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V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1incl sınıt 

60 ,, ,, 2 " 
90 ,, n 3 n 

210 n 11 4• 5 ,, 
kitanlıırı idare tarafından hedlre edilir. 

Sayısı 5 Kurut 

Hareket Etti. 
Türkiye ile ltalya arasznda 

(Brend~zi)ve (Bari)de 
) Yeni V unan Baı· ~ 
i vekili ne istiyor? l 
\ Atina, 29 {Hususi) - Baı- F 
! vekil M. Papanast.syo, Avala ~ 
l d k' y l . = i namın a ı o~as avya aıaoeı- ~ 

Mali ve iktısadi 
iştiraki 

bir 

~üvazene 
e~si 

1 fla . . 'b bik lirandan ıb aren tat· 
lllG' batlanacak olan yeni 
lt~~Zene vergisi kanununun 
le._ •llt, tahakkukat ve cezai 
'tat,a~rrıları hakkındaki yeni ve 
••yf ••tal muiumat altıncı 

•11ıııdadır. 

{ mn bura muhabirine uzun be- j 
J yanalla bulunmuıtur. ~ 

\ Ynnan Başvekili bu beyana- ~ 
f hnda, Tilrkiye, Yunanistan •e ~ 

• 
mesaı 

Bu programı seri ve ameli bir tarzda 
tahakkuk ettirmek Uzere pek yakında 
bir muhtelit komisyon teşkil edilecek 

j Yugoslavya araamda ıiyaıl ve i 1--,...-.,.,.-.........,,._..~,.
\ bütün Balkan ae•letleri ara- ~ 

( 
sında ikbsadi bir b~triki me· ~ 
saiyi müdafaa •e terviç ediyor. § 

( Atina, 29 (A.A) - Yeni ka- ~ 
I bine önilmüzdeki cuma, ,meb'· ~ 
~ uıan meclisi huzuruna çıka· ~ 
§ caktır. ~ 

'-.1111ıımııı11111ııını111111ıııııı11111ıııııııu111ıııııııııuınııııuıı 11J 
Ahmet Ferit Bey 
Loodra bilyük elçimiz Ferit 

Beyin V arşuva bOyük elçiliğine 
nakledildiğini yazmııtık, Ferit 
Bey bu ~abah 8,30 da ıebrimize 
gelece, akıama Ankaraya gide. 
cektir. 
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Sovyetler ... Dahili 1 T 1 1 Haberleri 

Askerlerini Mançu- ıı.~~H~a!.;.;.~cı~._ _____ e_g=-r_a ____________ _ 
riye naklediyorlar b k J 

"Maten., gazetesinde şöyle bir Ün melisin ka ul ettig~i anun ar 
haber görülmüştür: • 

"Tilrk başvekili hmet Pş. nın 
Moskovayı ziyareti esnasında ya
pılan anlaşma neticesinde, Sov
yetlerin Kafkasya hududunda 
bulunan alaylarından bir kısmı, 
bu huduttan alınarak Mançuri 
hududuna nakledilmiştir. 11 

Vapurcular 
Şirket teşkiltni 
lstemiyorla~! 
DUn tekrar toplandılar 

Vapurcular birliği umumi lie
yeti dün öğleden sonra birli· ~ 
merkezinde fevkalade olarak 
içtima etmiştir. Dün Ankaradan 
gelen Yapurcular heyeti azaları 
Y elkencizade Lutfi ve Sadık:ıa-
de Ruşen Beylerin izahatını din
lemiştir. içtimada bütün vapur
culann murahhasları hazır bu-
lunmuştur. Bu izahattan sonra 
Aukaradan gelen murahhaslar, 
layihanın Millet Meclisinde en
cümene verildiğini, binaenaleyh 
sfiratle bir karar verilmesini tek
lif etmişlerdir. Bu teklif Ozerine 
vapurcular heyecanlı beyanatta 
bulunmuşlar ve iki saat devam 
eden müzakere neticesinde şu 
kararları vermişlerdir: 

1 - Aokaraya işleri yakından 
takip için derhal bir heyet gön
derilmesi. 

2 - Bu heyetin müdafaa ede
ceği esasların tesbiti. 

3 - Elde mevcut olan ve bu 
gün işliyen bütün vapurların bir 
listesinin silratle hazırlanması. 

4 - Bu listede bilhassa yol
cu nakliyatile meıgul olan va· 
purların tonil&toları ve yaptıkları 
itlerin tesbiti. 

içtimadan so.ıra derhal karar· 
Iarın tatbikine geçilmiş ve liste· 
Jerin hazırlanmasına başlanmıştır. 

Ancak Ankaraya gidecek be· 
yetin mildafaa edeceği esasatm 
daha açık bir surette tesbiti için 
bugün saat onda birlik merke· 
zinde tekrar bir içtima yapıla
caktır. 

Bu içtimada gene bütün va· 
purcuların murahhasları hazır 
bulunacaktır. Hazırlıkların ikma
linden sonra heyet Ankaraya 
hareket edecektir. 

içtimadan sonra vapurculardan 
bir zat muharririmize demiştir ki: 

- Biz ilk noktai nazarımızda 
ısı ar ediyoruz. Şirket teşkili ge· 
rek hükumetin ve gerekse va· 
purcuların menfaatleri noktal!lın· 
dan çok zararlıdır. Velhaml şir· 
ket tetkilini kat'iyyen istemiyoruz. 

Macarların italyan
lara teşekkürü 

Roma, 29 (A.A) - Macaris
tanın Romadaki elçisi düo Cbigi 
sarayına giderek, Macar tayya-
recileri Endresz ve Bittay'm feci 
surette vefatlarından sonr .. ltal-
yan milletinin g?stermiş oldu~u 
tezahürat Ye tazıyetler hasebıle 
Macar millet ve hükumetinin 
derin minnettarlığını haricize na
zırına iblai etmiştir. 

Macaı elçisi, yeniden ."Maca· 
ristan için adalet,, ismini taşıya
cak olan bir tayyarenin ibda 
edilmesinden ve kzza kurbanla· 
rının Ailelerine yapılan muave
netten dolayı teşekkürlerini tek
rar etmiştir. 

Kastamonuda imtihan edilen 
muallimler 

Kutamonu, 29 (Yakıt) - Vihi 
yet dahilinde muallim muavinliği 
yapan iki Hanım ve on dört 
erkek muallimden ibaret 16 mu· 
nllim muavini devlet imtihanına 
tibi tutalmuşler ve imtihanları 
muallim mektebinde icra edil
miştir. 

Darülfünun bütçesi, Matbuat kanununun 38inci muaddel ·maddesi 
takas komisyonu teşkili, muamele ve bina vergileri tadilatı 

layihaları, Amerika ve Irak muahedeleri lastik edildi 

Yeni vergi ile alınacak fazla varidat altı milyon lira 
kadar tahmin edilmektedir 

Ankara, 29 - Büyük Millet 
meclisi bugünkü içtimamda darül 
fünunun 932 bütçesini müzakere 
etmiştir. Bütçe encümeni maz· 
bata muharriri Kemal Zaim Bey 
bütçe eecilmeninin darülffinun· 
daki barem tatbikatı hakkında 
bir karar vermiye kendini sala· 
hiyetli görmediğini, keyfiyetin 
darülfünun divaniyle maarif ve· 
kaleti tarafından tetkik edilmesi 
lazım geldiğini söylemiştir. 

Maarif vekili Bey içinde bulu
nulan sıkıntılı vaziyetle bütçeler· 
de yapılmasını zaruri kıldığı ta
sarruf dolayısile geçen sene büt
çesinde noksan bir şekilde Mec· 
lise verilmiş olan bütçenin encü
men tarafından geçen seneki 
miktara iblağ edilmiş olmasını 

Büyük M. Meclısi tarafından mem· 
leket ilim ve irfanına karşı 
gösterilmiş bir takdir ve alaka 
eseri olduğunu kaydetmiı, darül
fünunun masraf karşılığı olarak 
926 bin 276 lira tahsisat Yerilmesi 
kabul edilmiş, varidab da bu mik· 
tar tahmin edilmiıtir. 

Takas komisyonu teıkili hak " 
kındaki kanun ile devlet memur • 
lan maaşatınm tevhit ve teadülü • 
ne dair kanunda tadilat yapılma • 
ıı ve askerlik mükellefiyeti ka -
nununun 111 inci maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkındaki ka • 
nunlarm ikinci müzakereleri ya .. 
pılarak kabul edilmiştir. Mat • 
buat kanununun 38 inci madde • 
sinin tadiline ait kanun layihası 
müzakere ve kabui olunmuftur. 
Buna nazaran 30 Temmuz 
1931 tarih ve 1881 numaralı mat • 
buat kanunun 38 inci maddesi 

Bulgar meclisinde 
Komşu Türkiyeye 
Mulıabbet tezahUrlerJ 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
Mebusan meclisinde bütçe müza • 
kerelerinin hitamı dolayısile be .. 
yanalla bulunan M. Mu§anof 
Türk - Bulgar münasebatınm 
çok samimi, dostlukla meıbu ol -
duğunu söylemiş, "Her vesilede 
Türk hükUmeti bize faydalı ola • 
bilecek her şeyi büyük bir hassa • 
siyetle yapmıştır.,, demiştir. Bu 
sözler Bulgar meclisinde ıiddet .. 
li ve sürekli alkışlarla karşılan • 
mıştır. 

Fastaki kıyam 
Rabat, 29 (A.A) - Toold cı

varında bir askeri mevzi yakının· 
da pusu kurmuş olan kıyamcılar 
bir nişanci müfrezesi tarafından 
tardedilm;şlerdir. 

Müsademe neticesinde bir Fran· 
sız znbitıle altı niıancı askeri 
ölmüş ve bir zabitle 12 nefer 
az çok tehlikeli suretle yaralan· 
mışlardır. 

Deliren b•r munkOm 

şu §ekilde tadil edilmittir. "Mem· 
leket dahil ve haricindeki inti • 
har vak' alarmı gazetenin intişar 
ettiği mahallin en büyük zabıta 
makamından mezuniyet almaksr
zm neşretmek memnudur. lnti· 
har edenlerin ve intihara teıebbüs 
edenlerin vak'aya tealluk eden 
resimleri basılmaz. Şu kadar ki, 
zabıta mezuniyet verirken bun -
laırın diğer resimlerinin basılma -
sım da menedebilir. intihar vak' " 
alarmı başka bir gazeteden ikti • 
bas ile ne§reden gazete için zabı .. , 
tadan mezuniyet almağa lüzum 
yoktur. Yabancı bir memlekette 
çıkan gazetelerden iktibas ıure • 
tile neıredilec-'!k bu vak'aların 
sorulacağı yerdeki zabıta maka • 
mından izin alınması lazımdır. 
Bu madde hükmüne muhalif ha • 
reket edenler bir haf tadan bir se " 
neye kadar hafif hapis ve yirmi 
beş liradan 200 liraya kadar ha • 
fif para cezasına mahklim olur .. 
lar. 

Müteakiben dahili istihlak mu • 
amele ve bina vergilerinde tadilat 
yapılması hakkındaki kanunlar 
kabul edilmiştir. Bunlara naza· 
ran dahilde istihsaledilen şekerler 
den satış vaki oldukça kilo ba§ı .. 
na sekiz kurus istihlak vergisi 
alınacaktır. Buhran vergisinin 
devamı müddetince bina vergisi • 
ne sahibinin oturduğu meskenler i 
çin mevcut vergisinin altıda biri, 
sair binalar '9in üçte bir nispetin· 
de buhran zammı yapılmıştır. 
Muamele vergıi kanunun beşinci 
maddesinin a ve b fıkralarına gö .. 
re alınmakta olan verginin nispeti 
yüzde altıdan yüzde ona çıkarıl • 
.mıştır. 

Tadilat ile alınacak fazla vari .. 
datın 4 milyonu muameleden, 400 
bini §ekerden, ,bir milyon 600 bi • 
ni de bina vergisinden olmak ü .. 

Hindenburg 
BrilntngJe vaziyet 
Etrafında gUrUşttyor 

Berlin, 29 ( A.A) - Mareşal 
Hindenburg'uo öğle üzeri M. 
Brllningle yaptıiı mntikattan 
sonra atideki resmi tebliğ neı
redilmiıtir: 

"Mareıal Hindeoburg, bugUn 
başvekili kabul etmiştir. Başye
kil, reisicUmbura umumi vaziyet 
hakkında izahat vermiıtir. Baş
vekil, yarın tekrar r~iııcümhur 
tarafından kabul edılecek ve 
izahatına devam edecektir. 

Tahmin edildiğine göre reisi: 
cümhurla başvekil arasındakı 
mülakatın neticeıinden ancak 
pazarteıi günU malümat ahnabi· 
lecektir. 

Avusturyadakl hadlsele ve 
bir letlzahl 

Viyana,29 (A.A) Umumi mec· 
!isin Hitler hizibi insbruck ve 
Linz de vukubulan ve bir nazinin 
ö!Umll ikisininde ölüm derecesin
de yaralanmasile nihayet bulan 
kanlı hadiselerden dolayı baş-
vekilden istizahata bulunmıya 
karar vermiştir. 

Hitler fırkasının naşiri olan 
Tages zeitung gazetesi hüku· 
metin kargaşalık amilleri aley· 
hinde derhal harekete geçme· 
diğl takdirde Naziılerin arka· 
daşlırınm intikamını almaaının 
yolunu bileceklerini yazlyor. 

Bu son tehdit Tyrol vilayeti 
Rusyadakı mUtahassıslar1mız idyre makamlarını ve bnnlarla 

Kastamonu, 29 (Yakıt)- Mül
kiye hapishanesinde sirkatten 
üç aya mahkuın on sekiz yaşın· 
da bir mahkünı delirmif ve ar
kadaşlarına saldırmıya başlamıı· 
tır. iğdir nahiyesinin Z1rze kö
yünden imam oğlu Esat isminde 
olan bu zavallı derhal lstanbula 
sevk edilmistir. 

Trabzonrfnn bildirildiğine gö.. beraber Sosyal demokrat ve 
re, Rusyadnki tetkik hey~timiz innsbruck hirıstiyan Sosyal mat
Batum larikiJe Trabzona gelnıi' • , buatım istibd1'f etn>P.kt~dir. 
lerdir. 

zere 6 milyon tahmin edilmekte • 
dir. 

Muvakkaten Türkiye C. ile A .. 
merika müttehit devletleri ara • 
sından aktedilmit ikamet muka .. 
velesinin tastikine dair kanurıun 
müzakeresine geçilmiştir. Bu mü • • 
nasebetle söz alan dahiliye ve .. 
kili ve hariciye vekaleti ve • 
kili Şükrü Kaya Bey hüku.met ta -
rafından Büyük MilJet Mediıinin 
tasvibine arzedilen vesikanın ya. 
kın ıark tarihinde ilk ve mühim 
vesikalardan biri olduğunu işaret 
ederek demi9tir ki: 
"Şimdiye kadar münkariz im

paratorluğun hariçle müna~ebatı 
karııhklı muahedelerle defril bir 
taraflı kapitülasyonlarla idare 
olunurdu. Türk milleti qüpbesiz 
cümhuriyete tekaddüm eden se
nelerin seyyiatıodan mesut değil
dir. Fakat imparatorluk bilgisiz
liği ve aczi yüzünden bu mem· 
lekeli Avrupalılar ve Amerika
lılar nezdinde dun bir vaziyette 
bırakmıştır. 

Bu bir hakikati taribiyedir. Bu 
hakikatı taribiyn Türk siyaset ida
resinden silen ancak ancak Cüm· 
huriyet olmuştur. (Alkışlar, bravo 
sesleri) 

Verilen izahattan sonra muka
velenin taıtikine dair kanun al· 
kışlarla ve müttefikan kabul e· 
dilmiştir. 

Bdehu Türkiye· Irak mukavele· 
sinin taıtiki haklundaki kanun mil· 

zakere edilmiş Ankarada imza 
edilmiş bu mukavele de alkışlarla 
tasdik olunmuştur. 

Meclis, yar1n bu gün topla· 
nacaktır. 

Seyrisefain bütçesi 
Bugttn mecliste mü

zakere edilecek 
Ankara, 29 (Vakat) - Mecli

sin yarınki ruznamesinde Seyri
ıefain bütçesile yeni nakliye 
vergisi liyihalan vardır. 

Seyrisefainin bütçesini blltçe 
encümeni tadil ederek bir bu
çuk milyon Jira tenzil etmiştir. 

Ücretli memurlardan bir kısmı çıka
rılacaktır. Bunun için llcret kıs
mında kırk iki bin lira kadar 
az konulmuştur. Vefat edenlere, 
hizmetten çıkarılacaklara, kaza
zedelere müdiri umumi yUz liraya 
kadar tazminat verebilecektir. 

Trabzon hattı biri yalnız yaza 
ait olmak üzere iki, Istanbul 
lzmtr, Istanbiıl - lzmir • Iskende
riye haftada bir, Müdanya haf
tada 3, Bandırmıı dört, Karabi
ga ıeferleri haftada bire indiril· 
miş, J.tanbul Edremit Ayvalık 
ve İmroz Bozcaada seferleri kal· 
dırılmıtbr. idarenin açıiı 1,351,-
356 tahmin edilmiştir. 

idam kararı 
Ankara zenginlerinden Fahret· 
tin Efendinin katmeri hakkında· 
ki hUkUm temylzce hstlk edildl 

Ankara, 29 (Vakıt) - Anka· 
ranın sayılı zenginlerinden F ab-

rettin Ef. yi öldürenlerden Kımııla 
Baronun idam kararını temyiz 
mahkemesi tastik etmiı, evrak 
Meclise verilmiıtir. 

(Brendizi) ve 
(Bari) de · 

( Başm:ıkalcmiıden mab:.~ "1 
şarka karşı açılmış bir Hhll\S 
olduktan sonra, şinııHki (BreııGlll 
rnnnı artık tamamen askeri bir 11 
haline gelt!cektir. 

Buraya ticaret gemileri ıi 
yecektir. Bu suretle Brend 
bugün haiz olduğu iktisadi ehem 
Bari'ye geçecektir. 

Gene (Bari) de büyük bir şark 
gisi yapılmış olmasının sebep ve 
meti de bu limanın tel"sii ameli 
istihdaf ettiği maksatla tabii 01' 
al.lkndardır. Geçen sene sergiye 
ler iştirak ettikleri halde bu sene 
mişlcr. Şark sergisi denilen 
(Bari) limanının yanında adeti 
çük bir şehir gibi bir şeydir. B 
bundan sonra da her sene on bet 
kadar devam etroek üzere beyne 
bir sergi kurulacaktır. Italyanlal' 
sergide bUtün şark mahsUll 
tem il edilecef:rini göstermek l~fn 
na Şark sergisi diyorlar. 

(Bari) de bu suretle bütfln 
memleketlerini aJ!kadnr edeeek 
rette tatbikinn başlanmış olan, P 
yapan, M. Mussolini'nin itimat e 
siyaset ve idare arkndaşlanndaJI 
günkü Nafia nazmdır. Aslen ( 
ri) nin mülhakatındnn küçük bir 
sabada doğmuş, büyümüş ol .. 
zat. M. l\fussolini tarafından N• 
nezaretine getirildikten sonra bu 
nı hazırlamış ve hükumetçe kabul 
dilmiştir. Bu plan şimdi l 
hükumetinin ehemmiyetle takip 
ği hedeflerden biridir. 

Esasen (Bari) Umumt harpte 
tedrici surette inkişaf eden bir U 
dı. Şehrin nüfusu da mütema 
artıyordu. Fakat sekiz sene 
Jtalya hükumeti tarafından bu 
nın tevsiine Ye bütün şark meml 
lerine gidecek ve oralardan ıe 

eşyanın tevziine mahsus beynel 
bir ticaret merkezi şekline getiril 
sine karar nrildikten sonra bu n 
tezayildü, nznmi dereceyi bülm 
Riva.yete göre, şehrin nüfusu se1dS 
sene içerisinde elli beş, altmıt biıl 
şi kadar artmıştır. .Bugün u 
!usunun miktarı (170,000) i bu1 

Mehmet A•"' 

Amerika ve Çiıı 
Beynelmilel konf 
ransa lştlrAk şartll 

Vaşington, 29 (A.A) - Y 
Japon kabinesinin aynı harici 
yaseti takip edeceğine dair 
rak neşredilen resmi tebliğ 
kında bir çok gazeteler, C 
hiri müttehide, büyük BritdJ 
Fransa ve ltalyanın, Çin·]• 
ihtilafile iştigal için bir ko~ 
ransın toplanmasına ait J•)r 
teklifinin tetkiki makıadile 
takım müşavereler yapmak ~ 
relile alınacak vaziyeti t.,..
edeceklerini yazıyorlar. ~ 

M. Stimon He M. Mac Do,, 
arasında vukubulan telefoD _.,. 
kalemesine ait olarak ta b:-.-. 
haverenin Çindeki kom --.__. 
hakkınna cereyan etmiş oı~-
zannediliyor. ~ 

Diğer taraftan, bariye naP'~ 
Vaşingtondaki lngiltcre, Fr"';~ 
ve ltalya mümessileri ara~ 
vaki olan nim rcsmt mUkll~ 
ler neticesinde, Cemahiri • tf 
tehide hariciye n~zare~i:. Çı~W 
kum eti davet edılmedıgı ~·-~ 
de Cemabiri mUttebidenıll ,il! 
hakkında toplanacak beynel 
bir konferansa iştirak ede 
ccğini bildh·m'!ktecJir. 



d ~anakkalede kimin, kiminle 
agüıtüğünü kim bilmez? Ça

:•kkaledeki zaferin yaratıcısı 
Gnya tarihinin ufkunda bir gölf t, bir de.tan kahramanı değil, 

J:~Yalden daha kuvvetli, hakika· 
\IQ ta kendisidir. 
t' Çanakkale harbı bir hakikat
~r. Mustafa Kemal bir bakikat
b~· Çanakkalede Türk galebesi 
lr hakikattir. 

l Bu hakikatin tekrarı neden 
•ıı amcayı hiddetlendiriyor. 
Çanakkale mağlübiyetini, bir ce

'eraı, bir kere daha yazdı, bir 
?''P gibi eski müttefiklerin sura· 
•ıı. YUrdu diye mi Tan amca yü· 
~~rıü buruşturuyor? Mağlubiye· 
\IQ yadandan hicap mı ediyor?. 
Sakın akhnaza böyle . bir fey 

~ttirmeyiniz. dünya aize güler. 
d 'deki kediler. tavan araların· 
•lci far al er bile •• 
Tan amcamn hiddetini kalp 

~gınhklarında, sıhhi endişelerde 
'lliıı aramak abestir. 

Bu hiddetin sebebini ben size 

lkıaaca söyleyeyim: Bir satış mese· 
~i 1 
b Silih satıfı, tayyare satışı, es· 
aın satışı, bava satışı, sıhhat 

'atışı, ilim satışı ile gtçinen ro
"1atizmalı medeniyetin çocuğu 
~inek, havayı, suyu, tabiati, 
•klu, san'atı, kalbi iftihar 
~derek yaııyan adam demektir. 
() her eyi kullanacak, her şeyi 
~nctıne-ramcaCCeKfftırır~. =;;:~;,_~..;__.""'ı 

Onun elinde çelik neyse, ba
t\ıt neyse manevi kıymetler de 

. :~ur. Onlar da satılacak, oolar
.._n da kar edilecek. 

Duaya pazarlarında, dünya 
lllllıtemlekelerinde bir zamanlar 
t•lebelerini bir istimsar vasıtası 
~1•rak kullandılar. 
1 

Galebe Çanakkalede, ve Türk 
~0Praldannda kazanılmadı. Fa-
•t zamanenin adamı boş du
~r .oıu, ona if lizım, elinde mağ
bıyet var. Şimdi onu istimsar 

:d'cck. Onu yarınki binde bir 
~Ydalar için bir vasıta gibi lcu!-

bacak. 

h Bugünkü müsbet diplomatik 
ı:ıcfi budur. Çanakkale mağ
iud 'Yetini istismar edemediği için 
~ detıenen Tan ıcride kalmanın 
b ~cııu if~a ediyor. Tanın asa-

1111 yakan dert budur. 

Sadri Etem 
ilet 

••at ve tasarruf cemiyeti 
)t~illi tasarruf ve iktısat cemi-
~ Yeniden faaliyete baılamıştır. 

~i eoıiyet, lıtanbulda ve Tar
lı l'tnia muhtelif taraftarmda yer
Cit~alı imali ile meşgul olan ta
na trc kotaylık olması için bir 
bu~ açacaktır. Bu yurt tacirlerin 
!)la •sıa devlet ve mfiessesatla 
td b nıuameJelerinde yardım 
L. tcektir. Bu yardıma mukabil 
lllç b• 

•rşey beklenmiyecektir 
Q11._. 

G l'Uk memurları arasında 
b,, •lata ve lstanbul muayene 
billl llleınurluldarı arasında mü
~ ... tebeddilller yapılmıştır. Bil
bit a lcınuayene memurlanndan 
---b~0 .. lırt terfian Anadulunun 
"=-ı tııf taraflarına tayin edil
~ trdir. 

l __ G_tl~n_u_·· n_'-B_a_b_e_r_ı e_r_ı~---~ B5röl .. nün--
• ,_, ,. arkasından 

Belediyede : 

Mezbaha 
MildUrlilğU 

Bir Hazirandan itibaren bele ·· 
diyenin Karaağaç müessesesin • 
deki idare meclisi, Şehir meclisi 
kararı mucibince lağvedilecektir. 
Bu müessesat müdürlüğüne mü • 
fettiı llhami Bey tayin edilmittir. 
llhami Bey daha evvel de mezba -
ha müdürlüğünde bulunmu,tu. 

Adalar1n elektrik ve su ihtiyacı 
Vali ve belediye reisi Muhid • 

din Beyle belediye fen i§leri mü -
dürü Yusuf ziya Bey dün adalara 
gitmişlerdir. 

Muhiddin ve Ziya Beyler ada -
ların elektrik ve su meseleleri 
hakkında mahallen tetkikat yap .. 
mışlardır. 

Elektrik, tramvay,tUnel Ucretlerl 
Elektrik, tramvay, tünel ~irket • 

ferinin üç aylık tarifeleri aynen 
İpka edilmiştir. 

Su mutehessısı getiriliyor 
Belediye, lstanbulun au İ!lerini 

tanzim etmek ve terkos şirketi 
kendine geçince terkoa İ§İni hüsnü 

Erenköy 
Sanatoryomu 

idare edebilmek üzere Avrupadanl fotanbul verem mücadele ce-
bir su mütahassısı getirmiye karar 
vermişti. m:yeti tarafından Erenköyünde 

Belediye bir miitahaas11la iti - açılan Halk sanator}'Omuna şim· 
laf teminine muvaffak olmuş, mu diye kadar dokuz hasta kabul 
kavelesi yapılmıştır. Mukavelenin . edilmiştir, her gün yeni mfiraca
İmzasına kadar mütahaasıam is • atlar vukubulmaktadır. Hastalar· 
mi belediyece gizli tutulmakta - dan günde 275 kuruş alınmak· 

:;~spsşs mezarhlJı meselesi tadır, buna mukabil ıabah kah-
Ayaspa~a mezarlığından dola • valtısı, öğle yemeği, ikindi kalı

yı belediyeyle mütevelliler ara • valtısı, akşam yemeği ve gece 
sında çıkan ihtilaf üzerine mah • sütü verilmektedir, ilaç, rontken 
kemece yerinden tetkikat yapıl • ve tedavi ücretleri de bu hesaba 
masına karar verilmisti. Ehli vu • dahildir. Resmimiz Erenköy sa
kuf birinci keı}fini yapmıııı ve da -

- :r natoryomunu ve sanatoryomun 
ha iki kesf İcrasına lüzum gör -
müttü. Bu ke~iflerden birin de balkonnnda açık havada istira-
evvelki gün yapıldığı bir gazete hat eden ve her gün daha cok 
tarafından vazılmışaa da bu ha _ jyileşen bir haıtayı gösteriyor. 
bcr asılsızdır. 
DerUIAceza himaye komitesi 

toplanıyor 

Adliyede: 

31 kartal Vali konağında geçen haf ta 
verilen müsamere h~~·l~bnr t~t • PIAk•h otomobil şoförDnUn ölU· 
kik etme üzere sah ~unu Muhıd • 
din Beyin riyasetinde t 1 - me sebt\p olmaktan muhake· 
cakt op ana mesine ba,ıandı 

K:~İ:;yon hasılatın kimsesiz K~dıköyünde, idare ettiği oto-
çocuklara ne suretle tevzi edile.. rnobılle Kastamonulu Yusuf is
c:eğini tesbit edecektir. miode birini başından ağır su· 
Taksim ebldeslndekl çatlaklar rette yaralıyarak ölümüne sebep 

Belediye Taksim abidesindeki olmaktan maznun Agobun ve 
c:atJakhkları tetkik ettirmi§tİr. tahkikat sırasında, hadise bak· 
Bunlann kıtın soğukların ve ya • kında batka başka ifadeler ver· 
zm da ıı~kların tesiriyle açılıp dikleri kaydile ıoför Hayrettin 
kapandıgı anla§ılmıştır. 

Abideyi yapan mimar Kanuni _ ve kaptan llyasın yalan yere şa-
ka'ya abidenin son taksidi olan hadetten maznun olarak muba-
1950 lngiliz lirası, abidedeki bu kemelerine dün aiırceza mah
vaziyet hasebiyle henüz verilme • kemesinde başlanıldı. Maznun 
mi§tir. Agop, isticvabmda şö}le dedi: 

Maa?lafih abide, yakında ab~ - - 3 l Tem muz cuma gunu 
de komııyonu tarafından beledı - hususi otomobilimle Kadıköy 
yeye dev~i teslim ~dilecektir. . onyon kuliibU önilnden eçiyor· 

Beledıyeyle Sınyor Katus1ka . . . g 
bu mesele ctraf ında uyuşamaz • dum, y~lda bır .. ıht~_rarın yatma~~ 
larsa İ§ hakeme tevdi olunacak - ta oldugunu gordum, otomobılı 
tır. durdurttum. Yanına gittim, ba-

Gerek belediye, gerek Katosi • şından yaralıydı. Bu esnada iki 
ka birer hakem tavin edecekler polis geldi, yaralıyı insaniyet 
ve onlnrın vereceği karar, iki ta • namına otomobilimle haıtaneye 
rafça mub\ olacaktır. 

Yarınki konferans 
Refik Ahmet Bey tarafından 

lstanbul radyosunda yarın akşam 
saat yirmi buçukta verilecek 
konferansın mevzuu : Bugünkü 
edebiyabmız. 

Bir mensucat fabrlkaşı açıhyor 
Türk sermayedarlarından bazı

ları aralarında şirket yaparak 
yerli, boyah, istampalı mensucat 
imali için bir fabri'fa teıisioe 
karar vermişlerdir. Bu fabrika 
için lazım olan alet ve edevat 
Japonlar tarafından uzun kredi 
ile verilecektir. 

Japonlar buna mukabil me· 
vaddi iptidaiyenin bir kısmımda 
Japonyadan getirerek bu şirkete 
vermeyi teklif etmişlerdir. Teklif 
Kabul edildiğinden yakında fab-
rikanın kurulmasına ba~lanacak
tlr. 

naldetmemi benden rica ettiler. 
Kabul ettim, sonra nedense tev· 
kif olundum. 

- Yaralı, yerdemi yatıyordu? 
- Hayır, yol kenarında bir 

elektrık direği vardı. Onun ya· 
nında oturmuştu. Başını direğe 
dayamıştı .• Konuşamıyordu. 

Otomobille geçerken direğin 

dibinde oturan adamın yaralı 
olduğunu nasıl fark ettiğiniz? 

Maznuo, bu hususta bir şey 
diyemedi. Reisin bir suali üze
rine, şöyle söyledi: 

- Kazayı benim yapmadığı
ma emin olabilirsiniz, reis bey 
efendi.. Eğer yaralıya ben çarp· 
mış olaaydım, orada dururmuy· 
dum? Kaçardı mi.. .. 

Yalan yere şahadet maznun· 
larından şoför Hayrettin de, 
vak'ayı söyle anlattı: 

- Agobun idare ettigi .. Kar· 

Poliste: 

Otobüsle tramvay 
Çarpıştı 
Şoför Fedai Efendin in idare 

ettiği otobüs, Taksimden Yeni 
mahalleye hareket ettiği sırada 
önüne çıkan bir tramvayla çar -
pıfmıt ve ön kısmı parşalanmış ~ 
tır • Fedai Efendi yaralanmış -
tır. 

Yangın 

Zavallı Agah . ., 
lki mevsimdir bir çok dost evi• 

ne yığın yığın elem ve matem 
dağıtan ölüm dünden beri Ka-
raca Ahmet mezarlığında yeni 
bir mezar kazmış bulunuyor. Bu 
merhametsiz toprak yığmının al
tına artık bize dönmiyecek bir 
aşına gömüldü: Şen miı:acına ve 
neş'tsine rağmen pek çabuk bed
baht bir akibete l<avuşau bu a>lü 
aziz arkadaşım ve arkadaşımız 
Agal:ıtır. 

Agahın, vatan havasını, ta 
içinden gelen bir sevgi ile te

T epebaf ında l 1 numaralı a • 
partımanın üçüncü katından ev • 
veJki gece yangın çıkmış ve ge -
nitlcmeıine meydan verilmeden 
itfaiye tarafından söndürülmüş 
tür. 

- neffüs eden ciğerleri, ne yazık 

Otomobil t:lhnde kaldt 
Boğazkesende Aptürrahma -

nm kahvesinde oturan İbrahim su 
tatırken, fOför Vahabın idare et -
tiği 2462 numaralı otomobilin al • 
tmda kalmış, ağır surette yara .. 
lanmıştır. 
Kolunuzu otobUsUn pençe· 

resinden çıkarmayınız ! 
Bakırköyle Sirkeci arasmda iş -

liyen 4449 numaralı otobüs dün 
Bakırköyünden gelmekteyken yol 
culardr..n amele lımail bir aralık 
kolunu otobüsün penceresinden 
çıl<armış, fakat kolu, o sırada 
yanlarından geçtikleri bir ağaca 
çarparak kırılmıştır. 
Tramvaydan atladı§ı için •• 

Bebekten Eminönüne gitmekte 
olan 1023 numaralı vatman Meh • 
medin idaresindeki tramvaydan 
Tophanede atlamak iıtiyen gaze -
te müvezzii l 3 ya§ında Mehmet 
birdenbire müvazeneıini kaybe • 
derek dü,müf, ağır surette yara -
lanmıfhr. 

Balkan tütün ofisi 
Neler yapacak ? 

Türk, Yunan, Bulgar murah
haılarının iştirakile lstanbulda 
top!anan tütün konferansı bir 
ofis teşkiline karar vermişti. 

Aldığımız malumata göre ofis 
Türk, Yuna, Bulgar tütünlerinin 
hariçteki satışlarını kolaylaştıra
caktır. Bu hususta icabında siya
si çarelere baş vuracak ve fay· 

dalı gördüğü her tedbiri alacaktır. 
Bundan sonra ilmi enstitülerin 

yardımı ile tüt~nlcrin evsafı yük
seltilecektir. Uç memleketin tü
tün hakkındaki kanunları ve ni
zamları tevhit edilecektir. 

Ofisin merkezi lstanbulda ola
cak ve Uç memleketin birer mu· 
rabbasmdan mürekkep idare 
meclisi bulunacaktır. 

Her sene sıra ile üç memle
ketin bir:nde umumi içtimalar 
aktedilecek ve yeni vaziyetler 
müzakere edilecektir. 

lıtişari mahiyette olan konfe· 
rasın kararı hükumetlere tebHğ 

edilmi~tir. Hllkümetlerin vereceği 
karar üzerine ofis açılacaktır. 

······-···················································· tal 31,. pilakaaını taııyan araba 
önümde gidiyordu. Ben 3571 
numaralı otobüıü idare ediyor
dum. Sonra önümde giden oto-
mobili kaybettim ve bir virajı 
cöndüğUm zaman Agobu yanın-
da bazı kimselerle beraber bir 
yaralıyı otomobiline taşıdığını 
gördüm, baıka bir §ey bilmiyo· 
rum.,. 

Hayrettin, okunan ilk ifadele
rinde, önOnde giden otomobilin 
sağa sola zikzak yapmasından 
toförllo acemi olduğunu anladı-
ğını. mecruh gördüğü dakikay.ı 
kadar yanından başka bir oto· 
mobil g'çmediğini, kazaya Ağop 
tarafından idare edilen otomo-
bilin sebep olmaaı ihtimalleri 
bulunduğunu süylemitti. 

Maznun Havrettin, malıkeme 
huzurunda bu ifodelerio kendi 
ifadesi olduğunu kabul elti. Mu
hakeme tahkikatın tevsii ıçıo 
başka ıüne bırakıldı. 

ld, daha genç yaşında çürüdü 
ve millet elemini, halk ııtırabını 
kııa cümlelerle, dolgun kelime
lerle ifade eden tok ses, Kızıl
toprakta baharın yaza kavuşmı· 
ya hazırlandığı bir günde ebediy· 
yen kısıldı. Müsveddelik beyaz 
kağıtların üzerine eğile eğile va
kitsiz ağarmış saçları, dünden
beri, hepimize simsiyah bir ma
tem tutan beyaz bir kefene bü
rUnmüş duruyor. 

Gazinin vecizelerini bir kitap 
halinde toplamış olan aziz arka
daş, hayatında kısa sözden, uıun 
sürmiven yazıdan çok hoılanır-
dı. Onun için onun ölümünden 
duyulan sonsuz ıstırabı da uzun 
sürmiyecek cümleler içinde an
latmak!a baki ve ebedi hatıra-
sına hürmet etmiş olurum sanı· 
yorum. 

Zavallı Aglh, arada ıırada 
bize gazeteciliğin hatıralarından 

bahsederken: ''ilk intisap etti
ğim gazetelerden birisinde biz, 
üç "Agah., tık, isim ve imzala
rımızı biribirinden ayart etmek 
müşkül olurdu ... ,, Derdi. 

Merhametsiz mukadderat, onu 
böyle pek vakitsiz diğer Agih
lardan ve hepimizden ayırmama• 
laydı. 

Mehmet Nurettin 

• 
ış sahipleri 

Amelenin dokuz 
Saat çalışmasını 
istiyorlarsa da ••• 

lktısat vekaleti tarafından ha
zırlanan iş kanunu layihası, Mil-
let meclisi encümeninde tetkik 
edilirken alakadarların da fikir· 
lerini sormıya karar verilmiıti. 
Bu karar üzerine layihanın bir 
sureti Ticaret Odasına gönderil· 
mişti. 

Ticaret Odası idare meclisi 
iki aydanberi muhtelif tetkikler 
neticesinde iş kanunu Jiyibasına 
ilave edilecek fikirleri tesbit et
miştir. 

Hazırlanmış olan esaslar çar• 
şamba günü Oda h.eyeti umu-
miyesioin umumi içtimaıoda mU· 
zakere edilecektir. 

Aldığımız malumata göre Q. 
da idare heyeti iş kanunu Jiyi• 
hasını tetkik ederken tüccarların 
ve bu meyanda fazla amele ça
lıştıran şirketlerin fikirlerini sor
muştur. Ereyli ltömür, elektrik, 
havagazı şirketleri ve muhtelif 
fabrikalar müdOrleri bu huıuı• 
taki fıkirlerini Oda heyetine bil• 
dirmişlerdir. 

Oda idare heyeti tarafından 
tesbit edilen fikirlere göre tllc-
carJar ve fabrikatörlerJe tirket 
mlidürleri amelenin dokuz saat 
çalışmasında ısrar etmektedirler. 

Oda heyetinin ekserisi ame• 
lenin iş müddetinin sekiz saat 
olarak kabul edilmes:ni müdafaa 
etmişlerdir. 

idare heyeti azaları arasında 
bu hususta tam bir itilaf baııl 
olmadığı için çarşamba günkQ 
içtimada umumi heyetin vere
ceği karar muteber olacakbr. 

Bu karar Millet Mecliıine fÖD• 
deriltcektir. 
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Liman kooperatifi Hah ve tiftik 
Mukabilinde 
GeJecek eşya Çarşambaya açılıyor 

Memleketimizin mühim ihraç 
maddelerinden olan halı ile tif
tiklerin mukabiliode gelecek ya
~ancı memleketler eıyas1D1n kon
tenjana tlbi olmadan ithaline 
karar verilmio ve keyfiyet dün 
allkadarlara tebliğ edilmiftir. 

Buradan şirket memurlarından başka halk 
ta ihtiyaçlarını ucuzca temin edebilecek 

Liman ıirketi memurlar1nın 
teşkil ettikleri kooperatif 1 Ha
zirandan itibaren umuma açıla-
caldır. Liman hanı karşısında 
tutulan bir maj'azada sah' ya-
palacakbr. Çarıamba gOnü saat 
14 te mağazanın resmi kDşadı 
icra edilecektir. 

Liman kooperatifi bazı paze
telerin yazdığı gibi liman tirke-
ti tarafından teşkil edilmiş de
ğildir. Bu teşekkülü, şirket me 
morları kendi aralarında vücuda 
g•tirmiılerdir. Şirkette bu koo
peratife mOzaheret etmektedir. 

Kooperatif meclisi idare reioi 
Ye liman ıirketi müdürü Hamdi 
Bey dün ltooperatifin mesaisi 
hakkında demiştir ki: 

.. ilk teşebbüs bundan iki se
ne evvel bir lokanta açmakla 
başladı. Hili devam eden ba 
lokanta memurlara ve hariçten 
abone olanlara ucuz fiatla ye-
mek •ermektedir. Bundan dokuz 
ay evvel de tirket memurlan bir 
kooperatif teıkil ederek Liman 
hanında bir oda tuttular ve bu
rHını satao yeri yaphlar. işte bir 
kaç gilne kadar açalaca~ olan 
mağazanın nüvvesi bu küçilk yer
dir. Bugünkü iş, bir başiangıçhr. 
BatGn mllıtehli!c ve müstahsille
rin ayrı, ayrı kooper:ltifler ya-
parak birleşmeleri 1 izımdır. Bi
zim kendi arkadaşl::mmız aragm-
da yapbğımız, bu yolda ablmış 
bir adımdan ibarettir. Koopera· 
tifimizin eaas maksadı ıunlardır: 

1 - Ucuz ve hilesiz eşya sat
mak 

2 - Halkı koeperatifciliğe aht· 
tırmak 

3 - Yakında teşkilini temenni 
ettiğimiz koeperatifler ittihadının 
naçiz bir uzvu o.mak. 

Ucuzluk itini teminde mu
vaffak olacağız kanaabndayim. 
Mağazamızla yalnız inhisar değil 
her iıtiyen ahı veriş yapabile· 
cektir. Mübayr.at herkesin ~en
di defterine kayıdolunacak ve 
sene sonunda l:ooperatifin kin 
mOşteriJere dağıtılacaktır mağa
zamızda satılacak yenecek ve 
içilecek maddeJerden bazılanmn 
fiyata ::,:udur: 

Bombay pirinci ekstra 42, be
yaz Hindiye pirinci 38, Toıya 
pirinci 33, kuru fasulya 16, ba
Jis Ayvalık ekstra ekstra zeytin 
yağı 66, Resül'avn sadeyağı 150 
Trabzon yağı 130, kaşar peyniri 
80, beyaz peynir 55, kahve 150 
toz ~eker 47, kesme ıeker 56, 
sabun 44, likarler kiloıu 222, 
Malağa şarabı 110, viski 825, 
şampanya 300, nohut 25, makar
na yirmi ikilik 48, diğer nevileri 
32, zeytin ekstra 38, birinci 30 
kuruştur. 

Biraz ıonra 1ağ meselesini da· 
ha esasla hallederek Trabr.ondan 
ve kiSylerden yaj toplayacak ve 
bu ıuretle yağı daha ucuza te· 
min edeceğiz. 

Mahrukat meıelesi de klftan 
evvel halledilmlt olacaktır. Ma
ğaza fiatları Defl'edilecek koo· 
peratifçilik mecmuasanda her ay 
muntaz.man halka bildirilecek· 
tir. Piyasa dilttOkçe kooperatif 
fiatları da tebeddUI edecektir • ., 

Kararnamede denili)JOı ki: 
Memleketim'zde balı ve tiftik· 

lerin ihracı mukabilinde muadi
li kıymetınde yabana memle
ketler eıyasımn kontenjan harici 
ithaline müsaade edilir. 

Bu ıart dairesinde ibrac edi
lecek balı ve tiftiklerin keyfiyet 
ve kıymetleri ticaret ve sanayi 

odaları idare heyetleri, nüfusu y~z 
binden az olan yerlerde oda 
meclisleri azasından ıktısat ve
kllctinin mahaHI en büyük me-
murunun iltihak ıle teşekkül ede
cek komisyonda tayin ve takdir 
olunur. Netice iki kıt'a şahadet
name ile tesbit ve işbu şahadet· 
nameler ihracatçı tacirin yedine 
teshm olunur. 

Bu şartlar dairesinde ihraç 
edilen hah ve tiftiklere ait şa
hadetname!er ait oldukları malın 
ihracı zamanında ihraç mahalli
nin gümrilk idaresine ibraz ve 
mezkQr idarece tastik ve mal 
sahi~lerine iade edilir. Alakadar 
gümrük idaresinin lastik şer "ıini 
havi bu ıabadetnamelerden birisi 
ihraç edilmit olan bala veya tif
tikler mukabilinde ithal edilen 
yabancı memle.-:etler etyasının 
ithali zamanında ithal mahallinin 
gümrük idaresine teslim ve işbu 
idarece hıfzedilir. 

Diğeri ayni idarece lastik 
edildikten ıonra hıfzedilmek üz
re mala ithal eden tacir nezdin
d~ kahr. 

-----·----····----,----··-·--------·----····-···------- Bir ve ikıncl • maddeler muci-

Kimler mükif at kazandı? bince ihraç edilen halı ve tiftik· 
ler mukabilinde muadil kıymette 
ithal edilen itbu yabancı mem-

Çiçekçilik ve tavukçaluk sergisi 
çarşamba akşamı kapanacak 

leketler eşya11 için daviz veril
mez. lıbu faıt ikinci madde 
ler mucibince Yerilcekk ıabadet-

Ziraat oda:sı tarafından açılan çi -
çekçllik ve bahçıvancdık sergisi bü -
yük bir rağbete mazhar olmaktadır. 
Sergiyi dört gün zarfında 27,000 kişi 
ziyaret etmi~tir. Muallimlerile bir -
likte gelen mektep talebeleri bu ye . 
kQna dahil değildir. Toplu bir 
halde gelen talebelerden duhuliye 
almmamaktadır. 

Serginin bu akşam kapanması mu -
karrerdL Fakat birçok kimseler, ser -
ginin bir kaç gün daha açık bulundu -
rulması arzusunu izhar etmişlerdir. 

Bunun üzerine Ziraat odası heyeti 
dün akşam geç vakit bir içtima yap -
mış, serginin çarşamba günü akşamı -
na kadar açık bulundurulmasına ka -
rar vermiştir. 

Bugün sergide teşhir edilecek çi -
çek, meyva ve tavuklann satışı ser -
best olduğundan pazartesi pazarında 
her hafta satış yapan mal sahipleri 
bu hafta pazar kuramıyacaklar ve 
sergide satış yapacaklardır. Sergide 
teşhir edilerek büyük bir rağbete 
mazhar olan çiçekler, saksılan ile u _ 
cuz fiatlarla satılacaktır. 

Ziraat odası dün öğleden evvel 
toplanmış, bahçıvanlık kısmının füri 
nottan tetkik ve mükafata layık. 0 _ 

la11ılan şu şekilde tesbit emişir: 
Çiçekçilik kısmı: 
Kesilmiş ve saksıda kısrmlarmdan 

ibarettir. Kesilmiş çiçekten Lutfi .A -
rif, Hacı Şükrü Beyler birinci ve i -
kinciliği kazanarak para mükafatı al -
mışlardır. 

Üçüncülüğü şlan belediye bahçe -
leri müdürlüğüne altın madalya, sa -
bık Vali Haydar Beye diplomalı 
bronz madalye, Mustafa Yusuf ve 
Saffet Efendilere diplomasız bronz 
madalye verilmiştir. 

Sak&1h çiçek teşhirinde İstanbul 
bel~iyesi bahçeler müdürlüiü birin -
cflfgf kazanmış, büyü~ şeref müka _ 
fatrm almıştrr. 

İkinciliği alan Lutri Arif Bey ve 
Simon, S()t;;o Efendilere birer altın 
yerli menekşelerinden dolayı Yusuf 
Efendi ye altın madalya ve saksılı çf -
çeklerinden dolayı diplomalı madnl -
1a, t.,inetlltl alan VasiJ Efendiye 
.,,YomR!ı gilmflş madalya verflmiı. -
ttr. .. 

Muvacdık kıeınmda ura mW . 

fatını Yeniköyden çilekçi LAz Oı!ıman namelere ayrıca drcolununr. 
Efendi ile Petraki Efendi kazanmış - Bu kararname ihraç işi ile 
tardır. uğraıan btıtün tacirleri sevindir· 

Mevya kolleksiyonunda Halkalı mittir. Ticaret odası da karar· 
Ziraat mektebi birinciliği kazanmış, 
bi raltın madalya almıştır. Bu kı - namenin verdiği salihiyeti tatbik 
sımda LQtfi Arif ve Mustafa Beyler için Oda heyeti umumiyesini 
de birer madalya kazanmışlardır. ç b ...n n. f k 1.1.d · • 

Meyva&1 üzerinde teşhir edilen fi _ arıam a gunu ev a • e ıçtı-
danlar kısmında, Petraki Efendi bu maa davet etmittir. 
kısmın naktt mükAf atın1 yalnr~ başı • Çarıamba günkli içtimada ka
na kazanmıştır. Petraki Efendinin rarname müzakere edildikten 
en ziyade yerli armut, kayısı ve el -
malan çok beğenilmiştir. ıonra komisyon azaları seçilecek 

Vasil Efendi teşhir ettiği meyvah ve komiıyon derhal çahımıya 
~~~ı~t:~anlanndan gümtiş madalya baılıyacaktar. 

Tezyinat fidanları lusmrnda, yal - ilk mektepler 
nı~ Vasil Efendi iştirak ettiğinden Kııy ilk mektepleri buoünden 
bu kısmın mükafatı altın madalya u • 
kendisine verilmiştir. itibaren tatil edeceklerdir. Bir 

SebzeciUk kısmında, tethlr ettik - kaç gOn evvel • başhyan sıcak 
leri hıyar, kabak, enginar, bezelyeden devam ederse ıehimizdeki ilk 
dolayı Malik ve lvanof, Bayrampaşa • 
dan Saffet, Kiço, Maltepeden Erzin _ mekteplerde i>ğleden ıonra ted-
canh Hasan, Alibey köyünden A - risata devam edilmiyecektir. 
laettin HUiki Bey ve Efendiler naktt ======================== 
mükafatı kazanmışlardır. 

Langadan Corci, Dimitri, Kurba -
1ıdereden Malik ve lvanof, Mal -
tepeden Mümin Bala, Kartaldan 
Safi ~avuş, Yenibahçeden Ramiz, 
M~lanekapıdan Mersin, Anastas, 
Kıço, Hüseyin, Cemal, Bayrampa -
şadan Angeli, Kartaldan Dikran 
~ey. ve ~f endilerle Millet ve Baltacı 
çıfthklerı, Halkalı Ziraat mektebi 
madalya kazanmışlardır. 

8~.çrvanlık A.IAt ve edevatı, kim . 
yevi g.ubreler, su motorlan ve haşa . 
rat mücadelesinde kullanılan ilAç ve 
t~umla.r kısmında, Galatada tohum -
cu ~rlnryadl Efendi, teşhir ettifi 
yerlı ve Avrupa çiçek ve sebze to _ 
humlarrndan diplomasız gümüş, Ka . 
racabey harası yetiştirdiği (Juya) 
~burnundan diplomalı ctimtiş ve di _ 
ger AIAt ve edevattan diplomalı 
bronz, Hayler ve şeriki Efendiler 
ziraat Alat ve edevatı ile ilA.çlarda~ 
diplomasız gümiqı ve fidaruuz kim _ 
yevf gü.brelerinden diplomalı bronz, 
Kazancıyan Efendi bah~rvanhk ahit 
v~ edevatından diplomalı ı.?ümüş, 
1 ürk - A nupa Limitet şirketi ser • 
gide biiJ'Uk alAka uyandıran kabili 

sevk Bernar motopomplanndan dip -
lomab gümüş, İbrahim Efendi yaptı -
ğı yerli saksılardan diplomasız gü -
müş, Çulhazade biraderler Fransrı 
kimyevi gübrelerinden diplomasız 
bronz, Bayraktarzade Osman Bey 
Alman kimyevi gübrelerinden ve ha -
şarat mücadelesinde kullanılan ilaç -
larından diplomah giimiql madalya 
kazanmışlardır. 

Merkez ziraat memuru Fikret Bey 
fstanbul muhitinde yetişen meyva -
larm numunelerini havi yapmış ol -
dufu meyva koIJeksiyonundan dolayı 
diplomalı gümüş, Foto Süreyya teş -
hir ettiği çiçek tablolarından altm, 
Vasfi Efendi bahçe planlarından dip -
)omalı bronz, Frederik Efendi Uşak 
şeker fabrikasmın parkı için yapmış 
olduğu bahçe planmdan diplomasız 
bronz, Silivri ziraat meuru Fahri Bev 
tavuk tablolarından diplomah bron~ 
madalya kazanmışlardır. 

Neşriyat kısmında, Ratip Tahir 
Bey, iki senedenberi neşrettiği ta,·uk 
mecmuasından bir altın madalyaya, 
A. Suat Bey gösterdiği tavuk filmin .

1 
den dolayı bir madalyaya Iayik gö -
rülmüşlerdir. . 

rN·a·r·rn·0 .. ş·e·r:e·rrn .. Ra)7atı ı s 
·-······--·········---····-·········-·····-···-·····-················---·-~-------

Vazgeçmek mi ? Hayır! 
Gri/ilin de beğenmedrği Norma, LarfssonB 

verdiği para.vz geri almağa çalışıyor 
Her sabah, erkenden, kalkıyor

lar. Biltün sinema stüdyolarını 
dolaşıyorlardı. Ekser iyetle, kıı
kanç ve hırçın daktilolarla kar
tılaşıvorlar, onlar da ' 'Şimdilik 
iş yok,, diye savıyorlardı. Veya
hut, bir sıra üstilnde saatlerce 
bekliyorlar, nihayet, burnu ha
vada bir Mösyö geliyor, onları 
ıüzdü!<tcn sonra cevap bile ver
den gidiyordu. 

Bir defasında, bunlardan birisi, 
Atol'a dikkatli dikkatli daktık
tan sonra, onu, yazıhanesine ça
ğumışta. Atol kalkar kafümaz, 
Norma da onu takip etmişti. 
F a!<at adam: 

- Sizi çnğırmadım, dedi, Mat
mazeli istiyorm. 

- Ben, k11 kardeıiyim. 

- Olsun, kendisile yalnız gö-
rüşmek istiyorum. 

- Ona söylüyeceklerinizi ben 
de dinliye bilirim. 

Adam, ş i mdiye kadar bu tarz
da hitaba maruz kalmamışta. 
Döndü, Atol'a mahzun bir ba: 
kışla baktı ve "Ne yazık ki bu 
kadar belah bir kardeşi var,, 
der gibi baımı salladı, çekilip 
gitti. 

Atol biraz sonra : 
- Norma, dedi, galiba bu 

tarzda hareket etmekle iyi et
oedin. 

- Seni niçin çağırdığına nn
la madm mı? 

- Sahi mi saylüyorsun? •. Yok· 
sa niyeti fena mı idi ? 
•- Kat'ıyyon eminim •• 
- Ne utanmaz şeyler .. Ayıp 1 
Ayni gün, bu hadiseye rağ

men, iki kız kardeş biraz ümit 
eder gibi oldular. Bir sinema 

mecmuası, meıbur inema kıralı 
Grifit'in büyük sahnelerle dolu 
bir filim çeYireceğini ilin edi
yordu. 

Grifıt'in yanına yaklavıp, onu. 
kendilerile alakadar etmek, her 
halde büyük bir muvaffakiyet 
baılangıcı olabilirdi. 

iki kız kardeı, elbiselerini ı5til
lemek için gece yarısına kadar 
çalaıtalar, ve sabahleyin erken
den studyonun figüranlara mah
sus odasında hazır bulundular 
o gün, ikisini de gözellikleri ilzer
lerinde idi. Yüzlerinde hafif bir 
makiyaj vardı. Ümit, gözlerinde 
parlak bir ateo yak mııta. 

Fakat bu ıefar de uzun müd
det beklemek lizım geldi. Ni
hayet Grifit iÖründüğil zaman, 
Atol bütün ümidini kesmişti. Fa
kat, Norma, Grifit'i görür gör
mez atıldı: 

- M. Grifit, dedi, siz, Ame
rikanın en büyük rejisörsünüz. 
Ben, artist olmak istiyorum. 
Bir aydır, bir tecrübe yapabil
mek için bir fusat bekliyorum. 
Siz buna kadirsiniz, isterseniz, 
bunu yapabilirsiniz. 

Grifit, iyi bir adamdı. Fakir 
olarak iıe başlamııta. Ve büyük 
san'ahna rağmen el'an fakirdi. 
Normanm bakıqlarandaki manayı 
anlamakta gecikmedi. Fakat, 
genç kızın çarpık dişlerini, biçim· 
ıiz vucüdunu da görmüştü. 

- Yavrum, dedi, size bir na· 
s lhat vereceğim. Eğer terzi ise
niz, tekrar terzihanenize dönünüz 
daktilo iseniz, makineniz avdet 
ediniz. Sinamada bir şey yapa 
bileceğinizi zannetmit orum. Göz 
ıerinizin rengı ço~ açık. fotaje
nik de değilsiniz. 

Bu sözler, bütün bir rD1•°"' 
bir hayalin ölümü demekti. Gıi' 
fit'in hükümleri kat'i idi. Eıa ... 
öteki figüranlar etrafını sard 
tardı bile. Norma, donmuf kal' 
mışh. Geri çekildi ve kalab~ 
arasında kayboldu. 

Artık en iyiıi bu itten yari" 
çip Kanadaya dönmekti. 

Vazgeçmek 1 Vazgeçmek J 
Bu düıünce, genç kızan bOtlll 
gururunu harekete getiriyor~ 
Vazgeçmek 1.. Tekrar Ottıfl 
bankasındaki ihtiyar mndorl' 
yanına dönmek! Hayır! 

Fakat Nevyorkta ne yapacak? 
Paralan bitmiıti, Atol'un sabi' 
da tükenm 'şti. Bir mağazada fiil' 
iş bulmak 1lZ1mdı. Kanadaddı 
memleketinden uzaklara buo., 
için cıi ge!mişti ? Buna kat'iyYt' 
razı olamazdı. 

Bununla beraber, para m.,.r 
lesi, vaziyetin biran evvel kıt't 
leımesiqi emrediyordu. Ketk' 
Larrison'a on dolan vermellllf 
olsaydı. Bu hınzır herif onu dr 
landırmışh. 

tJorma, Larrison'a telefon ; 
ti. Larrison kendisini ' 'yok,, d,.. 
dirtti. Yazıhanesine gitti, ka.,.I 
etmedi. Fakat, Norma kapiCI' 
onu be~lemiye karar •ermitl~ 
Durdu, bekledi. Larrison çıkı_. 
onu gördü. etrafta kalabalık ,; 
duğu için bir rezaletten kork,
rak kızı içeri aldı. Ve : 

- Sizin için, dedi, o kadat 
çahıtam ki tarif edemem. F akıt 
fotoğraflarınıza gösterdiğim kidl"' 
selerden biç birisi kabul et~ 
istemedi. En iyisi siz bu ift" 
•••tıeçiniz. Fotojenik bile dl 
ğilsiniz. 

- Pek ili, o halde on dol" 
nmı iade ediniz! 

- Ne, iade mi edeyım? ÇO' 
cuk musunuz ıiz? Ben, bu yaıt 
haneye kira veriyorum. Zentil 
bir adam değilim, hem bu kacU' 
da çahşhm. Bedava mı zannedi
yordunuz? Burasını eğlence içi' 
açmadım. Yaşamam llzım. 

- Benim de yaıamam lAıı .. 
Bunun için de on dolarımı iıtt" 
rim. Yahut ta, bana vadettijiOİ' 
gibi bir it bulursunuz. 

- Kat'iyyen. 
- Tekrar ediyorum, bana lf 

bulacağınızı vadettiniz, on dola' 
ra aldmız. Ya iş veriniz, yatıO' 
paramı, yahut ta? .• 

- Gidip emniyeti ıuiiıti_,J 
ettiğinizden dolayı dava açafl"f 

- Ya, bu kadarcık mı, yavrudl 
Kendinizi çok kuvvetli zannedi
yorsunuz galiba·. Fakat bOtll'" 
bunlar bana vızgelirl 

- iyi diltündüoilz mil? 
Normanın bu sözleri o kaci" 

kat'ı bir sesle söylenmitti ki V 
rison titredi. Hem öyle politİ' 
pek de işlerine burnunu sok_,
sına istemiyordu. Esasen ıin.-; 
itlerinden dolayı aleyhinde b ,t 
çok dedi\< od ular ve tiki yeti bil 
olmuştu. Böyle bir vaziyet ta 
hoşuna gitmiyordu. Biraz dOfl' 
dü ve: 

- Dinle, kızım, dedi, b'C 
biraz müsaade el. Size mub• 
kak birteY bulacağımı vade~ 
rum -

- Ancak dört gün miisa•d 
var. Daha fazlası kabil dejiL 

Dört gü11 pek az. ·tr 
Benım ıcin pek çok_~ 

(Devam~ .. 
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Türkiye ile ltalya arasında 1 Macar Ressamların 
[ Ümarafı 1 inci sayfamızda l 

~ade etmek olmuttur. 
iti Buradaki sözleri.mi aynen Tür-

Yeye döndüğüm zaman da tek-
rar ed ... . S h . . k. ) ecegım. eya atım, ı ı mem 
~k~t. arasında mevcut bulunan fi. 
tni ı!ıınadını takviyeye yardım et
) ftır. Ve sulhu göz önünde bu
:durmaluızın, itilaf etmeksizin 
l!ı 1!~ak ve yafamak mümkün ola 
l!ı &dı.gından bu mütekabil anlaş
a' a ııyaıetinin maksadı sulhu tar
~~ etmek ve bütün milletlere ayni 

••ali vermektir. 
l!ı l>iğer taraftan, ltalyaya yaptığt
I •ı bu seyahatle ahiren Rusyaya 

h,1.n seyahatimin hiç kimse aley
t •ke tevcih edilmemi~ olduğunu 
e rar etmek iyi olacaktır.,, ı 

Nihayet Türkiye ile İtalya ara
:rııda mevcut olan dostluk, hakem 
d. e ll:zla~ma muahedesine telmih e~ 
h era Türk hükumet reisi. bu mlla· 
edenin Türkivenin f talyaya ka\r. olan siyasetinin yeni ve semimil 

I ır ~eliti oldum nu israrla kayd\.!y 
errıı!, ve demi~tir ki: 

Cc 

le - Bu muahedenin müddeti 3 
f.' tae ıonra nihayet buluyordu .. 
ae'lca~ Türkiye, bu muahedenin 31 
lo l'lelık müddetinin hitamınd~ı.n 
l!ı~ra ~_ımnen 5 sene d~aha temdidi ı 
)'el.l!U~un olm~sın.a ra~men, mer'i-
İf t!nı 5 senelık bır mudclet temdit 

ıra 1ınzasını tecdit etmek istemiştir 
lı.ı Batvekil ismet Paşa Hazretleri; 
l'·!an gazetecilerinden ayrılırken 
l!ı~rk heyetine karşı gösterilen sa
lc •mi hüsnü kabulden ve memle
,.~ti hakkında söylenilen dostane 
0ılerden dolayı İtalyan rn:ıtbuatı.~ 
~ teıekkürlerini tevcih ve hara
etJi selamlarını ibl~ o- evlemi!\tir. 

Muhtelit bir köm·svon 
tFıskll edllee • 

bt Roma, 29 (A. A.) - Stt<rani aJansı 
ldiriyor: 

il Türkiye Başvekiliyle hariciye vekili 
lt0ıtıa'da .. b~tun~uk~a:1 5 gün. z~rfında 

alya hukumetı reısı ve harıcıye na -
?'.fri 1 b. • Y e ır çok defalar uzun mülakat • 
ıı.r Yapmışlardır. 

lf ususi bir samimiyet zihniyetivle 
~eşbu olan bu mükalemelel'in mc~ . 
~llnu hali hazırda mevıuu bahsolan 
d Ynelmilel muhtelif siyasi ve iktıı;;a . 
d t l'e ftalya',yla Türkiye'yi doğrudan 

1 
°fruya alakadar eden diğer mes.ele
erın tetkiki te~kil etmi~ ve bu mühim 
~~ddeJer üzerlnde Türkiye ve ltalya 
~ktimetlerinin noktai nazarlanndaki 

taberliği teyit eylemiştir. 
lal Rer iki memlekt mümessilleri, 

1 Uttkabil anlaşma ve dostluk esas -
.. arı üzerine müe.."Ses bulunan Türkiye 
\; İtalya'nın siyasi veçhelerinin şar -
11 

Bahrisefit'te müslihane istikrar ve 1 

~lllnt ihya eseri için çok faideli bir 1 

1tıı tiki mesaiyi tahakkuk ettirmiye 
1 

._
1
Gsait bulunmuş olduğunu memnu • 
>'etle müşahede etmişlerdir. 

._. lier iki mem~eket zimamdarlan, 
h ~terek bir muvaffakiyetle bu veç -
~ere devam etmiye ve bilhassa ya -
lct,a§arkta müşterek menfaatlerin in • 
~G f ve himayesi maksadiyle iki hü • 
aiflt'let arasındaki dostane teması tek -
'7 "tıtniveo kar:n· vermic;;Jerciir. 

l'etrıka X 
tto. ı 4 X 

da ~ktama, Tagami itinden eve 
~lınceye kadar bu odada kalır, 
~)~~un içinde uzanır 11cak ıu· 
dllıı ıçınde çırpınırdı. Sobada <>"" 
"- 'Un çıtırdamasmı dinlemek o· 
tıb·l~~ıyayı, oradaki odasında si· 
~ erı aıcaktan ve rehavetten u
~lltak haz içinde geçirdiği tatlı 
da heUik saatlerini hatırlatır -. 

8 1'l~Jıt'n!odan ıonra losyonlar, 
~ttu elıf esanslarla vücudünü U"' 

t',J, l'\tr, baıtan ayağa pud .. 
di k'tlrr, aksırır, farkı söyler, ken
~ etadine konu,ur. Kazak danı· 
deı-: ~rlü hokkabazlıklar icat e
~I> 0ıc:ıhayet yorularak yatar, ki-

ll(S t ve uyurdu. 
"-h,\I Ylece ıoğuk tavrrlı , soğuk ve 
'c:!iİ· çehreli aşıgının asabına 

S 1 R'erginliği giderirdi. 

'dn muzu yedikten sonra ka • 
en kalktı. Açık pencereye 

Her iki hükumet mümessilleri, bun 
dan sonra hasseten İtalya - Türkıye 
ticaret mübadelelerini kolaylaştırmak 
ve daima daha faal mali ve iktisadi 
bir teşriki mesaiye vücut vermek için 
en müsait olan planları tetkik etmiş -
]erdir. 

Bu proğramı etraflı, seri ve ameli 
bir tarzda tahakkuk ettirmek üzere 
pek yakında bir Türk - İtalyan muh -
te1it komisyonu teşkil edilecektir. 

necep B3yln Fa•lst fıakası 
merkezini ziyareti 

Roma, 29 (A. A.) - Halk fırkası 
umumi kfıtibi Recep Bey, dün ak~am 
nazırlardan M. ltaliani'nin refaka -
tinde bulunduğu halde Licteur sara . 
ymda Faşist fırkası umumi katibini 
ziyaret etmiştir. 

Recep Bey, Licteur merkezinde 
fırka umumi katibiyle müHiki olma • 
!!mdan mütevellit memnuniyetini be -
y.m ettikten sonra fırkanın ve ona 
merbut bütün teşki1:1tların teknik 
bünyeleri hakkında dakik ve etrafh 
mahimat almak arıusunu izhar et • 
rni<;tir. 

M. 8tarace, Recep Beye Faşist re -
jiminin ilk 10 sene~i 1.arfında tabak -
kuk ettirilen <'.Serlcr h::ıkkmda vesaike 
miistcnit malumatı göndermeği va -
detmiş ve umumi mahiyette iıahat 
vermiştir. 

Fasist fırlrnsı umumi kfıtibi. muh . 
terem miı;;afirleriyJe görüşt~ü sn·ada 
Roma'nm talebe oymaklarından biri -
ı;;iyle, gene Fa<;istler. ekip şefleri. genç 
fer miiı;;ademe hii?.mc~i kumanda.:tını 

el5.m1ama'< kin "'Clmisle,.dir. 
M St:lrace Türkiye Halk fırkası 

umumi kiitibini bu "'endere takdim i -
cin hu ve~ilnden i tifa-te etmistir. 

Recep De •. ı?enc F. ~ist!erle nla . 
kadar olmuc:; \'e idcrinden bir çokla -
rma ~pora ait m~e eler ve ktimai ve 
ailevi ' 'a:r.iyctlcri hal.;kınd; mııh . 
telif suaHer sormııc:;tur. 

Recep neyle gençler arasındaki 
miikilJem0 Jer <'Ok hususi bir samimi -
yet ve mt•h., bet havası içinde cere -
yan etmic;tir. 

Fasist fırkası umumi katibi, bunu 
müteakip Licteur saraymm zivareti 
esnasrnda Recep Beve refakat .etmis 

• :ı; 

ve FacJ t fırka~·nın do"rudan do~ru • 
ya idaresi alhnda meyda.,,a ı?etirilmis 
olan hirco~ faa livet eserlerini ta!'ıvi; 
ve f Ps ih etm "::tir. 

Fırka katibi umumisi cliin aksam 
r.asine D lle Roc:ıc'rln ecep Beyle ~e . 
c:.ai arkadasları Mahmut, RU en Es • 
ref, Mehmet Ac:;ım, Rec;it Galip, Falih 
Rıfkr, Yııkup Kadri Devler şerefine 
hususi bi rakc:ıam ıiyafeti vermi~tir. 
Yeme!<te Fac;ist fırkası katibi umu -
mi muavini orofesör Marpicati, .Je • 
neral Traditi'vle birçok mebuc;lar ve 
diğer bazı şahsiyetler hazır bulun -
muşlardır. 

UIAk8 ve kabul reglmlerl 
Roma, 29 {A. A.) - M. l\fossolinf 

Cenaplan dün ismet Paşa Hazretle . 
rini Venedik sarayında kabul etmiş • 
lerdir .. Mülakat büyük bir samimiyet 
havası içinde cereyan etmiş ve bir 
saat devam etmiştir. 

Miilakatr müteakip M. Mussolinf • 
nin kabul r~mi:ıde. ReceJ>, Yasım. AH 

doğru gitti, dayandı, yaz gecesi -
nin serin hava11ru kokladı. 

Gökte incecik bir hilal, küçük 
bir rum mezarlığında canlı gibi 
duran ağaçların yaprakları arasın 
da süzülerek kuru odundan haç· 
ları aydınlatıyordu. 

Mezarlığın yanındaki küçük 
kulübe esrarengiz bir hal almıştı. 
Derin sessizlik içinde tek bir ne .. 
fes, bir hareket yoktu. Her yer is
t • rahate dalmıştı. Her çeyrek ıa· 
atte bir kilise saatinin billuri ve 
tannan üç nağmesi sanki ihtar e
diyordu: 

"Hazır ol! Hazır ol!,, 
Natasa bu nağmeden hoşlanır· 

dı. O, ölülerden korkmuyordu. 
Memleketi olan Kafkaıyada ıüt 
ninesi "Niyanyaıı,, onu cenaze a
lavlarına ve mezarlıklara götürür 
dü. Ölüme daima hazır olan bu 
ihtivar kadın müstakbel istirahat 
yerine evvelden kendini alıştınr, 

Mahmut, Ruşen Eşref, Mehmet Asım, 
Reşit Galip, Falih Rıfkı, Saffet, Ya· 
kup kadri, Yunus Nadi, Müderris Ne -
şet Ömer Beyler hazır bulunmuş • 

Sergisi bugün açılıyor 
]ardır. 

Bunu müteakip, ismet Paşa Haz • 
retleriyle Tevfik Rüştü Bey şerefle • 
rine Ayan meclisinde bir kabul resmi 
yapılmıştır. 

Nazırlardan M. Grandi'yle M. Si. 
riani, müsteşar M. Fani, iki na.zrrm 
maiyetleri erkanı ve bir çok Ayan 
azalan resmi kabulde hazrr bulun • 
muşlardır. 

Meclisin içtima saloniyle diğer sa -
Jonları ziyaret edildiği sırada, Ayan 
Reisi misafirlerine refakat etmiştir. 
Resmi kabulü müteakip bir kuşluk zt -
yafeti verilm.iştir. 

İsmet Paşa Hazretleriyle Tevfik 
Rüştü Bey, Ayan saraymdan ayrılrr • 
Jarken Reis M. Federsonie'ye göste ·• 

0

ResHm Rudnay Gyula 

J 

rilcn hararetli ve samimt hüsnü ka - Macariıtamn en tanınmış res· 
bülden dolayı teşekkür etmişlerdir. samlarından dördOnün eserlerin-

Ziraat enstltUsU reisinin den mürekkep sergi bugün 

Ressam Zaltl Ferenq 

gıyı tanzim eden Macar iktıaat
çılanndan M. Vegh Genö tara-

fından tablolar hakkında izahat 
zlynfetl saat on ikide Galatasaray liıe-

Roma, 29 (A. A.) - Beynelmilel sinde umuma açılacakbr. verilmittir. Sergi on gOn mlld· 
ziraat enstitüsü reisi Ayandan M. De Se • • dn 1 t b l t detle umumun ziyaretine açık 
l\f' h 1 · f'k rgıyı n s an u gaze e-;c de; ve .r~ 1 ·alan dün akşam O - cileri geımiıler, kendilerine ser· bulunacakbr. 
te e ussıe de İsmet Paşa Hazret - ······-····--··••••••••••••••••••········--··············---·--··----·--·= -··------
leriyle Tevfik Rüştü Beyin ve reff • yik hususi mahiyette bir siyasi ehem • bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 
kalan Hanımefendilerle maiyetleri miyet görmekte ve bunun tecdit ve M. Grandi cenapları ile Kadri Rıza 
erkanının şereflerine bir akşam zi • temdit hakkındaki zimni mm·afakat Bey, Itılyı hariciye müsteşarı M. Fani, 
yafeti vermişlerdir. maddesinin vücudiyle daha fazla bir sefir Baron Alolsi cenapları, Vasıf ve 

Ayan reisi 1\1. Federzoni, hariciye ehemmiyet kespetmiş olduğunu yaz - Ali Beyefendiler, .Mahmut ve Saffet Bey. 
nazın M. Grandi, maliye nazın M. maktadırlar. efendiler, M. Grandinln kalemi mahsus 
Mo~coni, hariciye müsteşan Fani A • Gazeteler, bu mukarenette şarki müdürü M. Ghir;i, orta elçilerden M 
loisi, sarayı krali nazırı Kont Mat. Akdeniz için muvazene ve sulh ünsu - Guariglia ile t\J. Taliani, hakiki bir sa· 
tioli Pasqualini, İsviçre, Litvanya el • ru görmektedirler. mlm1yet havısile meşbu bulunan bu bu· 
çileriyle beynelmilel ziraat enstitüsü M. Mussollnln sözleri susr ziyafette hazır bulunmuşlardır. 
i~inci. r~is~ :?\~. Popo, Marki Gug - Roma, 28 (A.A) - M. Mus- "Tan,, gszeteslnln yeni bir 
helmı dı "\i ulcı, Akademi azasmdan ıolini, Türk heyetine dahil meb'- makelesl 
1\1 •• :-ano~i~a, Kont d'Ancora, Pro - uslarla görüştüğü sırada şunları "Tan,, gazetesinin Roma mu-
f~~. Rnıı, abe~nelmilel ziraat ens • s6ylemittir: habiri gazetesine çektiği bir tel-
tıtusu umumı katibi ve hariciye ne • f .. 
ıaretiyle ziraat t'tü' .. .. d. ~ - Türk lnkılAbı, tarlhln en bllyllk lnkı • gra ta, ezcumle şunları yazmak• 
·.. en.c; ı sonun ıger J&plarmdan biridir. tadır : 
yuk~ek memurları bu mütekabil sa • TUrklyf'ye knr&ı olan dostluğumuza yal • 
mimiyet ve karşrlıkh muhabbet ha • nız devam etmekle kalmıyacağız. Bu doııt. 
hasiyle meşbu parlak ziyafette hazır Jutun naaıJ inkl,at ettlflnl görecekslnJz. 
bulunmuşlardır. Bu IÖz, bir Faşist ııözUdllr. Yani samımı -

dil'. 

Rus sefaretindeki ziyafet M. ,Mussolini, dünya buhranın
Roma, 29 (A. A.) - Sovyet Rusya • dan bahsettiği sırada, tamirat 

nrn Roma büyük elçisi M. Kurs4Cs ve borçlarınm kaldırılması, mevcut 
refikası dün İsmet Paşa Hazretleriyle b 
Tevfik Rüştü Bey ve refikaları Ha~r _ azı muahedelerdeki haksızlık-
mefendiler şerefine bfr öğle ziyaf tti ların bertaraf edilmesi, altın ve 
e · ti iatib~al meselelerinin tanzimi va· v rmış r .. 
a Hariciye ~~zın M. Grandi, Başve • ziyetin esaslı surette ıılabını tc· 

kalet ve hancıye müsteşarları, na • min edeceğini ıöyliyerek, şöyle 
zrrlardan 1\1, Guariglia ve Talianf deYam etmiştir: 
hariciye nezaretinin yüksek memur ~ - Tarih, mllletler arasındaki manlılan 
Jarı, Türk heyeti, Türkiye'nin Ro • kaldırarak Uerll"ınlftlr. Bugtinktl gümrllk 
ma maslahatgftzan ve sefaret erkanı duvartan slyaB('tt, tarihin aksine bir gldltt • 
ziyafette ha:r.ır bulunmuşlardır. cllr. Bo, mınetıcrl birbirinden uuıklalJ _ 

tırır. 

ltalyan gazetelerlnln ne,rlyab 20 • 30 milyonluk kredi rivayeti 
Roma, 29 (A. A.) - Ajans Havas'in Romadan gelen haberlere gö· 

Roma muhabiri bildiriyor- 1 ı T·· k. 
Türk' B ek'li 1 . re, ta yanın ur ıyeye 20-30 

retlerivılye ah'l" . 1i smet ;aşa Haz • milyonluk bir kredi açacağı ri-
. e arıc ye vekılf Tevfik · 

Rüştü Bey Roma'da yaphkları mü _ vayetlerı vardır. Bunun yarısının 
kalemelerin hudut ve şümülü, ltalyan nakten verileceği de bu riva
gazetelerinin fevkalade memnuniyet • yetler cümlesindendir. 
karane serdettikleri mutalealarm mev M. rAusollnlnln ziyafeti 
zoonu teşkil ediyor. Roma, 29 (AA) - ltalya Başvekili 
. .Ro~a matbuatı, muahede mildde - M. Mosolini cenapları, bugün Romadıki 
tinın hıtamından evvel bu dOE;tluk Lido'dı ismet Paşa Hazretlerile Tevfik 
muahede!'linin temdidinde tema.sa 1a • Rii~tii nev,.fl'ncFnin ~('rrflni ne hıı~ıısf 

yunlar gibi fUursuz vapura atla • 
mıftr. lstanbula gelince sokaklar· 
da Türkten ziyade Rus gördüler. 
Her tarafta alıtık oldukları söz • 
leri duyuyorlardı: 

- Zdrata vuyitiye "hoı geldi• 
niz,, Kak pojivayçiye "nasılsı • 

nız?,, efyanızı getirdiniz mi? Ay 
kuyruklu piyanonuzu da mı ge • 
tirdiniz? Adam ıizde ne lüzumu 
vardı .• İki ay sonra evlerimize 

"Giornale d'ltalia,, Türk - ltalyan 
dostluğuna tabsiı ettiği bir makalede 
"son günlerde yapılacak mükllemelerde. 
bu sahada da tarafeyn münasebetlerini 
tekemmül ettirmek için, iki memleketi 
doğrudan doğruya allkadar eden ikusadt 
meselelerin de görüşulmesinin pek tabir,. 
olacağını yazıyor. Bu suretle ltalyanın 
yakın ~arkta kuvvetli bir iktısadt ve si
yasi vaziyet edin"lek arzuları ısrarlı ve 

dev3mJı bir noktaı nazır halinde ortaya 
almaktan bir an geri kalınmıyor. 

ltalyı evve!A yakın şarkta ve bilhassa 
Karadeniz havzasında , Türlı:iyede, lrakıa, 

Rusyanın cenubunda, Kafkısyada unıyi 
ve ticaretinin daha büyük bir mikyasta 
genişlemesi için sahalar ırıyor. Bizzat 
· Duce., de bir ıün, başka tAraflarda 
mahreçlerin gittikçe azalınılı:ta olmast 
do~ıpsile Italyanın şarkta genişlemesi 
lüzumundan bahsetmişti 

Diğer taraftan, Avrupının vaziyeti de, 
ltalyıyt, mecburi ve kontrol altında birer 
geçit olan Cebelittankla Sünyş kanalına 
ihtiyaç hissetmemek için, Akdeniz ve 

şark devletleriyle insiyaki bir surette 
dostluklar teminine sevkıdiyor gibidir. 
Bugün ltılya, Rusya .-e Türkiye ile an• 
l•şmış bulunuyor, şimdi de. genç Arap 
devletleriyle J ıkın dan bir dostluk ve 
teşriki mesai siyaseti takibine çalışıyor. 

Her halde, ltalya, beynelmilel bir 
kanşıklık olduğu takdirde, kömür, buğ· 
dıy ve petrol ihtiyacatını temin edecek 
bir surette hareket etmektedir. Bu mese-
lede siyasetin iktlsadiyata h4kim oldutu 
görülüyor. 

Ve bu vaziyet, ltalyanın şarktaki fa
:liyetlni açıkça anlatmaya k!fidi 

Dört kulUp murahhaslarını 
davet 

lsıınbul Futbol Heyetinden : Altın
ordu, Kasımp:ış:ı., 1 opkapı, Hil~I kulüp
leri n:ı:::ıına birer murahhısın 30 ı\1ayıs 
1932 pazartesi günü akşamı saat tam 18 
de Futbol Heyetine müracutları rica 
olunur 

mezarcılara, ilerde mezarına iyi 
bakmaları için hüsnü muamele 
ederdi. Öldüğü zaman mezarı • 
na dikilmesini İstediği çiçekleri 
söylerdi. Biriktirdğ parayla me· 
zarlıkta bir köte ıatm almıt ve sa 
tın aldığı toprağın yanma genit 
bir odun kanape yaptrrmıfb. Böy
lece yalnız kalmıyacağım sayık • 
lıyordu. Yorulan ziyaretçiler ora
da oturup konusacaklar, ona ar • 
kadaşlrk edeceklerdi. O, ruhu • 
nun mezann üzerinde dolatarak 
bu miikalemPleri duvacağma ina· 
nryordu. Kücük Nata,a için uy· 
durup ıövlediği masallarda kahra 
ınanlar öldükten ıonra da mes'ut 
bir hayat sürüyorlardı. Kendile ~ 
ri.ndeı:ı evvel ö:en sevgilileriyle 
bırleşıyorlar, kol kola girerek ar • 
trk çalrtma kayguıu olmadan meı 
utça geziyorlardı. Kızıllar gelip 
Kiılovodok ahalisi kaçtıkları sıra· 
da o da firarileri takip etmif, na-
111 oldu<Tunun farkına varmadan 
onlarla Batuma gelmitti. 

döneceğiz! ------=~------------
Herkes tendi. Bu muhaceret Raşlt Rıza Tiyatrosu 

Firariler orada büyük bir va
pura bindiklerinden o da Natafa 
ile birlikte sürüyü takip eden ko-

muvakkat bir fey değil miydi? Yalnız iki temsil lzmit Halk ıine· 
Hazır bu veıileyle İstanbul gezı'lt.. muında pazar akşamı Talak E§len• 

celerl vodvil 3 perde 
yor, Bo~aziçi ve civan hayretle 

d 'l' d L k . Çarşamba ak•amı Kadıkö_.,. Siirevya 
ıeyre ı ıyor u. o antalarda " ' , 

sınemasında Dahar hastalr§ı 
T.ü~k yemekleri yiyorlar, çarşıya 
gıdıyorlar, bir takım hatıralar sa- Mevsimin ilk Kır Balo ve 
tın alıyorlardı. Öyle ya! iki ay müsameresi 
sonra, Ruayaya dönülecek!.. 

1 

9 Haziran perşembe ak~ımı Kız ku· 
Kadre boyon eğer, lakayt, les i~kında tabesıbıh L.cngin program. 

her şeyi iyi görür insanlardı. Kadıköy SUrerya Sinemasında 
Paralan, mücevherleri vardı. Sahir Opereti 
Mektep kaçkını talebeler ~ibi Primadonna : ~u~art Hanım 
ıeviniyorJardı. 30 Mayı' pazanesi akşamı ($en 

.(Bitmedi) 
MUllzlm) Operet 'l s:ı.hne. Müzik ı 
Oıı.;ır Ştrava. 
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1Mahkem6 ve icra il Anları 1 , 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 Dünyanın şaşkınlığı 
Asya Avrupadan Avrupaya karşı 

silah arayor ! 

· Çatalca müstabke?1 mev. k_ii lzmır müstahkem meYki askeri Isıanbul 8 inci icrasından : 
k t ' t h natı ibtıyacı ıçın hastanesı"nı"n ihtiyacı için 54.000 Bir borçtan dolayi mahcoz \'e satıl· ı a ı ayva 

muma karar verilen Elbiselik ve Palto· 35,000 kilo arpa aleni münakasa kilo koyun eti kapalı zarf usu-
luk Kumaş, :ll 5.32 tarihinde saat ı ı ile alınacaktır. ihalesi 1-6-932 liJe münakasaya konulmuştur. 
den 12 ye kadar yeni postahane kaı~ı · çarşamba günü aaat 16 da ko ihale tarihi 8·6·932 c~martesi 

Bir ltalyan muharririnin g6rUşleri sında Erzrum hanında terzi Ömer Lürfi mİS)'Onumuzda yapılacaktır. Ta- günü saat 15 tedir. Taliplerin 
heyin t~rzihanesinde .satılacağı ilô.n olu· liplerin şartnamesini almak üze· şartnamesini görmek üzilre her 

Meıhur ltalgan müellif ve muhar -
1'1rlerlnden "Guglielmo Ferrero,, 
<Otıngqmn f'lflanlığı) •erlevhaaı al -
Cuacla nıüJılm bir hakale gazmııtır. 

göstermişlerdi. Dünya, eski İspanyol 
Amerikası hükümetlerin başlanğıç -
taki müşkülatı artık ebediyen geçir -
miş olduklarını zannediYordu. 

nur efendim. 13029) k k d k 
re her gün ve münakasaya iştira gün münakasaya iştira e ece • 

Üçüncü icra dairesinden: edeceklerin de vakti n.uayyenin- lerıo de iha!e tarihinde lzmir 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa- de l.omisyonumuza müracaat- mustahkem mevki sabo alma 
rılmısı kararglr olan iki süt ineği Fatihte Jarı. (366) (2321) komisyonuna müracaatları. (302) lVa1cıedigoruz: • 

D6nyayı saran bütün buhranlann 
.illen'telerini Uç grupa ayırabiliriz: 
.\aya grupu, Avrupa grupu, Amerika 

Bu hilkmUn, bugün, vaktinden 
evvel nrilmiş olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiı. 

At pazarında 15 6 932 tarihine müsad f * • • (207 J) 
çarşamba günü saat 9 buçukta açık ar· Çatalca müstahkem mevkii için 

Arjantin ve Brezilyada, 1930 da 
olan kar.I§ıklıklar, A vnıpada, geçmiş 
zannedilen bir hastalığın nüksetmesi 
olarak telaıkkJ edildiği için btiyük bir 

tırma ile satılacağından ıalip olanların mutfak Ye çamaıar odunu ve ha· 
yevmi mezkurda vakti muayyeninde me· mam odunu aleni münakasa ile 

• * * 
bmit'tekr kıtaahn ihtiyacı için 

396330 kilo un kapalı zar· uıu· 
lile münakasaya konmuştur. lha

Je tarihi 7-G·932 sah günU Ha~ 
14 tür. Taliplerin şartnamey 
görmek üzere komisyonumu~• 
her gün münakasya iştirak eoe

caklerin ise ihale tarihinde iz. 
mit satın alma komisyoounı ml
racaatlar1. (301) (2050) 

rrupu. 
ASYA iHTiLAL GRUPU 

Cin, Hindistan, lran ,.e Türkiye 
ll'Qpları, Umumi harbe takaddüm e • 
der. 

Genit tezahüratını gördüğümüz 
bU1iik siyasi buhran, Asya ve lstan • 
bulda Jön Türklerin Sultan Hamidi 
4tıııpat bir meşrutiyet vermiye mec • 

t
bllr ettiği 1908 senesinde başlar. Bu 
lk e&rsmtıyr, 1911 de Çinde vukua ge -
1- daha btiyUk bir sarsıntı takip 
ttti ve MançurJ hanedanını yıktı. BU -
~tin Asyada, Hindistanda, lranda, 

Ufkiye ve Çinde oldufu gibi, Av -
~Pa, bir uırdanberi siyasi entrika • 
lft, tuyfk ve tehdit politikası, fi -

kirleri ve ticaretiyle eski rejimin im -
:-ratorluJdannın inkırazı buhranını 
~!aştırdı. Şimdi Asyada umumi si • 

hal bir kaynaşma vardır. Bu kay • 
~ altutda iki zıt hareket saklıdır. 

ir taraftan, Asya milletleri, şark 
lfttdeniyetinln bazı unsurlannı be -
~yorJar, öte taraftan, aynı un • 
11lrJan Avrupa tesirinden kurtulmak 
içln l&rlediyorlar. 

Kalkutta'ya kadar, Asya, Avrupa -
dan, Avrupaya karşı silah arıyor: 

Bu haleti fikriye, bütün Asya ih • 
tillJlerinin haleti fikriyesidir. 

AVRUPA İHTiLAL GRUPU 

Bu memleketlerde yapılan darbei 
hfikometler de dahil olduğu halde, 
4Inıanya, Avusturya, Rusya, Maca -
~,İtalya, İspanya, Yuğoslavya, 
4'0Jllanya, Bulgaristan, Yunanistan 
'•Polonya. 

l11panya mfistana, bu fhtilAlleriu 
dtrbei hükılmetJerin sebepleri Umu. 
1111 harptedir. 

Almanya, Avusturya ve Macaris -
~ ihtilAllerine mağJQbiyet, Rusya, 
taın, Romanya, Yuğosla,·yaya mah. 
~lyet ve sefalet, Polonya ise yeni 
~kkill ec!en bir hükftmetin güçlük -
'li sebep olmuştur. Her tarafta, bu 
~~IAIJer, Fransa lhtllali kebiriyJe 
"l'Yan iki prensip, kralfyet ve cüm -
._~Yet p~nsiplerJ mücadelesinin son 
"""llalarına delllet eder. Bütün bu 
~lllleketlerde, kraliyet, ihtilal şek • 
~ l>Urtinerek son mukavemetini 

,...lllakta, son kozunu oynamaktadır. 
~Bununla beraber Almanyada ta -
Cır dlls eden hadiseler pek milnidar • 
~ IJftıer, kitleyi demokrasi ve parla 
~te ter l>ir rejim aleyhlerine hare • 

aetJrmiye muvaffak oldu. 

~iter muvaffak olursa, Bir lMNlya -
\t1L lıareketi süsü altında, bundan, 
"'lliJbdarJ.ık istifade edecektir. 

tesir yaptı. Acaba buna, Umumi 
harple Avrupa mı sebep oldu? Muh • 
temel •• Umumi harp, bütün Amerika 
için bir hazine oldu. Fiatların sür'at -
le yükselmesi, her tarafta biiyük 

bir zengi:nlik doğurmuştu. Bu para 
yağmuru altında biraz sersemleşen 
bu memleketler, Umumi harbin dev -
Jetlerin ve bütün milletlerin içtimai 

hayatlarında - Hatta bitarafların -
yaptığı tahavvülleri ıpek göremedi -
Jer ve bu para yağmuru durunca, si -
yasi tahavvüller kendilerini d:ıha 

kuvvetle hissettirdi. Kar.ışıklık mın -
takası genişledi, rahatsızlık arttı ve 
iktısadi buhran şiddetlendi. 

Bu karışıklık arasında zengin sı • 
nrfların servetleri kayboldu. 

Göriintişe naz.aran Asyada, Avru -
panın yegane yapacağı şey, son rad -
deye kadar elindeki vesaitle dayan -
maktır. Buhranın o kadar derin se • 
hepleri vardır ki1 garp fikriyatının 
nazarandan kurtuluyor. 

Fakat Anupada olsun Amerikada 
olsun, bu buhranlar psikolojik karı -
şıklıkların neticeleridir ,.e bunlara 
karşı muhakkak hir aksülamel lazım • 
dır. 

1815 ten 1914 senesine kadar, Av -
rupa. Viyana sulhünü yapmı~ olan 
hanedan ~aracından öHaya konu1mu~ 
bir fikir, bir prensip, binaenaleyh bir 
veçhe takip ediyordu. Bu hanedan, 
Avrupaya "Otorite,, esu olarak, irsi 
kraliyet pren11ibiyle Fransız lhtilaıt 

kebirinin temsil ettiği halk hakimi -
yeti, İngiliz meşrutiyeti v~ çimali A • 

rnerika demnkrasisiyle tahdit eden bir 
demokrat prensibini kabul ettirmişti. 

1815 ten 1914 tarihine ıkadar, tam 
bir asır, hanedan, Avrupayı bütün 
garp dünyasına, hatta lsp:rnyol Ame • 
rikasındaki müptedi cümhuriyetlere 
bile hizmet eden bir intizam ve vah -
det nilrnunesi haline girmişlerdir. 

Bu hanedanının en kuvvetlileri 
1918 ve 1919 da mahvolmuştur. 

Jermen v~ İslav hanedanından 
sonra, Avrupanın manevi veçhesi -

nin, o zamana kadar ikinci dereced~ 
kalan ve Fransa. Jngiltere, Amerika -

nın tecsil ettikleri otorite prensiLınl 
kabul etmesi lılıım. Diplomattan, 
siyasi şahsiyetleri, partileri, gaze • 

teleri, adliyeclleıi, tarih~ileri, mu • 
harrirleri ve filosoflariyle, bu dev -

mur una müracaatlan ilAn olunur. 13035) 

lstanbul: Beyoğlu: ikinci icra 
Memurluğundan : 

Bir boıçınn dol:ıyı mahcuz ve satıl
ması mukarrer l lıılı, iskemle, masa, ve 
sair ev eşyası 7· 6 932 Tarihine müsadıf 
Salı gunü saat 16 5 • 17,5 arasında Bey
oğlu 1 famnl ba~ı Aslan ıokak l 9 g No. 
lu hanenin önünde açık arttırma ile sa· 
ıılacağından talıp olıınlann muayyen gün 
ve s:ıattı mahalli mezgUrde hazır bu· 
lunmalırı ilAn olunur. (3033) 

lzmit icrasından : 

Bir bor-:tan dolayi mahcuz olup pa 
ray:ı çe,·rilmcsi talep edilen beher adedi 
srkiz kuruş kıymetinde 4000 adet :\)ar· 
sil}e kiremidi \ "fl beher metre mili'abı 
33 lira kıymetinde ;l 376 metre ve de · 
si metre mil. 'abı ve 0,10 0,35 3,00 eb'a· 
dınd:ı 32 adet servi kalas ve beher met· 
re mik':ıbı otuz ahı lira kıylerinde I 1 480 
metre ve desimetre mik'abı \"e 0,12 0,12 
3,00 eb'ııdınd:ı 265 adet mişe direk \ ' C 

muhammen kıymetli eşya 5 6 932 pa· 
znrıesi saat 14 de açık arttırma ile Kc· 
ı esteci S:ıdri Hey mağazasında saulaca
ğınd:ın taliplerin yüzde on pey akçesiyle 
Kocııeli icra dairesine müraccatları lüzu· 
mu ilıln olunur. 

lstanbul dördüncü icra me· 
murluğundan : 

.l\lihran Dcğlrmcnciyan efendinin Ni· 
kolA l lattııt veledi Şükrü cfendi dekı ala· 
c:ığınd:ın dol:ıyı Ardaş efenCiıye devı i 
temlik edilip vefatn me[ruğ bulunan 
Beyoğlunda K4ıip ~1ust:ıfa çelebi mahal 
leılndc Ualtacı çıkmazı sokak cedit 
27 l, 29, 27 \"e atik 23 21 ve 19 nu
maralı iki arsanın nıs f hisseleri 1.ırk beş 
gtin !DÜddetle me\•kii müzayedeye ko· 
nul:ırak ) üz altmış beş Ilı ada talibi uh· 
resinde olup bu herre bedeli müzayede 
hani IAyı ı1 ınd:ı gbrülemediğinden 30 gün 
müddetle temdlden ınüzayedeyc vaz edil· 
miştir. 

llududu: Sağ tararı Mehmet sol ta· 
rafı ~leı yem hatun arka tarafı Hoca 
Mehmet efendi ze\'Ccsi haneleriyle cep· 
hısl tarlk: ile m:ıhtuttur. 

MezltQr :ırsa d:ıhilinde bir kuyu mev· 
cut olup her iki arsanın mes3buı ber· 
mucibi çap 208,85 metro murabbaı olup 
kıymeti muhıımmenesi temamı bin dok· 
53n iki liradır. 

Talip olanlar kıymeti mubımmenesl
nin hisseye muslp mılııaarının yüzde onu 
nisbetindc pey akçesi olarak 929 3087 
dosya numaraslyle Jstanbu! dördüncU 
icra memurluğuna s:ıat 14 den 17 ye 
k:ıdor 2 temmuz 932 tarihinc!e müracaat· 

1.,,.1917 senesinde Bolşevik darbei hü -
:'"ltl~f h ı ti "d b - "Ancak iki otorite prensibi vnr - ı:::::::::::::ı::nıı::ı:nm:ıınn:::=::::::::::::::m k..~ n a e nezı e ulunan 
~~-·-ıı h ed dır: Birisi, bizim tenwil ettiğimiz, ö - İngiltere haylı ağır olan yaralarını 

Jetler, Avrupa ve Amerikanın öteki 
devletlerine tunları siylemeliydiler: lan ilAn olunur. (30~2) 

ta... ..., em an anı tarafından 

-.;ı•n Paralarla yaptrnldıfrnı unut _ teki Romanof'larla Hohenzolle - sarmak için kendi kendileriyle nıeş -
~ lbrmdır. rin temsil ettikleri. Bir memleket gul olmuşlardı. Amerika, Auupa -

~\'rupayı paramparça eden feci bu iki prensipten birisi nya bu iki ya sırtını döndü. u!r liberal devlet, 
'n'-'~!~e§terimizi itte buradan soka . prensipten yapılan bir halitayla ya - her milletin, hükQmet işlerini hususi 

~... şıyabilir. Fakat kraliyet prensibiyle surt-tte hallt!debıleceklerini dü~ündü • 
4~.ERIKA lHTl~AL GRUPU Jaşıyamayıp, bir halita. da yapamaz - Jer ''e bu tecrübeleri yapabilecekleri • 
Jt &'l, yapılacak tek şey, temsili bir ne hükmettiler. Kendi başlanna ka • ~~ R'rup Ötekilerden daha esra • prensiple idaıe e:lilmek için tazım lan ,.e nasıl idare edileceklerini bil • L....,._.ir. Meksika ihtllAU Umumi ak 

~ ..... _ gelen ciheti yapm tır. miyen hükümetler de maceı :\Jara a • ı.....~:.~ eY'Yeldir. Binaenaleyh Anupa · Al · 
~,..... d Kraliyet mutıakiyeti, ihtile1. cı Pren • tıldılar .. Rusya, bolşevizmle bir mi · 

t ın an tamamen müstakildir. sipler altında giı.1iyerek ve bari • sal oldu. 
~-. .. ~kat Metuıib ihtilali, iki sene - kalar vadederek diriltmi""'" r.alışma:k, 
~.ueli .; .. :r On senedenberi onu taklit edenler .. ="'l•·• cenu.bl Amerikayı sarsan ka • nihayet muhakkak dahili haTPlere ve • 
tt.:: ....:lar bi 1 gittikçe artmaktadır. Acaba Alman -.... de11 gı ' spanyol ha.kimiye - ya umumi harbe müncer olacak bir 

kurtu1dukt T :.t• ya da onlar gibi bu tecrübeye girişe -an sonra, ~ ın maceradan b .. ...,a bir cıey olamaz. Bir S: nrn ufradrfı btiyük buhr:unn Roj'.. Y cek mi?. 
~~Uf na benziyor. Gayet geniş ve prf.118ip bugünden yarın için ya • HUlcl.sa, kanşıklık artıyor ve dün -
l~"~tllsq olan memleketlerde cüm • ratılamaz. Bunun için uzun bir ya bir Babil kulesi oluyor. 
lıh_ b11er t .. -ı..1 kolay bı"r ı'ı;ı deg~ı"ldL. hazırbk l!zımdır, ve mutlak veya B hakkak tt b" k u·· 

-,... ~., ':il un:ı mu · sure e ıra ·s · ı c.: r nıu..a..uıaı devresi geçı'n'ldı', yan mutlak kraliyetlere tabi olan siz • . 
1 

d h~ h ~· Jamel Jizımdır,, ve bunun ıç n e,
1 

'"'ı ... 1,_ fllnhnetler, diktatörlfikler, le'I', bunu yapamazsınız. .... ,, b 
._ ... ._ -.ı asırlardanberi liberal hareketin a -

S:..ı, .. r, dalım harpler oldu. Bu ha _ Eğer bu fikir 1815 te hanedanın 
"• ı._,_ V · d t ğ "b" şında bulunan devletlerin kendisini ...:· 1ttfa.--.ıaikada, BrezHya veya iyana kongresın e yap ı ı gı ı or • 

alınacaktır. ihalesi 1-6-932 çar-

ıaınba günü saat 16,30 da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta· 

tiplerin şartnamesini almak üzere 

her gün Ye münakasaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenin

de komisyonumuza müracaatla-

rı. (365J [2320J 
• • • 

Çatalca müstahkem mevkii 

için 84000 kilo fırın odunu aleni 
mnnakasa ile alınacakhr. ihalesi 

14 6-932 Salı günü saat 15. de 

ko.niıyonumuıda yapılacakhr. 

Taliplerin ıartnamesini almak il· 
zere her giln ve münakasaya iı
tirak edeceklerin de vakti mu

ayyeninde komisyonumuza mü
racaatlar1. (331) (2184) 

• • • 
Çatalca Mst Mv reviri için 2000 

kilo koyun eti aleni münakasa 

ile alınacaktır. ihalesi 30-5-932 
T. pazartesi saat 15 te yapıla
caktır. Şartnamesini gCSrmelc isti
yenlerio her KÜD ve münakasaya 
itbrAk edeceklerin de Yakti mu · 
ayyeninde konılıyooumuıa mU· 

racaatları. (272) (1928) 
* • * 

1 - Konya Gedikli küçük 
'Zabit hazırlama mektebin~ kayt 

ve kabul muameleai ba,lamiıtı.r 
2 - Talip olanJarın askerlik 

şubelerire müracatla kabul 'era· 
itini öğrenmeleri ve şubeleri va

sıtasile mektebe müracaatları 
ilin olunur. (349) (2238) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin
den: 

Beykoıda l\a\'ak dere caddesinde 38 
No lu hanede mukime Hürmü:r. hanım 
ts•afınd:ın kocası iken mahkl'mece gaip· 
liğine kırar verilen t lüseyin Pehli\-an 
akrhine ik:ıme olunın feshi niHh da
' asının icra kılınan muhakeme netice· 
sinde : Kanunu medeninin 94 üncü mad 
desi mucibince tıırafeyn beynindeki nl· 
klhın feshine 2 4 932 Tanhinde karar 
, eı ilmiş ' 'e müddea:ıleyhin lkamet,;Ahı 
meçhul bulunduğundan olb:ıptaki ilAm 
suret: mahkeme c:!h·anhanesine t:ılik I"· 
lınmış olduğu llAn olunur. 

Istanbul 8 inci icrasından: 
Bir borçtan dolayı mah cuz ve s:ıtıl· 

masına karar ver ilen tuhafiye eşyası 6 
hazlr:ın 932 sut 17 den f9 kadar Ka· 
dıkliyünde Gd Değirmende yeddi emin 
Jori Joanldis efendinin mağaıesinin o-. ., . J9 
nünde satılacağı ilAn olunur. \30. 

• • • 
K. O. ve birinci fırka kıt'ab 

ihtiyacı için yaf ıebıe pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 31-5-932 sah 
günli saat 15 le komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin ıart

namesini almak Ozere her gOa 
ve pazarlığa iıtirak edeceklerin 

de vakti muayyende komiayonu

muza müracaatlar1. (351) (2240) 
• • • 

lıtanbul, Beyoğlu, Üsk6dar ci
hetlerindeki bulunan kıt'at ve 
müessesatlarla hastaneler ve 
mektepler erzak un yem ve ek
mek nakliyahnm pazarlığa yapı· 
lacaktır. ihalesi 31 - 5 • 932 sala 
günü saat 15,30 da komisyonu

muzda yapılacaktır. Taliplerin 

şartnamesini almak ilzere her 

gün ve pazarhğa iştirak edecek

lerin de vakti muayyeninde ko· 

misyonumuza mOracaatlan. (368) 
(2323) 

• • • 
Haydarpaşa hastanesi için 600 

adet piliç pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 31-5-932 aalı giln6 saat 

16,30 da komisyonumuzda yapı· 
lacakbr. Talipl~rin ıartnameaini 
almak üıere her giin ve pazar
lığa iştirak edeceklerin de Takti 
muayyeninde komisyonumuza 

müracaatları. (367) (2322) 
• • • 

K. O. ve müessesatı ile 1. ci 
F. Çatalca MS. MV. kıl'aları 
için un ayrı ayrı şartnamelerle 
ve kapalı zarfla ahnacaktır. iha
le tarih ve saatleri aşağıda gh· 
terilmişt · r. Taliplerin ıartname
leri almak üzere her gDn ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de yakti muayyeninde komisyo

numuza müracaatları. (369) 

ihale tarihi 

K. O. nun 

1. ci F. nın 
Çatalca'nın 

1-6-932 
Saat 

17 de 

17,30 da 

18 de 

(2324) 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Yir01i bet bin yedi yüz seksen bir metre yerli yazlık elbise· 

lik haki kumaşın kapalı zaı fla münai<ası 4 - Haziran - 932 cu

marteai günU saat on birde yapılacaktır.. !a lipi~r!n şart~ameyi 
örmek üzere her glin ve münakasRya ıştırak ıçın tem~nat Ye 

feklifnamelerile mezkür günde muayyen saate kadar komııyonu
aıuza mllracaatlar1. ( 2005 ) ....... __ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büy~~ i~raıniye ~o.onu liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Litalık büylik ikramiyeler ve 20,000 ..:_~ llt1t .. , .. dalıan uzun sürdü. Son taya atılmış olsaydi, şimdi Avrupa kaybeden dünyaya muayyen bir yol 

:wq lda::e, cenubi Amerika devlet - ve Amerika daha çok rahat olurdu. göstermek için kuvvetlerini bulmalan 

Ye siyasi büyük tera1'kil:er:_~F~a:k:a~tb:ir~ş=ey~ya:p~ıl~m:a:d~ı.~F~r~a:n:s:a:.rl:a:!_l:a:zrm::d:ı::r::. -----------1~~~~~~=~~=========--------------
Liralık bir müklfat vardır. 



Liman kooperatifinin 

AÇILDIGI 
Ve hayatın ucuzladığı 

GÜNDÜR 

Emlnöoil Liman Hanı karşısında 
(lstanbul tra mvaylartnın durdu§u yerde ) 

::::::::::::::::::::::::::::::m::::m=--=:=:::::;1::1111::::::::-.·::::.=::====.· .. =~-::._-=.~.=;nı-. l!W•_! ••••••••••••••••••··-·•••· ... -··--·m.-:ı.w••••••••=ı •• m •••••••••••••••• ::ı.tt::ı ••••• !!!:-

Devlet Demlryolları ilanlara J 
10000 ton kömürün havzai fabmiyeden Derince, Haydarpaşa ve 

Mersin limanlnına nakli münal<asası kapalı zarf uıulile 16 Haziran 
Pcrşe:ıbe günü saat 15,30da Ankarada Umumi Müdürlük binasında 
yapılacaktır. 

Fazla tafsilat beşer lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa yez-
nelerinde satılan şartnamelerde yazıhdır. (2246) 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tahmil 
Ye tahliyesinin kapalı zarfla münakaıası Ankara' da idare merke
zinde 16 Haziran 923 Perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satıl-
makta olan şartnamelerde yazılıdır. (2244) 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde Balışeh istasyonu ciYarında 
108+000 inci kilometrede vaki taşocağından çıkarılacak 8000 
M3 balashn kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 Salı günü 
saat on beşte idare merkezinde yaplacaktır. 

Tafıilit Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde ikiter liraya 
satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2178) .. _ 

1 - Eskişehir • Ankara hattı üzerinde Beylikköprü istasyonu 
civarında 479 + 200 Km. ocağından 7000 M 3 • 
2 - Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde KöprOören ciYarında 

28+300 Km. ocağından 3000 M 3. 
3 - Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Oeğirmisaz istasyonu 

civarında 97 Ye 99 kilometreler arasındaki ocaktan 5000 M 3. 
4 - Eski.fehir - Konya hatrı üzerinde Meydan - Pınarbaıı istas• 

yooları arasında 397 + 400 Km. Bozdağ ocağından 4000 M 3 • 
Balada mevakii ve miktarları iÖsterilen balastların kapalı zarfla 

münkka1aları ayrı ayn olark 14 Haziran 932 sah günü saat 15 den 
itibaren idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde beheri beşer liraya 
ıatalmakta olan tartaamelerde yazılıdır. (2243) -
Gedikpaşada Jandarma satın. 
alma Komisyonundan: 

Yirmi üç bin üç yüz on metre yerli yün kışlık elbiselik kuma· 
ftn kapab zarfla mllnakasası 4-Haziran-932 cumartesi günü saat 
on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için mezkur günde muayyen saate 
kadar teminat ve tekl~foamelerile komisyonumuza müracaat
ları. (2004) 

Beyoğlu 
ğından: 

kazası Defterdarh-

MahaUeıi 
Arap cami 

Sultan Beya
zıt. 

Sokak No. 
Kalafat yeri 74-1 

Cins 
Kereste de· 
posu. 

Karanlık fırın 6 Kapıcı oda-
sı. 

Senelik 
ıcarı 

Lira 
960 

24 

Müddeti 
1 sene 

•• .. 
H üseyin ağa Tarlabaıı 180 Dükkln 182 ., ., 

Balada evsafı yazılı Beyaz Ruslardan metruk emvalin muham
men icar ile bir sene için aleni olarak 20 gün müddetle müza
yedeye konulmuştur. Yevmi ibaleıi 11 Haziran 932 Cumartesi 
ıünü saat 16 dan 17 ye kadar % 7,5 teminat akçelerile Beyoj'lu 
Defterdarlığına muracaatları. (2258) 

Gepikpaşada Jandarma Satınalma Ko
misyonundan: 

Numunes ıne göre 1785 adet yerli matara pazarlıkla alınacak
br. Taliplerin 31·Mayıs·932 salı günü aaat dokuzdan ona kadar 

_ komisyona müracaatları. (2358) 

Para yahut her nevi et;ya
HükOmet memuruna kefaletle yahut ipo- s 
tekle verilir. Saat 9 • 12 arasında müra E== 
caat. lstanbul Babçckapı dördüncü Vaı..ıf ~ 
han asmakat 29. 

iş ar1yorum - Ali bir mektep
ten mezunum. Vesikam mevcuttur. ls
tanbulda şirketler ve müessesel er nez· 
dinde veya taşrada tüccar kAtipliğl, ka
siyerlik ve buna mümasil bir vazife an
yorum. lstiyenlerin Kandilli postabanesl 
~sta kutusu numBra 10 ~ezibc adresine 
yazmaları. 13026) 

Klrahk - Maç ;a'da Naı manh a
partmanında beş odalı bir daire azimet 
hascbile mutedil fiatla kiralıkor. Sıcak 

müracur. 
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Mersin Postası 

(Mersin) 1 Hazıran Çartamba 
lOda idare rıhhmıntlan kalkarlar. 

.., Dol<tor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lst:ın
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastahklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs
tanbul (2. 22398) 

Piyango Müdür
lüğünden: 
Kapalı Buik marka yedi kişi

lik 928 modeli müstamel bir oto· 
mobil sablacağından almağa ta· 
ltp ola olar görmek için Taksim
de Senibi bey garajına, müracaat 
için de piyango müdürlüğü muha
sebecil~ine müracaatları. (2309) 

1 baralarnnda azar azar blrlktlrdlklerl 
para sayesinde bugün güzel birer ev 

sahibi olmuşlardır 

1 Türkiye iş Bankası 1 
mıııı~ıımııı~mmııınııımııııınııııınıııınıııımımııııııııınııımıııınıııınınıı ınııınııııııın11111ııııııınıımımııııııııınııı11111nıını~ınıım ı 

As. mk. Sa. Al. komiayonu ilanları 

Askeri mekteplerle hastahaneler için 
.. " .. .. n .. .. 

Kilo 
180 000 koyun eti 
~0.000 kuzu eti 
70.000 sığır eti } kapalı zarf 

,. ,, ,, ., ,. 1,500 koyun eti 
Mal tepe Piyade Atış l\fp. için 24.000 sığır eti ı bir şartnamede 

,. ,. ., ,, ,. 500 ınızu eti kapalı zarf 

Yukarıda yazılı mahallere hiza larındaki miktarlarda ayn a 
üç şartnamede kapalı zarf suretile et satın alıoacakbr. MUna 
saıı 11 - Haziran . 932 cumartesi günü saat 14,30 da Topban~ 
Merkez Kumanlığı satın alma komisyonunda icra kıhnacakbt• 
Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona milracaatlara 9' 
iştirak için de ıartnamesi veçhile hazırhyacakları teklif mektupt. 
}arını ihale gününün muayyen vaktinde müselıel numaralı il 
haber mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri. (275) (2 

• • * 
Kadın ve do&um bastahkları idareleri merkez kumandanlı-

Mütebassısı ğına merbut müessesat için sek· 
Gülbane hastanesi ihtiyaCJ 

600 tavuk 100 piliç aleni m 
kasa suretile satın alınac 

Münakasası 22 Haziran 932 
şamba günü saat 16 ya ka 
Tophanede Merkez Kuman 
lığı satın alma komiayonunda 
ra kılınacaktır. Taliplerin t• 
mesini görmek için komi• 
müracaatları ve iştirak içia 
muayyen vakitte komisyonda 
zır bulunmaları. (292) (2.,28) 

Doktor sen ·ton arpa aleni münakasa su-

ffÜSCyİD Nac.if retile aatın alınacaktır. Münaka-
'f sası 22-Haziran·932 çarşamba 

Türbe, eski Hililiahmer binsıa gunu saat 16 ya kadar Tophane-

~~~N~o~·~T~e~l.~2~2~6~2~12,,_0...---~~' de merkez kumandanlığı sabo 
alma komisyonunda icra kılına-

, VAKiT , 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lscanbul Va kıt. 

Abone şartları: 
1 3 o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!!." !artlaramız: 
Hcsmı l lususı 

Sa un 1 O Kş 12,50 l\ş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk llln sartlar1m1z: 
ı ~ ., 4 1 • l O Defah 
3050 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abon clerimızin her üç ayh · 

3 ğı için bir defa mecc:ınendir 
H - 4 satın geçen ilanl:ınn fazla 
satın için 5 k uruş znmmolunur, 

YAKIT l\tA T BAASI 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 

caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müra· 
caatları ve iştirak için de muay-
yen vakıtte komisyonda hazır 
bulunmaları. (291) (2327) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih lielediye Şubesi Müdüriyetinden: Başı boş olarak b 
nup daireye teslim edilen bir adet merkebin sahibi 8 gün ...,.,. • 
fında muracaat eylemediği takdirde sablacağı ilin olunur. (23 

Üsküdar Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Daire ambarıdllllt'I 
mevcut kamyon ve araba enkazile üç adet büyük küp açık 
zayede ile ::ıatılacakhr. Taliplerin 20 Haziran 932 pazartesi 
saat 10 da daire encümenine j?'P.lmeleri. (2353) 

Yedikulede kulei zemin üzerınde mı.ıa arsa dükkan: teminat 4, 
Kadıköy halinde 3 numaralı dükkkan ., 9 

Yukarda yazılı emlak kiraya verilmek üzere açık mlizay 
ye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Lev 
Müdürlüğüne ve ihale günü olan 20·6· 932 Pazartesi günü de 
minat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
cümene muracaat etmelidirler. (2356) 


