirler. İngiliz Se- olan balılı:cı h:ıcı Kiğorlc veledi G:ıspar 
terlerinin ateşli halleri yoktur. Omtı· ile ıevcesi Ermıınuyie blnti Sirkize . 
zu ve kalçaları yass·dır. Ferma ve 11- lstanbul dördüncü icra memur-
vı getirmek için gayet iyi bir hayvan
drr, fazla yorulmadan çok avlanmak luğundan: 
istiyen a,·cı için çok yardımı doku _ Uhdei tasarru[unuzda bulunan işbu 
nur. 

BEKÇi KOPEKLER 
Bu gün bekçilik hususunda en çok 

kullanılan Belçika ve Alman köpekle 
ridir. Bunların tüyleri pek uzun ol · 
mamakla beraber uzun tüylü köpek -
ler sınıfına ithal olunmuştur. Umumi 
harpte kullanılan en çok bu köpekler
di. Pek zeki olan bu köpeklerin tabi
atları pek serttir. Bunun için ev veya 
arazi muhafazasında çok kullanılır. 
Kaçakçılarla döğüşen kolcular, ekse
riyetle bu köpekleri severler. İçlerin
de çok fena tabiatlı olanları da var
drr. Bunları gündüzleri kapamak la
zımdır. Bu köpekler, ötekiler gibi o
lur olmaz havlamadıkları için çok işe 
yararlar. 

ÇOBAN KÖI EKLERİ 
Fransız Briar cinsiyle Boseron 

cinslerini zikredelim. Uzun tüylü Bri 
ara benziyen çoban köpekleri çoktur. 
Bunlann başları büyük, oldukça u -
zun, alınları yassı, burunları siyah -

hanenin temamı (5130) lira kıymeti mu· 
hammeneli olup diğer hı~sadar hacı 

~lirza Fethi .Ali a~anın .,.ahsı ahara ipo
tekli borcund:ın dolayi işbu hanedeki 
üçde iki hissesi açık artırmıya vazedilmiş 
olup 24 5·932 tarihinde şmnamesi di
\'anh:ıneve tnlik edılerek 20 6 932 tari · 
hine müs3dif pnr.:ımsi günü snat 14 den 
17 ye katlar dniremizde açık :ırtırma ile 
saıılacağınıı dnir olan birinci artırma ilanı 
93 r ·631 dosya nuınaraslle t:ır:ıfınıza ila· 
nen tebliğ olunur. 

lstanbul Beşinci icra memur
luğundan: 

Bir dcyinden dolayı mahcuz olup 
saolmısı mukarrer bulunan eşyanın 
28 • 5 - 932 tarihine miisadif Cumaıtesi 
günü saat 17 den itibaren Bern ;ıunda 
Jrnle dıbinde ~:ıhkuli sor;:ık 19 numarulu 
hane önünde birinci artırması icra kılı 
nacağındıın taliplerin yc\·m ve sıı:ıti 

mezkôrde mahallinde hazır bulun:ın me· 
murine 93~ · 526 lJ numarusuna müra
caatları ilı\n olunur. 

tır. Göğüsleri derin, sırtlan düz, a -.==================== 
zalan adalelidir. Tüyleri gür olan lik olmamakla beraber, man7,arası da 
kuyruklarının uçlan kıvrıktır. Birçok ha hoştur. Boyları altmışla 70 santim 
renklileri vardır, Briarlar zeki, cesur, arasındadır. 
çok kuvvetti, ve yetiştirmesi kolay • Kadınların sevdikleri Lulu, Şovşov 
dır. Fino ve Ta7.ı gibi köpekler faydalı sı 

Boıseronlar aynı meziyetlere ma - nıfına girerniyecek olanlardır. 

en iyisini, meyvaların en güzel
lerini, salçaların en pahalılarını, 
Rus kadaomın en ziyade sevdiği 
tatlıları almak ve en iyi yemek
leri pişirmekti. 

İki sevdazede yanında yaşa
mak bir aıçı için en kirlı bir iş
tir. Böylelerin neş'esi yerindedir. 
içmeden sarhoş olurlar. Ve asla 
masrafa bakmazlar. 

Fakat maalesef tagaminin b.u 

sevdası uzun silrmiyecek. Vakıa 

kadın çok gözel ve çok genç ... 
Tam bir matmazel. Uyamaç onda 
bir tek lcuıur buluyor. Kadın 
fazla beyaz, fazlı penbe, yanak· 
lan dana etini andırıyor, saçları 
mısır püskülüne benziyor. 

Ne ise .. Herkesin kendine göre 
başka bir zevkı vardır. 

Asıl mübim nokta kadının ken
dine mıhıus bir tabiata olmasıdır. 

Bu kadın terbiye nedir bilmiyor 
h~r yere efend sinden evvel gir
mek istiyor. Sokakta mösyooun 

arkasından yürümek ıstemiyor. ita

atı yok, pervasız ve hayasız ce
vaplar veriyor. Hem de müsrif
mi müsrif. Daha dün altı dane 

ipek iç dou aldı. Hayır hayır J 

böyle bir kadın yüksek aileden 
bir Japonyalıyle yaşayamaz. 

T agami San koca kitaplar 
okuyarak tahsil etmiş, fakat bir 
Avrupala kadın idare etmesini 
bilmiyor. Uyemaç adi bir ahçı 
ise de seyyahatler yapmış ve her 

memleketin kadınlarmı tammış
tır. Onun tecrübe ede ede niha-
yet bulduğu kat'i bir usul vardır. 
Erkek iptidasında kadına kar'' 
gayet tatla davraumalı, hediyeler 
vermeli bir çok vaitte bulunmalı. 
Böyle yapılmazsa kadmın kalbi 
kazanılamaz. Ancak kadını hiç 
bir vakitte eYe almamalı. Daha 
iyisi bir oda tutmalı, yiyeceiini 
tedarik etmeli. Ne vakit uğraya
cağını da haber vermemeli. O va
kit kadın sizi kaçırmamak için 
evde oturur. Hiç bir yere kı
mıldamaz. 

Maamafih Uyemaç Avrupalı 
kadınların kolay kolay idare 
edilemediğini de bilıyor. T tcrü

besine rağmen acı vak'alar kar
şısında kaldıit olmuştur. Avru· 

palı kadınlar Japon kalbinin İn· 
celiğini anhyamıyorlar. Zavallı 

efendisinin çattığı kadınsa öyJe 
bir nümune ki ... 

Isıanbutda fpciler caddesinde Fıçıcı 
sokak 76 78 i\o lu P:lit l!abril!ası sahibi 
Todori değirmenci oğlu efendinin mu· 
kaddema Fenerde Taş meıdi\'ende Kör
oğlu sokağında 21 No lu i\lad:ım l~\·
lambiya hane~inde oturan l\1arlı:o Mar· 
kopulos efendi aleyhine ikame eylediği 
ılacalı: da\':ı~ının cercy:ın eden tahkik•· 
tında : tebliğata rağmen gelmiyen ve 
i kamctg:\hı hazın meçhul ol:ın müdda:ı· 
lcyh Marko l\larkopulos efendi hakkında 
J 1. U. l\1 !\. nun 401 inci maddesi mu· 
cibince itti h~z olun:ın · gı yap kararının 

il~ncn tebl iğine ve tahki lt :ıtında 16 6· 932 
tarihine müs:ıdif Perşembe günü saat 14 
talikine karar verilmiş olduğundan mu· 
maileyh yö,·m ve saati mezklırda m:ıh· 

kemede bll'asale hazır bulunmadıf{ı veya 
bir ve •il göndermedı~i taktirde hakkında 
muamelei gıyabi bulunul:ıcağı teblığ ma· 
kamına kıim olmak üzere ilin olu· 
nur. (30t7ı 

Beşiktaş ikinci Hulmk hakim

liğinden: 
19 M:ıyıs 932 tnrihir.de ilAn edildiği 

veçhile mfüevcfra Abdülh:ımit karısı 

Fatma h:ınımın terekesine ait saray eş

yasının Kuru çeşmede Ortaköy caddesin· 
de 132, ı ı 9 i\o : lu köşkte a':ık amırma 
suretlle satışa cum:ı günlerinden maada 
her ıün ı:aat 13 de devam olunmaktadır 
her kesi aM'- ad:ır edecek derecede na· 
dide ve nefis p~rçalan havi olan bıı 

euadan sarın olmak isteyenlerin cuma· 
dan maada her gün sut 13 de mezkur 
köşkte h:ızır bulunmaları lüzumu ilı\n 

olunur. 13023) 

Uyemaç hiç bir yerde böyle 
bclAhsını görmemiştir. 

Anlaşılan yemeğe gelmiye
cekler •.. 

Hizmetçi Kohar kendisinin 

sokağa çıkacağını haber ver

mişti. Tam bu sırada kapının 
zili çalındı. Uyemaç kapıyı açtı. 

Rus kadmı Efendiıinin önün

den geçerek iki tarafına hiç 
bakmaksızm doğruca yemek 

odasına girdi. Şapkasını çıkara
rak bir koltuğun üzerine fırlattı. 

Ve bir şey söylemeksizin kana• 
peye uıandı. 

Taiami San sordu: 

- Yemek hazır değil mi? 
Uyamaç efendisinin sesinden 

neı'eıinin yerinde olmadığını an

ladı. Mutbaia kuttu. Güzel elbi
seıini cilalı potinlerini gözlüklerini 
çıkardı. Arkasına ketenden bir 
caket giydi prinç ve çay pişir
mek için ateıe ıu kuydu. 

Bir az sonra üzeri porslen fin
canları ve küçük tabaklarla dolu 
karmm JAke bir tepsiyi kolu üze• 
rinde muvazenede tutarak yukarı 
çıktı. 

(Bitmedi)_ 
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cY~Kı.T:n ~ı ı Kuçuk ılanl~ 
ı 1 

l'<'!!!S~~lO defası yüz kuruştur ~~9iiiiiii~' 
,, ocaaı - -

.A Her sınıf işsizlere iş ve istiyenle· 
te işçi verilir. 

.A Iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 
Babıali caddesi telefon 2;~495 --Çok ucuz acele -.-a-t-ı-lı_k __ _ 

Fındıklıda dere içinde Osman çavuş yo· 
kuşunda 15· 17 l · ve t 7 numaralı hene· 
ler yok fiıtına 10 gün zarfında sahibi 
tarafından utılıktır. Denize ve Beyoğ· 
luna nezaretleri vardır. içindekilere mü· 
racaatları. (2927) 

Acele satahk iki ev - Yeni 
inşa edilmiş lr;~rgir altı oda, birer mut· 
fak, banyo, kuyu. terkos, ha\"agazı, elek
trikli, bahçeli haneler satılıktır. 

Süleymıniyede Kanunr medrese so
kağında 7 numnrad:ı Recep ustaya mü
racaatları 

-::-::~~~~~~-~~ 

Kalfa aranıyor - Cıiyü~ 
e_czahanesi için muktedir hir kalfaya ih· 
tıyaç \'ıardır. Talip o!:ınların mczkOr ec· 
zabaneye müracaatları. 

------Para yahut her nevi eşya-
H~kılmet . . memuruna kefaletle yahut ipo
tekle \'erılır. Saat 9 • 12 arasında müra-
caat. htanbul B:ıhçekapı dördüncü Va\ıf 
han asmıl• at 29. 

ı Jırn~~ıı ıı~jl~~ırııı'ııı~ıı~~ıınıı~ırı~ııııııııırııııııııı~ııı~nıııı:iıııı~ıııııııı~ 
f Askeri davetler ( 

Yoklama 
Eminönü askerlik şubesinden: 
I - l\Jülğa Süleymaniye, Aksarav, 

ve Sultanahmet şubesinde mukayyet ,:e 
halen Eminönü kıtzası mınıa <:ısında bu-
Jun.an taşra şu~.elerine mukayyet bulunan 
lhtıyat erk:ln, umera ve zabitanın 1076 
No: lu kanun mucibince yoklamalarını 
yapdırmak üzere şubere bifzat ~'eya bil· 
vasıra mürac:ı:ıtlan. · 

2 - Yoklamays I-6 9J2 de h:ışla· 
nacak ve 30 6 93:? de n ihayet verilecelc· 
tir 

3 - Müracaat ~ünleri Cumartesi 
Pıızartesi ve çarş:ınb:ıdır. ' 

4 - ihtiyat zabitanı askeri vesikala· 
rınt ve nufus cuzdınfarını varsa sıhat 
raporlarını ve iki~er eğı;ue vesika foto· 
ğralılerfni ham~len 'atideki tarihlerde mü· 
racaııt -cdecelderdin 

A - Erk Anı harp ve piyadeler, B -
Sı\•ari ve topcu~:ır : 1 ilı 9 haziran . 

D - JstihkA.m kıtaatı fenniye, C -
Levazım, Jandarma ve deniz : JJ ita 16 
haziran. 

il - Etibba Eczacı baytar ve dic:çi· 
Jer : 18 ila 23 haziran. Y 

V - Nakliye zabitanı, i\lcmurini 
Askeıiye, As:.ert sanatkôrl:ır muzika ve 
imamlar : 25 il:ı' 29 haziran. 

Bevoğ!u askerlik ıubesinden : 

Sultanahmet Vçüncü Sulh Hukuk/ Takvı·m 
hakimliginden: iP'~-• ·---.• 

Müddei İstanbul Belediyesinin Cuma Cumartesi 
müddeaaleyh Arnavut köyünde sucu 27 Mayıs 28 Mayıs 
ba51 sokağında muhtar Kadri B. hane 
sinde sakin Ali Hasip n. aleyhine i- 21 Muharrem 22 Muharrem 
kame ettilti dava üzerine müddeaaley Gün doğuşu 4,33 4,33 
he gönderilen davetiyede ikametgahı • Gün batı§ı I 9,30 19,3 ı 
nın meçhul olma.c:ı ha.sebile bila tebliğ Sabah namazı 4,11 4,08 
iade ktlrndığından 15 gün müddetle Öğle " 12,! J 12,1 J 
ilanen tebligat icra.sına karar vt'ril - lkincll " 16 IO 16,IO 
miş ve mahkemesi 27 - 6 - 932 tari-

Ak§am • 19,30 19,31 
hine müsadif pazartesi güniine Yatsı .. 21,27 21,28 
saat 14 de talik kıhnmı~ oldu -

- !msak " 2 21 2,20 
ğundan vakti mezkürda gelmediğiniz Yılın geçen l 146 

Günler' J 
veya tarafınızdan bir vekili musad • 147 
daka göndermediğiniz takdirde gıya 
ben mahkemeye de,·am olunacağı ilan 
olunur. 

Beşiktaş icra Dairesinden: 
Şahzade başında Çukur çeşmede 9 

numaralı ha.ne: de ınuk im iken ikametga
hını ıerk ve nereye gittiği mechul kafan 
Tatısın bey kızı Naciye hanımın 21 · 6 9.12 
salı ~ünü s:ıa t J O da A 1i Riza beyin 
ken<lusunden matlubu olup inkd.r edilen 
mebııli~ h:ıkkında Be~i ı taş icra mürııfaa 
hakimliğine bcrayi murııf:ı:ı muracut ey
lemesi ve aksi halinde it inzı ret oluna· 
c:ığı ifan olunur. (30181 

BORSA-
26 Mavıs 1932 

Nukut ı~:ıtısı 

1\ unış : 1\ uru' 

20 f 1 ransız 171 - J şilin Av. 2:-.-
1 S er'i •ı ;ı;o- J p zeta 16.-

I l>olar 212,- ı Mark 50-

20 lire t 220,-
1 zıı Oti 2.J,-

20 r. Bc:ç'ka 118,-
1 ı en :o .ıı.-

20 ley 25, -
20 drahmi 30,- 20 dinar :'3,-
20 r. ls\•lçre 820.-

ı çen·oneç 
20 lc\·a 27,- 1 Altın 936,-

I florin f! 5, - t :\lccid ye 40.-
20 kuron Çek 125.- 1 n :ı n k nrıt 23-J. -
---

Cek fiatları ıkap. sa. 16) 

Par!~ 12,06 Prare 16,0825 

Lrındra 7:'5.50 \"ir ana 4,4695 

:\Ü)'Ork (),4760 MaJ rit 5,7':'84 

l\1i1Ano 9,30 - Berlin 2,0085 
Rr üksel 3,39:-5 Varşo\·a 4.24-

Ati na ';'J.2550 l'eştc 4,235') 

Cinevre 2.433:' Blikrcş 49,6:' 
Sof ya 67,3675 Oelgrat !:6,94:'5 

Amstcrdam ı.ı:-53 Moskova t.!1214 ---
Esham , 

lş lı:ın k:ıs ı cı.20 Terkos 25,:-5 

Anadolu 15.- Çimento Ar. s,-
Reji 4,05 l 'nyon dey. 2 1,90 
Şir hayrlye 14,50 S:ırk dcy. 2, :'5 

Tram\·ay 44,:'5 1 alya 2:-
Umumi sigorta 11 , - Şark m. ceza 2,95 
nomontl 2J .80 Telefon 15,55 

istikrazlar Tahviller - -
lst. dahil! '12.50 f.lektrik 5,-
Şark d. yol lan 3,00 Tramny 4,95 
O. ;\lu\•ahh i ı.le 42,50 Tünel 5,-
Gümrükler 5, 10 Rıhtım 16,QS 
Saydi mahl :ıi,75 Anadolu T 25,:'iO 
l ' ağdat. 4,50 il 25,25 

Askeriye mümeil 2 15,8 

Yılın kalan l 218 
Günleri J 

217 

Hava - DUn ııcaklık azamı 25, asg-arf ıs 
dereceydi. bu gün hava açık olacak ve rUı;
gAr poYTazdan cııc~ktlr. 

__ RA D Y 0--.ı 
---------Bugün Jı 

lSTA~"BUL - 18 den 19 a kadar gra· 
nıofon, 19,SO dan 20,SO a kadar Vedia Rıza 

W'I lnd luınımlıırın l~tlnıklcrlyle ıun:, 20,SO 
dan 21 e kadar Travyata, 2.L den ız ye ka· 
dar Münir Nurettin B~y. 22 d"n 22,80 ıı kn 

d.:ır tango. 

VİYANA (.;11,2 m. 15 kilovat 80 '/o) -
12,80 konscr, ıs,.ıo plAI,, 16 plAk, 11,:so kon-

1 ser, 20,80 j:u: \'<' tngannl, 21,15 senfoni. 2S 

konser, 23,SO dan"· 

HEtLSBERG (216,5 m. 6 kllo\·at 10 %) 
- '7 jimnastik, '7,SO konser, 9,SO ev kadınla· 

rma jlmnnstl!t dersleri, 12,SO kon.er, %1,15 

kon&('r. 

BtıKREŞ (391,2 m. ız kllovat) - 12 
plflk, IS plAk, 27 orkestra. 19 konser, 19,40 

plAk. 

I~OlL.\ (4.U,2 m. 50 kllovat 100 %) - ıs 
pl!k, lS,45 tagıınnl, 18,SO konser, 21 ,45 kon

'.'lt'r, 2S,5:S haber. 

DUDA.PEŞTE (550,S m. 18 kilovat 70 %) 
- 10,15 konser, 18,05 b:ılalayl<a. konseri, 

18,SO ru.dyo konser, 21,SO konser, 21,40 Mo· 
:ı:art ve opera. 22 çiıan muslkJ11t. 

l\IOSKOVA (1801 m. 100 k!Jovat) 9,SO 
dnn 21 e kadar neşriyat. 

\'ARŞOVA (1411 m. 120 kilovat 80 %)-
13,10 plAk, 14,85 plô.k, 15,45 plA.k, 16,50 pl!k, 

18,85 orkestra musikisi, 20,45 radyo, 21,15 
senfonik konser, 28,.';0 danıı. 

PARtS (112:> m. 73 kilovat) - '7,45 Jlm
nıutik, .8,4.'i plltk, ı3 konferamJ, 21 kon"er, 
21 ,46 Famıt. 

Yann 
\1l'ANA (.'>17,2 m. l5 kilovat 80 %) -

12,SO konM'r, 14,10 konser, ı:s plAk, 16,201 

musiki, 18 mmıikl, 20 Ada Sari :Zl operet, 

23,20 dan". 

HEILSBERG (276,5 m. 60 kilovat '70 % ) 
- 1 jimnaııtlk, '7,SO kon!K'r, 9,SO jimnastik, 

12,(0 konser, H,OS pIAk, 1G,S5 Dıını:lgden 

nak!I, 17,0S Berllnd('n, 19,SO nutuk. 

BCltREŞ (891,:Z m . 12 kllo,·at) - 12 pl!l.k, 1ı 13 pJAk, 1 7konM'r, 18,10 konser, 20 tlytJtro. 
21 romen mwıJklııl. ı 

ROMA (Ut,2 m. 50 kilovat 100 %) - 13 

pJAk, lS,4.> konııer, 18,ı.5 edebi müsabaka, 
18,30 tagannl, 21 haber, 21,45 komedi. 

BUDAPEŞTE (M0,5 nı. 18 kilovat 70 %) 

I 

Türk 

lerinin en 

biiyük vazil esi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu 

Muktesit 
.. •J .,, •, ....... • ı 

; - .. ' ~. . '"'• ;. . ı:.' . ,' .. 

VE 

Yetistirmek. 
' 

zıraat 

Bankasından 

Bi~ HllUll 
Bcyo;tlu Askerlik Şubesinde mukay

yet bulunan bilumum ihtivat zabitan ~·e 
askeri memurlınnın bermutıt yoklamala
rını 1·6 932 tarihinden nihayetine kadar 
yaptırmak üzere müraca:ıtlan ilan olunur. 

G 
çlg~=·~u~~~:~~· 1~~:

5 

:a:ı::· 210~4:
0

n:~:::. Gedik paşada Jandarma Satı~' 
edikpaşada jandarma satın- 22 

operet, 
1 

dans. 

Yazan: 

• Şeref 

d:ı!1~:~: ~~\:u~00 
kilovat)- ~.ııo alma Komisyonundan: alma komisyonu riyasetinden: \'ARŞOVA (14.11m.1%0 kllovat 80 %)- k, 

Ş k t 1 v ·ı b b k' b l•,10 Lt'mbervden nakil, IS,45 plAk, t8,"0 Yirmi Beş Bin takım kısa kol Ye bacak mamul çamaşırın 8 
ap a ve oz ugu ı e era er on se 'iZ in ila yirmi iki bin <> .. $, o 
k kon!ICr, 19 Yllnodan nakil, 20,45 radyo ga7.e palı zarfla münakasası 6 - Haziran - 93l Pazartesi günü saat 0 

yazlı elbise imaliyesinin kapalı zarfla münakasası 1 Haziran 932 
b tesı, 21 haber, 21•15 konser, 

28
•
10 

konser, beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nu··muneyı· go""rmek (ize' tari ine müudif çarşamba günü saat on beşte yapılacaklar. Ta- 23,50 dans. 

liplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve müna- PARls (1'72:s m. '73 ktoh·at 80 %) - '·"5 re her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnan:ıele' 
k · t• k · · ki f l I jlmna.atlk, 8,(5 pIAk, ıs,so pl!lk, 20 mü"aha- k d ··rs' asaya lf ıra ıçın teminat ve te i name eri e beraber mezkur rtle mez fır aün e muauyen saate kadar Komisyonumuza mu be, 21 edf'bf mUaahnbe, 21,(0 mllaalıabe, 21,~ ~ r 
günde muayyen saate kadar koa:isyonumuza müracaatları. (1899) operet. caatları . (2040) .4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~~ ------ --- - - vuttu. Şeyhülislamla ağaları·--;ı;- daveti kabul etcnitti. Gece ~a- ağa~;rifi kilime sarmıştı. ~;, 

Te'·ı· asız kona•· ahnıp derhal şehzadeyi cülus et- rem kapısından, tebdili kıyafetle bir güri.iltü çıkarmadan, j• 
A .. tirecck ve o sayede bol bol her sokağa çıkmış ve pek iyi bildiği likten bahçeye soktular ve d;r 

istediğini yapacak, mallarına göz semte doğru yürümü9tü. Tam ge- ru Mehmet ağanın göster 'ı, 
- 34- dıkdiği vüzerayı bakhyacaktı. Bir ce yarısıydı. Yokuştan yukarı çı- yerden içeri aldılar. Zülüflü b;9, 

Sedefli rahlesinin üstünde bir 
şey gördü. Bu altın bir zincire 
bağlı atlas bir ufak kf'se idi. 
Ne olduğunu merak ederek eline 
aldı Ye yüzü sap sarı kesildi. 
içinde "Mührü hümayun., bulu
nan kese idi. Buraya nereden 
gelmişti? 

Kapıcılar kahyası çıldıracaktı. 
Sarayda en mahrem arkadaşı 
olan rükip ağasiyle müşavere 
etmek iıtedi. Lakin bir türlü 
cesaret edemedi. Bu menhus 4ey, 
belki kelleıinin gitmesine sebep 
olurdu. 

Kapıcılan fena halde ııkışhr
dı. Hizmet oğlanlarını birer birer 
iıbntak etti. O, yokken odasına 
kimsenin girdiğini görmemişlerdi. 
Bir çare bulamıyordu. Zavallı - -

adam, kapılara yoklarken şaşlun 
şafkm dolaııyordu. 

En sonunda bir tek çare but
du. Bir takrip ile ağa daircıine 
girerek bu menhus şeyi oraya 
bırakmaktan münasip tedbir bu
lamamıştı. 

Her sabah darüssüade ağası
nın yanına giderdi. Ağanın ete
ğini öperken usulcacık keseyi 
yere bıraktı. 

O gün ortalık süpürülürken, 
ağanm odasında Mührü hümayun 
kesesi bulunmuştu. Hünkar, bu 
it için birkaç Arabıo kafasına 
çivi çaktırdı, birkaç biçarenin 
tabanlarını dağlattı ve nihayet 
kese meselesinin kördüğümü çö
zülemeden kaldı. 

• • • 
Apdl paşa mahzenlerinde 
Sadrazam, beyinsiz bir Arna-

taraftan da saraydaki dütmanla- karken uıun dıvar boyunca yü- tacı, herifi omuılamış, yol g ( 
"d d d M b v k•51 

rını tepeliyerek içerı e ışarı a rüyordu. Ortalık, sükün içindey- teren e met aganın ar i' 
son söz sahibi olacaktı. Zaten di. Tam dıvarm ortasına geldiği dan götürüyordu. Mehme~ 11et· 
kanlı hünkardan hiç emin değil- vakit, birden boğaıınm s kılarak, gizli dolap tarafına gitmedı. f e' 
di. Hele bu sefer ava giderken ağzının burnunun bir yumuşak hiyenin de bugiine kadar bi~~ı' 
çarşı esnafı meselesinden dolayı şeyle örtüldüğünü gördü. Bu diği, k~?ağm sağ tarafıo~ak 1

1e,e 
kendis=ni fana halde haşlamıştı. 0 kadar ani olmuştu ki ses çı- vara bıtışik sıralanmış hoc~e bif 
Bu tekdir, pek aleni o'.muştu. Ar- karmak değil, nefes almaya doğru yürüdü. Ortada büyulc e~ 
navudu belindeki koşağından tu· vakti kalmamışta. Yalnız çırpın- çeşme vardı. Çeşmt!nİn ~uk:,~ 
tarak havaya kaldırmış: mak ve kurtulmak isterken, ba- hazinesinin ortasında tarıh 1,ıf 

- Bir defa daha emrime mu· şanın uiuldadığını, bütün azası- gibi beyaz bir mermer bul&J y( 
halif iş görürsen seni föylece dı- nm gevıediğini, gözlerinin ka- yordu. Mehmet ağa, bu tafl , 
vara çarpanml rardığını hissetti. Artık ölüyor- rinden oynatb. .. de~1 

Demişti. Arnavut koskoca cüs- du. Bir yı~ın ot gibi yere seril· Derhal muslukların önU~ yrı' 
geniş yalak, sal tarafa 

0 ııl' 
sesile yaramaz çocuk elindeki mişti. kaymıya başladı. Oyuk taşıil d•' 
topaç iİbi bu kuvvetli bazular Fethiyenin elindeki yumuşak tından bir demir kapak ııı~:sııı' 
arasında titremiş, hiddetinden şey, bayıltıcı bir ilaçla ıslatıl- na çıktı. Mehmet ağa, or def' 
sapsarı kesilmitti. Kafasına inti- mıştı. Zülüflü baltacı, boga- daki halkayı 83yile dörder·ri"'' 
kam almayı sokmuştu. işte bu zını sıkarken, Fethiye, ağzı- sağa, solı, yana, yukarı çef'I 
fırsat~ı. Hiç kimseye sormadan na bezi yapıştırmış ve Mehmet kapak yerinden fırladı. _..1·» 

( Ilit1"~'1. 
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[ ıstanbul Belediyesi llllnları 1 * 3. K. Sa. Al. Ko. dan * 1 
.Kadirgada Şehit Mehmet paşa medresesi pazarlıkla kiraya 

~~rılcccktir. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım müdürlü· 
ıuıac ve pazarlık için de (40,S) liralık teminat makbuz veya 
lnektubu ile 3J-5-932 pazartesi günü saat on beıe kadar daimi 
tnctırnene müracaat etmelidirler. 12300) 

lzmir müstahkem mevki ihtiya :ı i~in ayrı ayrı şartname n kapalı zarf 
usulile münakasaya konulan un arpa bulgurun mikdar ve iha16 tarillleri 
aşağıda gösterilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirılk edeceklerin ise ihale tarihlerinde İzmir müstahkem me\ki sa
tın alma komisyonlanna müracaatlan (26:>) (1889) 

Zeyrekte yedi odalı haliliye medresesi kiraya verilmek üzere 
~~ık nılizayedeye konmuştur. Talip olanlar şartnamesini görmek 
Çın her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 16-6-932 
Perıembe gUnü de l 7 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
~n beşe kadar Daimi encümene miiracaat etmelidirler. (2303) 

Gedikpaşada jandarma satın
alrna komisyonundan: 
6 

On iki bin metre kaputlu~ kumaşın kapalı zarfla münakasası 

1
. • Haziran - 932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Ta
iı~lerio şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iıtirak 
kÇın teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen. saate 
~ komisyonumuza müracaatları. (2039) 

Cinsi Mikdarı ihale · ·· : 
Arpa 349,000 29 • 5 - 932 

Bulgur 100,000 29 - 5 - 9;;2 
Un 589,000 29 - 5 - 93'.:: 

* 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı için 19 

kalem malzemei sıhhiya pazar
lıkla alınacaktır. ihalesi 28-5-932 
Cumartesi günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Şart
namesini görmek jstiyenlerin her 
gün ve paıarhğa iştirak edecek
lerin de nkti muayycninde ko
misyonumuza muracaatlan. (355) 

(2268) 

GümDşsuyu hastanesi süt ve 

Ç V • ı A t • N f • yoğurdu pazarlıkla alınacaktır. orum ) aye ) a ıa ihalesi 28-5-932 Cumartesi gDnü 

B 
aaat 16,5 da komisyonumuzda 

aşmull hendı·sıı· ğı.nden yapılacaktır. Şartnamesini almak 
: istiyenlerin her gün Ye pazarlığa 

d ~orum - Merzifon ~olunun 21 + 558 inci Kilometresi arasın- ittirik edeceklerin de vakti mu-
k •kı. 7850 Jira 14 kuruş bedeli keşifli 2 X 11 m açıklığında ayyeninde komisyonumuza mura-
lrgır ayak ahşap tahliyeli Düğenci köprüsü yeniden inşası caatları. (356) (2269) 

:llıeliyah dört ay çarfmda ikmal edilmek üezre 1,5 ay milddet- • • • 

k
t kapalı zarf suretile münakasaya konulmu,tur. Talipler bedeli lstanbul ve Beyoğlu Üskl1dar 
'tfin yüzde yedi buçuğu uisbetiude münakasa kanununa tevfi- cihetlerinde bulunan lnt'at ve 

kan ı 789) lira teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret oda- mllesıesatile hastaneler ve mek-
~nda mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müdde- teplerin erzak yem ve ekmek 

• 

tınce Nafia dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam nakliyatlara münakaaa11 kapalı 
'Yliyecekl~r ve bu fen memurlara mukavelenameyi de !mza ede- zarfla yapılacaktı. lhaleıi 16-6-932 
teki d" Ih 1 1 ç E · D · · çar9amba günli saat 11 de komis-1 er ır. a e muame esi orum ncümenı aımi riyasetı ma-
acaoıında 30 Haziran 932 tarihine müsadif perşembe günü saat yonumuzda yapılacaktır. Taliple-
16 d d h l k · 1 Ç rin şartnamesini almak üzere her 
b a icra e ilecektir. Fazla iza at a ma ishyen erin orum 
oaşmühendisliğine müracaatlara ilan olunur. (2242) gün ve mllna\cHaya iştirak ede-
---=-- ceklerinde teminat ve teklif 'C ZA YJLER lstanbul 7 ci icra dairesinden: mektuplarile vakti n;uayyende 

_ Bir borçdan doll\ı mahcuz ve fu. komisyonumuza müracaatları. 
19 ruhlü mu arrer 8 çift F:rkek ve 8 çift 

41 numaralı senedı resmi, kadın iskarpini işbu marnın 31 ci salı (320) (2122) 

Pazar günil S. 15 de. 
Pazar günü S. 15,30 da. 
Pazar günü S. 15 de. 
• 

ve kal:.ul muamelesi başlamiştır. 
2 - Talip olanların askerlik 

.şubeleriue müracatla kabul ıera
itini öğrenmeleri ve oubeleri va· 
sıtasile mektebe müracaatlara 
ilan olunur. (349) (2238) 

* * * 
K. O. ve birinci fırka kıt'ah 

ihtiyacı için yaş sebze pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 31·5·932 salı 
günü saat 15 te komisyonumuz
da yapılacaklar. Taliplerin şart-
names;ni almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komiıvonu
muza m11racaatları. (351) (2240) 

• • • 
K. O. ihtiyacı için 6,000 kilo 

birinci fırka için 6,000 kilo Ça
talca ml1stahkem mevki için 
1370 kilo sığır eti ve hastaneler 
ihtiyacı için de 1527 kilo koyun 
eti ayn ayrı şartnamelerle ve 
pazarlıkla alınacaktır. lha\esi 
29 - 5 - 932 pazar günü aşağıda 
gösterilen saatlerde yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa it· 
tirak edeceklerin de vakti mu-
ayyende komisyonumuza müra
caatlar. (361) (2296) 

ihale S.atJeri 
K. O. nunki 14 te 
Birinci Fırkanmki 14,30 da 
Çatalcanaoki 15 te 
Hastahanelerinki 15,30 da 

* * • Ç~n ve mührümü zayi ettim. giınü s :ıar 9 dan itibaren Bcyoğlunda • • • 

1 
tnisini alacağımdan eskisinin dK.~kk~~oteldı ka,~ş,usı~_d:ı. 1d53 N. kundura? 1 - Y.onya Gedikli küçük K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 

~a'- .. u .: .. nın a lt muz:ıye e parı,•a çcvrı- • . • . 
"lllu voktur. (3014) Ihsan leccgi il:ın olunur. zabıt hazırlama mektebıne kayt ıçın odun kapalı zarfla ve ayrı 

'-----------------------·----·-----·--·--·-------···-------· 

ayrı şartnamelerle münakasaya 
konmuştur. ihalesi 18 - 6- 932 
cumartesi günü aıağıda yaıllı 

gösterilen saatlerde komisyonu· 

muzda yapılacaktır. Talipleri• 
tartnamelerini almak Ozere her 

gDn ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de vakti muayyendr te• 

minat ve teklif mektuplarile ko
misyonumuza müracaatları (358) 

(2293) 
lbale 

K. O. nunki 
1. F. ,, 

Saatleri 
15,30 da 
11 de 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı 

için 320 kilo francala ve 170 

kilo tere yağı ve 1500 adet 
yumurta ayn ayra şartnamelerle 

ve pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
31 - 5 - 932 ~alı gllnü aıağıda 

gösterilen saatlerde komiayonu• 
muzda yapılacaktır. Talipler prt-

namesini almak Oıere her rB• 
ve pazarlığa iıtirak edeceklerin 
de vakti muayyende komiıyonu
muza müracaatlan.. (359) (2294) 

ihale Saatleri 
1 ere yağı 16 da 
Yumurta 17 de 
Francala 17,30 da 

• • • 
Dörtyol' daki kıtaah aakeriye 

ihtiyacı için 120,300 kilo ekmek 

kapalı zarf uıulile mlinakuaya 
konmuştur. ihale tarihi 28-S-932 
cumartcıi ıünü saat 14tedir. Ta• 
tiplerin şartnameyi görmek üze-

re komisyonumuza her glin mtl
nakasaya iştirak edeceklerin ise 
teminah muvakkate Ye teklif 
mcktuplarilc beraber Dört1ol ~ 
tın alma komisyonlarına mnra ... 
atları. (266) (1890) 

·-·----·-------

...... 274-~--- TARlH EL KITABI -------• TARIH EL KfTABl ----------215 .... 
b· A) Sanayiin teşviki ve . gümrük hanunlarının sanayii teıvik edecek 
ır mahiyet alması, 

B) Yerli sanayiin ucuz nakledilmesi, 
C) Sanayicilere kredi temini, 
D) Sanayi tedrisatının kuvvet lend irilmeıi. 

.. Türkiye Cümhuriyeti teş~iki sanayi kanuniyle, Türkiyenin yerli ıana• 
~~rni takviye etmiştir. Gümrüklerin milli sanayii himaye etmesi neticesi· 
fır ki, ilk fabrikamn teessüsünden 1927 ~enesine kadar Türkiyede 470 
'hrika varken sanayii teşvik kanununun kabulundan (1927) 1931 se • 
~e•ine kadar açılan fabrik"aların sayısı (1988) dir. 
. Sanayi erbabına kredinin temini için Sanayi ve madin Bankaaı te-

'11 edilmiştir. Büyük ihtisas sahibi sanayi mühendisleri yetiıtirilmittir. 
Ticaret siyaseti : 

h~ On yedinci asrın ba!larma kadar Osmanlı i.mperatorluğunda zirai, ıı· 
-~t, ihracat, ithalattan fazlaydı. 

Ticaret muvazenesi Türk unsurları lehineydi. 
i Halbuki on yedinci asırdan itibaren nihayetine kadar Oımanh 
t~aratorluğunda dahili isyanlar yüzünden ticaret yollan kapanmı~ • 
:·On sekizinci a•trda ise lran ve Rus harpleri memleketi mütemadiyen 
) rllnıttır. Maamafih on dokuzuncu asır ortalarına kadar lran, Orta Aı• 
r ''. Kafkasya ticaretinin ana ticaret yolu emniyette kaldı. Anadolu tica • 
.:~ tekrar canlanır gibi oldu. Faknt Türk sanayiinin ıüratle inhitatına 
!i ep olan bir hadise zuhur etti: Avrupa sermayesinin memlekete giri -
bı k~nılekette büyük bir ticaret inhitatı vücude getirdi. Çünkü sanayiin }j:e ıneleşmesi Türk pazarına .e~nebi malları~~ ucuza ı~k~yordu. 1:"~k· 
di . 'Vaııtalarımn ·buharla tahrıkı de el sanayune en buyuk darbeyı an· 
te rlYor~u. Ecnebi sermayesinin Türkiyede siyasi ve iktısadi müzahen.· 
)o bıalık olması Türkiyenin ticaret müvazenesini bozdu. 1878 de 8 mil • 

il altınlık ihracata mukabil 20 milyon liralık ithalat yapılmııtı. 
te-· Ciinıhuriyet Türkiyesinin bu husustaki telakkisi ticari muvazeneyi 

·•ıındir. 

Alınan tedbirler ! 

~iır Büyük millet meclisi ticaret ve sanayi odaları kanunu kabul edil • 
ır. 

a,ı, Meınleketin muhtelif mahsullerinin alım ve satımını tanzim için bor 
r &çılmıştır. 

~ırıta1iirkiye 10 iktısat ve ticaret mınlakasına takıim olunmuştur. Bu 
~i)eti ~ların başında birer müdir vardır. Hükumet namına ticaret va· 

~ ta.kip eder. . 
,.~rla nıalların satışını temin içm_ sergiler teaiı olunmuştur. 

8
1.~a~et tedrisatı takviye edilmiŞhr. 

d,11 rn·~Yuk iktısadi meseleleri tetkik. etmek için iktıaat mütehaaaıslarm• 
l'~rekkep olan ali iktısat mecliSl tefekkül etmİftir. 

l't 11,kjrk!ye cümhuriyeH devrindedir ki, ticari kredi meıeleai milli ıaha· 
~Hbı'ı ~dılmek istenmif, bu maksatlt., iş bankası millt sermayeyle tesiı 

lhr. 
~eniz ticareti Lozan sulbünden sonra kabotaj haklumn Türklere 

1 clolavısıyle Türk ticaret filosunun inkiıafı kolaylqmııbr. 

Maden ı,ıetme, ormancıhk, hayvancıhk : 
Cumhuriyet c levrinde Türkiye madenleri hakkında ciddi tetkikler 

yapılmıya başlanmıştır. . 
Gümüt, manganez, krom istihsal atı artmaktadır. Çimento iıtihaallb 

teşviki ıanayi kanununun kabulünden ıonra artmııtır. 
Türkiye cümhuriyet idaresinden sonra, iktıaadi ormancılık teeuüae 

haşladı. Bir kısmı elektrikle itlemek şartiyle 33 kereste f abr.ikuı açıl • 
mıştır. Bu suretle Türkiye hariçten kereste celbindetn vareste kalmır
tır. Hatta her sene 150 - 200 metre mikabı muhtelif cinı kereste hari· 
ce sevkolunmaktadır. 

Ormancılıkta ihtisas derecesi yükıeltilmiı, orman mektebi proıram
Jarı takviye edilmiıtir. 

Hayvan yetiştirme hususunda Türkiye cümhuriyeti çalııtı. lalahı 
hayvanat kanunu kabul edildi, müteaddit serum müe11eaeleri vücude 
getirildi. Baytar mektebi ıslah olundu. 

- Nafia siyaseti -
Türkiye cümhuriyetinin nafia siyasetinin esasını demiryolu sİ)'Metİ 

teıkil eder. 
Demiryolu Türkiyenin: 
1 - (\ara vahdeti, 
2 - Milli mudafaa kudreti, 
3 - lktısadi kudreti noktai nazarından ihtiyar edilmit bir siyasettir. 
Demiryo)u inşaatı başvekil İsmet patanın azim ve himmetiyle inkitaf 

f'tmiştir. 
1914 senesinde Türkiyede şirketler ve hükUmet tarafından 3357 ~ 

lometre şimendifer işletiliyordu. 1932 de devlet timendiferlerinin tul 
3211 kilometreye baliğ oldu. 

Türkiye ıimendifer siyaseti Türk vatanını ti.maiden cenuba, prk • 
tr.n garbe demiryollarıyle raptetmek gayesini takip etmektedir. 

Sosa ve köprUler : 
Cümhuriyetin ilanından sonra şose inşaatına ve tamirine azami ıay• 

ret sarfedilmi~tir. Bir çok köP,rÜ yapılmıştır. 
Irmak ve Çay mecralarının ı:slahı, sulama kanalları, ıu bentleri in• 

ınatı, bataklık kurutma faaliyeti için devlet 1920 den 1931 e kadar 50 
milyon lira sarfetmi§tir. 

istatistik ve nUfus işleri : · 
Yeni Türkiyenin iktısadi faaliyetinin temelini ilmi bir tanıma tetkil 

edecektir. Osmanlı imparatorluğu istatistik ve nüfus meıelelerinde ka • 
yıtsı2:dı. 

Türkiye cümhuriyeti bir istatistilf umum müdiriyeti teıkil etli ft ilk 
i~ olarak da nüfus vaziyetini tesbit etti. 

- Sıhhi ve içtimai muavenet siyaseti-. 

On yedinci asra kadar Türkiye tababeti üstün bir k,ymeti haizdi. 
Fakat inhitat devresinde Türk tababeti ve i9timai muavenet yarclmws 
bir hale .rirdi. imparatorluk memleketin sıhhi meseleleriyle metaul ol-
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Avrupadan dipJomaJarJa mu11ddak birinciliği ve en büyük za

fer mşanını ihraz ettiği a'ibi Türk zekası, Türk san'atı, Türk 
ıermayeıi Ye Türk amelesiyle ihzar olunmuştur. 

.. --- Do. lhsı.n Sami ---.. 
ISTAFILOKOK AŞISI ı , 

Stafilolcoklarda ınütevellit (ergenlik 

k~ın çıbanı, koltuk ala çıbanı ar 
pacı k ) ve bütün cilt hastalıkla· 

rına karşı pek: tesirli bir aşıdır. 

Divınyolu No 189 

"Vıkıt,, gazetesi Müdüriyeti Aliyyesine: 
Heybeli Adada Bostan soka- ~ 

ğında 19 numarada mukim Ne
ıim mirzahi Efendi kızı Ester 
Hanım ile Salam on oğlu Y asef 
Kaneti Efendi evlenerek malla
rının idaresi hususunda (Mal 
Birliği) usulünü ve Kanunu Me
deninin bu esasa müterettip hü
kümlerini dairemizde 26 Mayıs 
1932 tarihinde 4569 - 130 numa
ra ile re'sen tanzim kılmmış olan ı · 

Mukavele ile kabul eylemiş ol· 
duklarmdan taleplerine binanen 
keyfiyetin illnını reca ederim 
Efendim. (3015) 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
K-aıahk, aafiyetl amumıye ·~ 
linlr rahabulıklanna lluıı bin· 
lerce doktorlar taralaadu tavıı· 

!C edileD 

enofiiTato 
kaYVet U1cıat dthıyaaıa ber t .. 
rafında ... aridelcr ..,, çocuklar 
btıyllk bir 11tcmnaniyeUe kullall .. 
rak · pek Hyilk faide g6rmekte
clirlcr. Hcrccııaaede bulunur. 

1 
' 

26 Mayıs 1932 
Jstanbul Beşinci Noteri 

Mehmet Sami 

Devlet Dem lryolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 219 kalem sici 
naftelio, perçin çivisi, elektrik malzemesi kolza yağı, lamba 
şesi, kılıngeot lav ha, •di soda, sikatif, gres yağı: hırdavat, mu 
telif çiviler ağaç vidası, somunlar, alat ve edevat boya, ip, 
1aire gibi muhtelifülcins mal!emenin pazarhğı 30 V. 32 tarihi 
müsadif pazartesi gönfi icra kılınacağından taliplerin yevmi aı 
kurda aaat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbati vücut edere 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BiT, ORUMCEK, 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve , YAllll ' kümes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşarata mevti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bir 

Adres: lstanbul Ankara caddes ı 
Yakıt yurdu. 

daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryolları, Şark demiryolları, Seyriıe
faio, Hililiahmer, Gülhane, Cenahpafa, Haseki hastaneleri ve
sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtlara, Yatı mektepleri, büyük 

Telefon: YaZl işleri 2.4379 ve 
2.38?2 idare 2.4370. 

oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum
panyası, Ye bilumum müeısesah milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Hasan 
Ecza Deposu. 

, Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartları: 
1 3 b 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçre - 800 1450 2700 

itin $artlarımız: 

Aylık 
Kuru~ 

~ tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin milfredat liıt 

mağaza dahilinde asılmıı olup nümuoe getirilmesi icap ed 
malzeme içün pazarlık günü nümüne getir:Imesi nümuneıiz vuk 
bulacak tekliflerin kabul edilmeyeceği illn olunur. (2292) 

O sküdar Malmüdürlüğünden: - l~csmf l lususl 

On bin ton lave maden kömürü kapah zarfla münakasaya ko 
muştur. Münakasa on dört Haziran Salı günü saat on altı buçuk 
Ankarada Umum Müdilrlük binasmda yapılacaktır. 
Fazla tafsilat almak isteyenler beşer liraya 1atımakta olan fi 

nameleri Haydarpaşa ve Ankara veznelerinden tedarik edebilirl 
(2245) 

Satın J O Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilin !artlarımız : 
Satılık çayır: Üıküdarda Altunizade mahall~sinin 1 ~ ,j 4 ı-10 Defalı 

{Prevantoriyom) müessesesinin bahçesinde hayvanat besliycolere 30 50 65 1 5 IOO Kuruş 
A- Abonelerimizin her üç aylı · ist. Evkaf Md. ilanları yarar tahminen 150 dönüm miktarında taze çayır satılmak üzere 3 ğı için bir defa mecc:ınendir 

müzayedeye konulmuştur. Otu görmek arzusunda bulunanlar B - 4 satırı geı;en il!nhnn fazla Sayım ocağında yirmi beş dönüm tarla üç ıeoe müddetle icar 
mahallinde Prevantoriyom müdürlüğüne müracaatla görüp ve satın için 5 kuruş zammolunur, verilmek üzere müzayedeye vazedilmiştir. 19-6-932 tarihine m 
izahat alabilirler. Muhammin kıymeti 150 liradır. Taliplerin % 7,5 VAKiT Matball8J sadif pazar günü ibaleıi icra kılınacağından talip olanların yevlll 
pey akçelerile 30 - 5 - 932 pazartesi günü saat 15 te ÜskOdar Sahibi: Mehmet Asım. umumt meıkürda Istanbul Evkaf Mlldüriyetinde orman ve arazi idaresi 
mal müdürlü" üne müracaatları . (21 90) nrc:ır'- · mUcHiril: Refık Ahmet müracaatları ilan olunur. (2288) ·-···--·-·····-····-·······-·················-·····----------------·-----·· 
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mayı bir esas vazife telakki etmiyordu. Türkiye cümhuriyeti tee11üsü 
anından, yani Ankarada Büyük millet meclisinin teşekkülünden itiba • 
ı·en Türkiye için ııhhat ve içtimai muavenet meselesini bir p!ensip mese
lesi addetti. 

icra vekilleri heyeti teşekkül ederken vekiller heyeti arasına bir de 
~(Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekili) ilave edildi. Halbuki impara • 
torluk devrinde sıhhiye işleri dahiliye nezaretine merbut bir müdiriyeti 
umumiye idi. 

(Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekaleti) teessüs ettikten sonra, 
<laha harp esnasında cephe gerisine çekilen muhacirleri, yerleri, yurtla· 
rı yanan yüz binlerce zavallıları himaye etti. içtimai muavenet vazifesi 
Türkiye cü.mhuriyetinde böyle başladı. Sıhhi faaliyet itibariyle de: 

A) Türkiyede müthiş bir afet halini alan ve askerlik yatına gelen 
Türk delikanlılarından yüzde 20 ila 40 raddesinde askerlik yapamıya • 
cak br hale kadar getirmi§ olan sıtma ile tiddetle mücadeleye başladı. 

B) Vilayet hastanelerinin yatakları çoğaltıldı. ,, · 
C) Bulaııcı hastalıklarla mücadele için tedbirler alındı, 
D) Umumi hıfzıssıhha kanunu ne,redildi. 
Bu kanuna nazaran şehirler, müesseseler, binalar hükUmetin aıhht 

lControlu altına girdi. Elli kiıiden fazla İ§çi kullanan müesseselerin bir 
doktor istihdam etmesi, yeni yapılan evlerin kiralanmadan evvel sıhhi • 
ye heyeti tarafından kontrolu, yapılacak binaların hıfzıssıhha §artlarına 
uygun olması kararları bu kanun iktızasındandır. 

Sari hastalıkları tedavi ettirilmemesi bu kanunun neşrinden beridir 
kl devletçe bir cürüm telakki olunmaktadır. 

Evvelce evlenmeler yalnız dini bir mahiyetteydi. Halbuki Türkiye 
Cümhuriyeti bunu aynı zamanda bir sıhhi mesele addederek izdivaçtan 
e:vvel evleneceklerin muayenesi usulünü koymuttur. 

Himayel etfal ve Hillllahmer : 
Türkiye cümhuriyetinin feyizli hareketlerinden biri de çocuk hima " 

yesinin Türkiyede içtimai muavenet meselesi halinde telakki etmesi
dir. Bu hususta teıekkül eden Himayeietfal cemiyeti bir nüvedir. 

Hilaliahmer, Türkiye cümhuriyelinde insani hizmetler ifası için bir 
çok sühuletlere mazhar olmuştur. 

-Türk ordusu ve Milli müdafaa-
• 

Mondros mütarekesinden sonra Türk ordusu silahtan tecrit edil • 
mit, muharip askerler terhis edilmiıti. Milli ordu, bu vaziyet içinde düş • 
mana karşı silaha sarıldı ve bu sahada muvaffak oldu. istiklal ve hürri • 
yet için döğüten Türk ordusu muzaffer oldu. . 

Türk ordusu istiklal harbiyle iyi idarenin, iyi kumanda heyetinin e• 
!inde namağlup bir kudret olduğunu bir kere daha ispat etti. 
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B) Hububat, pamuk, patates gibi mühim zıraı mahsullerin ısl 

için bir çok müesseseler vücude getirilmiştir. Adanada pamukları 111 
için, Adapazarında patatesi ıslah için tohum ıslah istasyonları vücude .~ 
tirilmiıtir. 

Zlraa sahasında ihtisas 
Türkiye cümhuriyeti ;zir~at mesleği~i asri bir hale ~~~ak_ için zir eC 

at ve baytarlığın yüksek ıhtısu derecesıne çıkmasına buyuk hır gayr 
göstermİ§tir. • 

Muhtelif zirai faaliyet sahalarını ihtisas haline koymak için bit 
~ok talebe ve muallim Avrupaya gönderildi. . I 

Muhtelif yerlerde ipekböceği, tavukçuluk, enstitüleri açıldığı gıb 
memleketin 100 muhtelif mıntakasmda hava ahvalini tetkik etmek üzer' 
,(Meteoroloji) isatsyonları vücude getirildi. .,,& 

Orta ziraat tahsili tamim edildi. Yeniden dokuz tane orta zir 
mektebi açıldı. 

Orduda çiftçi askerlere ziraat dersi verilmesi esası kabul edildi •• 
Mektep yaşını geçirmi§ çiftçiler için ziraat kursları tertip edildı· 
Ziraat bsnkaaı : . ,1 

Ziraat Bankası Osmanlı imperatorluğu za.manmda 1860 da Mıtb.,. 
Paşa tarafından Tuna vilayetinde teşkil edildi. 1867 de memlekell. 
her tarafına tamim edildi. O zaman Bunun adı (Memleket menafi' •f • 
dıkları) ydı. 1889 da adı Ziraat Bankası olHu. Fakat bu bir banka o 
maktan uzaktı. fr' 

Metrutiyet devrinde de Ziraat Bankası faal bir rol oynıyamadr. ds
tikla harbinden sonra Ziraat Bankası etrafında ciddi tetkikler yapıl 
Bankayı ıslah için Avrupadan mütahassıslar celp edildi. • 

Eskiden Ziraat aBnkaaı çiftçiye ancak sermayesinin yüzde 30 u ıı-. 
dar yardım ediyordu. Bu nispet Milli Mücadele devrinde yüzde 53 e k• 
dar çıkarılmıttır. ,-

Ziraat Bankasının tee11üsünden Milii hükumetin teessüsüne kadar Jll&I • 
tahsıla yaptığı yardım 22 milyon liradan ibaretti. 1924 ten 1931 e ~ 
dar yapılan yardımın mikdarı 95,Smilyon liradır. 

Zirai kredi kooperatifleri : •• di-
Osmanlı imperatorluğunda köylünün en büyük şikayeti kredi ıt•>: • 

Cümhuriyet Türkiyesi bu meseleyle de alakadar oldu. Zürrai itibar. bZi"' 
likleri teşkili için kanun layıhasını Büyük Millet Meclisi kabul etti· 

11 
• 

rai itibar birliklerini inkşaf ettirmek için zirai kredi kooperatfi kall 
.nu da kabul edildi. 

1930 dan beri kooperatifler süratle inkitaf etmektedirler. 
Toprak meselesl : 
Türkiye Cümhuriyetinin ziraat 

rağı olmıyan çiftçi bırakmamaktır. 
Büyük Millet Meclisi tarafından 

köylüye arazi taksim olunmuştur. 

• 
siyasetinin esası, memlekette toP 

kabul edilen kanunla topr~ 

Sanayi sl~~setl : . . • ıt~ 
Türk sanayıı on dokuzuncu asırda yıkılmzya batlamış yırmın~ 

ffliı haline girmittir. Türkiye Cümhuriyetinin ıanayi siyueti ıu 
iıtinat ederı 


