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ı 
~Ynlpanm Jeni bir .ı;;..-. aolo: 

• c 
Is- ıeldiii ikide ltir, telo:rar 

edile o lo:adar auüatimal e
·,tir ki, Alman kabineainin 

· e haul olan •eziyeti tet• 
ederken, bu tabiri kulla~ 

'yorduk. Fakat bu defa mu
ğaya kapılmıf olmadan bu· 

rkea iddia edebilir. Alman· 
Stre:ıemann zamanlarından 
ilk defa olarak, Veraaillea 
bedeainin bağlarmdan ya~!'" 

a; tetebbüaile kurtul,!"ak ıç!n 
tecrübeye girit-k u:ıeredır: 

ismet Pş. Ankarada bekleniyor •• 
Gazi Hz. ile itaıya kralı Hz. ve M.M11ssolini ara.. 
sında sami~i telgrafnameler teati ed~ 

· C kabineainin iatif~aand~kı 
aa bu şekilde ifade edıleltilır. 

lmanya'da bütün aiyari fır
mıı sayeleri ay~~: A!-0 • 

Veroaillea'ın z.ıncırlerınden 
armak •.• Tahdidi tealihat ~·· 
. de diğer devletlerle muaa· 
kabul ettirmek. "Haraç,, la· 

edilen tamirat bedelini tediye 
k. Mümkiinae tark hudut 

tadil etmek. Hülaaa Al· 
ya'Ja Avrupa Ye cihan • ıiya-

e ifgal ettiği ebemmıyetle 
aoip bir mevki vermek. An· 

bu sayeye varmak içi~ l~~ip 
ek uoullerde fikir ihtilafı 

ır Vaoat ve ..,ı cenah frrlo:a· 
Aımanya'nın bunu diğer Av· 
devletlerile anlatarak temin 
ileceğine kanidirln. Sai ce
frrlo:alar iae, ıayeye daha 

• e yoldan ıitmeği ve Al· 
ya'nın derhal harp mea'uliye
reddederek müaavatını ilin 

ıini iltizam ediyorlar. 
tma ve uzlapna ile saye· 

armak aiyaıetinin en büyük 
vvici Strezemann idi. Ve ltu 
t 1924 aeneainden 1930 ae· 

kadar "Lolo:arno aiyaaeti" 
• altında devam etti. Bu müd 
zarfında Ruhr'm tahliyeai 

edildi. Almanya Cemiyeti 
ama girdi. Dawea plinı İm· 
ndı. Lokarno muahedeai ak· 
di. Kellogg miaalu yapıldı. 

akat bunlann hiç biri Alman 
"Haraç,, tedİyeainden kurta· 
dı. Aakeri tahdidi tealihat 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Buraya ıe!- malümata f,öre ltal· 
yadaki heyetimiz yarın atanbula 
dönmiit bulunacaklard!": Bat~7 
kil lamet Pata ile Haric:ıye vekılı 
nin per§einbeye Ankarada bulun
malanna intizar olunmaktadır. 

Teati edilen 
Telgraf nameler 

ANKARA, 31 A.A. - Baıve
lıil lamel Pata Hazretlerile Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyfen· 
dinin Roma'yı ziyaretleri miinaae 
betile ltalya kralı Viktor Emanu• 
el Hazretleri ve Baıvekil M. Muı
aolini cenaplarile Reiaicwnbur 
Gazi Muatafa Kemal Hazretleri 
araunda aıaiıdaki telıraflar tea 
ti olunmu§tur: 

Türkiye Reiricumlruru Gaai 
Mcutala Kemal Havetlerine: 

ltalya'nm aevimli miaafirleri 
Türkiye Cümhuriyeti heyeti Ve
kile Reisi ile Hariciye Vekilinin 
Roma'yı terketmeleri miinaaebe
tiyle en samimi hiılerimi zab ri
yaaetipenahilerine iblağ ederken 
Türk milletinin aaadet ve refahı 
için hali.ene temennilerimi izhar 
ederim. 

Vilııtor Emanuel 
Hapnetlu ltalya Krab Viktor 

Emanuel Hazretlerine: 
lamel Pata ve Tevfik Rüıtü Be· 

-

yan aailam ve aamim doıtluk ra· 
bıtalarını daha ziyad 111ula~tır· 
maya yardım edeceği e lıani bu
lunmaktayım. En iyi !emenniyat 
ve aaraılmaz doatlukb r. 

Ga:ci • Kemal 
.,ıeainde de Franaızlar, miUa· 

''yle dunun, en ufak miUaa· 
lıkta bulunmak bile i.teme· 

r. Binaenaleyh Almanya'da 
ukutu hayal bafladL Ve 

yin ziyaretleri münaaebetiyle ke- lıiribirine bağlamıya yanyan bir 
tide buyurulan lütüfkar telgrafna ikametten ve bizden çok aamimi 
meden dolavı zab Hapnetpenahi- hatıralar bıraktıktan aonra ltalya 
!erine bar teşekkürlerimi arzeyle dan hareket etmeai, ltalya halkı
rim. Zatı Hatmetpenahilerinin bu nın necip Türk milleti ve onun 
kıymeıtar eaeri babmüvazilerin- pek yükaek rehberi hakkındaki 
den dolayı pek mütehaaai• olarak kalpten selen doatluk h.ialerini le· 
takdim eylediğim aamimi doatluk yide veaile olmuştur. 
hluiyatımın teminatını ve kendile Muuolini ROMA, 31 (A.A. - Stefani 
rinin aaadetiyle büyük doat mem· Benito Muuolini HaNetlerine: Ajansı bildiriyor: 1 t e-ııa Ha 

M. Musolinlge elgraf 

aeneai intihabatmcla lıeatir
oldan ıayeye Yarmak iati- leketin refahı i.çia bealediiim te- Kıymettar telırafnamenizdf'n retleri ltalya topra :u terketme-

11\)ennİ,atm kabul buyrulmaamı pek müteı....ia. 1..-.k lamet Pa- den e..ve' M. MUMOIİ ·ye gönder fırlıalardan Hitleriat'lerin 
meb'ua intihap ettirebilmele· 

o au tu hayalin tecelli•İ idi. 
ızena.ann aiyaeetine Taria olan 
nins büküm.tinin müılıülab 
dan aonra batlaclı. iki aene
aai cenah hrkalannm tedri
lnmoetlepnelerine ........ bü
ııetin iatinat ettiği •aaat ve aol 
h fırlo:alan zaYJflamakta-

rica ederim. ta ,,. Tevfik Rüştü' l>ii3W • diii • .j •. fta • k rv_ 
Goai M. Kemal doat mernklretinde vördü1deri • söaterı e. ve Türk b~e~ aial.ar~ 

Terkiye Re~ Caııi mimi ve daotaae wı.ın;ı kabUld- üzerind .. aamimi bir ımtınan biuı 
Muatala Kemal H<nTctlcrine: dola,.. har teff)<küratmıı takdim teYlit eden bir çok doıtluk teza: 

Türkiye Ciimhuriyetinin yük- eylerim. Bu ziyaretin büyük n a- büratmdan dolayı derin teşekkür 
aek miimeaailleri lunet P&f& Haz. ail ltalyan milleti ve büyük doatu !erini ibliığ eylemittir. ismet Pata 
retleriyle Tevfik Riiftü Beyfendi- muz yiikaak ve şerefli Duce tara- Hazretleri, Faıi•t rejimi altında 
nin iki memleket arumda eaaaen fınclan ıöaterilen büanü kabulün talıakkulı: ettirilen muazzam eae
-YCUI rabıtalan daha kuvvetle iki memleketi yekdiierine bağlı· [De11cm11 4 üncü Nllrileclc} 

Ve Brünina timdiye kadar 
an ancak Reiai ciiınbur Hin. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

un aal&hiyetlerinden, a• 
• IM;mlan ouiiatiııaal ederceei
•üfade etmdı: ouretile -
ti idare edebihnitti. Aı.... 

Gazi Hz.ne takdim edilen kitap! inhisar 
b • :·. h"f / Kadrolan 

eaaaiainin 1Daraf bir mad-
- ıaliba 48 inci - reiai 

a fevlo:alide UIDenlenla 
al edilmelı iia- '"'7ü ..... 
fer vermiftir. Ba .. tihlyet. 

• emi,.,...mılerle k..._ 
k ve bu kammlan meeliae 
eden tatbik •'-'< ele •ar· 

Kitabın ınncı ~a ı e-
·m. e dercolunan hitabP. •• I Dü 1 

. n memur ara 

Brinins _...._ loeri ... 
iyeti iatimal ederek A......._ 
idare etmekte idi. 
vekilin, Reiai cümhura fn. 

ele zamanlara .... ._ olmalı 
· verilen aalahiyetleN iatinat 

diktatör vaaiyetilode -
· idare etmeai aat eenals fır

arauncla ticfdetli itirazlara 
f oluyordu. Son Reiai c:üm
intihababnda Hiadenbarı'u 
elal aleyhine tahrik etır k 
iler. Ve Brünins'den ayrıl· 
takdirde aaf ceDalı fırlıala· 

Hindenburg'a rakip bir nam• 
ileri aünniyeceklerini bildir· 
. Fakat ihtiyar aaker, Reiıi 
hurluğu ral.i!Niz kazanmak 
S..vekilini feda eder sibi 
aziyette kalmalı iatemediğin
bu telıliflere iltifat etmedi. 
k gerek Reiei cümhurluk İn· 

babndan, gerek 24 1!i~!'<'~ 
lan Pruaya diyet meclısı mt1-
tmdan aonra tedricen .. ila-
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oğru meyletmeie bafladr. laailt harbiy 
abat arifeıı'nde Hitleriat'lere ere e Bezareti tara dilmiıtir. Yukanda netrettiğİııWI fından Çanakkale harbi ~ ._L • .t' T i:cum kıtaatmı ilsa ederek netrolanan kitabın bir ıriiabaaınm reaiın o aabife n o bi<U>CUır. er· 
i fırkalarma menaup müma• lnailtere hükümeti DIUnına Sefir Cİİmeai de tudur: 

•tkilata dokunuhn•maar, bun ruıplan tarafından ReiaiciimJıur C:: " Büyük bir kumandan, uil bir 
batlrca mea'ul olan Harbiye zi MıHtafa Kemal Hz. ... takdim ıtit-, Ye alicenap lıir .ıo.t .-

ia•'furna -bep oldu. .ı:ı.ı::::: --1·•-..1...r R'"' "-=--• e- ıı:...... R · • ğ u - • -· _....._.. • -11c-ur Hz. ·~ Türkiye Cümhariyeti eıu 
cenah frrlıalan Batnkile ne talıdİID edilen ha lıitaıı... ilk aalU- Gazi Mıa.tafa K-ı Hazretlerİne 

larmı tidcletlendirdiln. En faiade Biiyük Rei.oi1111ize ln,ilt.w H-~L• J-...:ıt- "'-L-- hüki-
alacak taarruz nolrtaar da Milniıraeti ....,. .. lıir lıitaa.. lıay.t.. .._.... -u -~ .........., 
ılenburı'u Bat•ekit aJ.,,hine l-:""'."'-"'::'.".:":-::::::~~-.:.:-:;li:' ~-=*':•:dr:n:.:tak:::••~lııl:mnu::ı:ıır:_·" rmek malıaadile tertip edilen 
~ idi. Nihayet bu tabiye ai iınıra etmedi ve B..;;..;... ... ı..a. 

-

,.___._ Reiai cümı.111'11 ~ ... •af fak oldu. -~· - -
flindenburı ıeçenler.r. lalin· Dl •enrıittir. 
~ Şarki Pruaya'ya aitmif· Ba- inı'in yerm. ıu.. ıeç.ı-

lıer'lerin tahuounıahı o· c:ek7 Buraaı IMnüa ı..t'i IUJ'ette 
b11 ınemlekette Reiai ciimlııur malüm ct.iildir. Belki de aai c:e. 
'İne aiyui mÜtavirlerden bat· ...ı. fırl<alarma menaup bir Bat
'Dauai doatlan ve ta&1dıkları •ekil ilııtidara seçecek. F aı..t 
•Üeaair oldular Ve Hinden- kim ıeçene ıeçain her halde ı.u 
• Bel'line batka bir Hinden· hüku...t muvakkat bir hiilıU...t 
olarak avdet etti. Brüninı, olacaktır. Sai cenah fırı.alarmın 
tem--.ıa Reiai ciiınhurun ımec:liate ekoeriyeti temin edebil. 

'!ını ~aylı..ttijini anlamı•tı· -leri için intihabat yapılmaaı 
Hmdenlıurs S..Yekilin li•ımdır. Reiai cümbur •e Pnıaya 

•ltiii elDİrn-lerden biri- intilwıbabna bakılacak oluraa, bu 

tebligat yapı ı... .t 

lnbiaar idarelerinin yeni kad· 
rolan dün teblif edilmişhr. Müa
kirat lnhisan umum müdtirii A· 
aım B. dün Anka· 
ra'dan avdet "Ve 
yeni kadroları 

tebliğ etmiıtir. 
Müakirat lnhiaan 
ldaruinde 4 mü
fettif. 3 müfettİf 
muavini Ye 111ub
telif lueımlardan 
20 kadar memur 
açrkta kalmıtaa 
da, bu memuri
yetlerin bir kıamı 
zaten münhal lu· Aıım 8ey 
tularak mııatlan taaarruf edildiği 
için bilfiil açıkta kalan memurlar 
birkaç kişiden ibarettir. 

Tütün lnhiaan idareainde zi-
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Nakliyat 
• • Vergısı 

Layiha Fırka gru
punda görütüldü 
ANKARA. 31 (A.A.) - c. H. 

Fırkuı IJ'Upu buaiin öileden ••· 
,,.1 Tekirdaiı meb'11M1 C-il Be
yin riyaaetinde topl~br. Nalı 
liyat •erıiai. kanun !i'Jiha•rnm e
...ıan üzerin!'• ~•re cere-

an etmit ye ..,ra •e iflaa kanunu 
'J..., bir an .,,,,.ı çılıanlmau liizu. 
:. .. haklsında Adliye ...ı.ıli &.., 
tarafmdan verilea .1'i!;t din•~. .• :.. Neticede at ,,_,... 
iDii.... ..,......... a. 
k nan liyih•vnm ~~ ene a 
~ tamikan tetlUlıiaden aonra 

tekrar müzakere edilmesi 
,rupçaıcr' a ve if!a. kanun layiha. ne" .. k • •. mecliate muza .-eame aa .. i:°' haflanmaaına karar verilınie
tir. 

Tedbirlere 
Başlandı 

n 

Belediye koopratif 
ve lokanta açıyor 

VekiJetha t•mimi seldi, 
teblis edil.O 

Hayab ac:uzlatmak için - si 
lıi tedbirler alınması lbrm ıeldlii 
hakkında Dahiliye •ekaletinin 
sönderdiii mühim bir tamim 1 a
tanbul vilayetine ıelmittir. 

Vili.yet tamimi buıün belediye 
ye bildirmiıti~. ..~'! h~uata d.ün 
kendisile göruıtugumuz belediye 
erkinından aabibi aalabiyet bir 
zat muharririmize fU İzabab ver 
miıtir: • . • • 

- Dahiliye vekaletının tam1-
mi ile biz aynen mutabıkız. Bele 
diye bu itlerle çok yakından ala 
kadar olmakta ve bazı teşebbiia
lerine siritmi§ bulunmaktadır. 

Hayab ucuzlamaak, halka u
cuz bavayici zaruriye temin et· 
mek için bir kooperatif teaiai le· 
karrür etıniftİr. 

Kooperatifimiz yakında faali 
yete geçecektir. Eaaaen vekalet 
de bunu terviç etmektedir. 

Kooperatifimizin nizamname• 
ai hazrrlanmıt olup bugün yana 
mıntaka ticaret müdürülüğüne 
gönderilecektir. Kooperatifin bia 
aedarlan Belediye memurlandır. 
Sermayeai timdilik l 200 lirad'."• 
Belediye bütçeainden de 2500 lı· 
ra tabaiaat aynlmııtır. Kooperati
fe bir müdür tayin edilecektir. 
Kooperatifin çok faydalı olacağı· 
nı ümit ediyoruz. Y alruz biaaedar 
tara değil herkeae gayet ucuz fi. 
atla yiyecek, içecek aatılacaktır. 
Bir de kooperatif lokantaaı VÜ ~u
de setirilecek ve buradan da h •r· 
kea İatifade e,- 'Cek sayet U< iZ 

/stanbul Belediye Reisi 
Muhittin Beg 

yemek yiyebilecektir. Belediye ea 
ki düyunu umumiye binaaına ta• 
..-caiı için kooperatifin de bu- 1 

raya yakın olmaaa li.zandır. K~ ! 
pentifin muhtelit mabkemelenn 
itsal ettiii binarun alt katmda 
yerlefmeıi mukarrer sibidir. 

Kooperatifin faaliyeti bir aene 1 

aonra genişliyecek daha çok ihti
yaçlara cevap verilecektir. 

Kooperatif haricinde ıehrin U· 

mumi h:.yatmı bilhaua yiyecek 
Ye içecek maddel .. reni tiddetle la· 
lıibe buladık. Her on beş giinde 
bir fiat farklannı tetkik ediyor, 
ona göre tedbir alıyor, ve kontro 
lümüzü l!enİfletiyonız. Bütün bun 
lann neti1:eleri çok yakında görü
lecektir. icap ederse tehrin iktı· 
aat ve havab ile aliıkadar diier 
me•el" 1 ~ri gö~mek tetkik ve 
halletm"k için bir de komisyon 1 
t.,.,J,,vabilir ve lıtanbul hallunm 1 
refah ve ihtiyacını elbette en iyi 
tekilde temine çah$ınz." 

' ...... _ • , ... <. 

Otomobil 
Yarışı •• 

17 HAZiRAN 
Cuma Günü •• 

Turİnf kulüp ile müttereken 
tertip ettiğimiz otomobil sür'at 
Jantının günü yekmlatıyor.Ya I 
nt etrafmda büyük bir aliluı ve 
hey- .,..rdn-. Her gün birçok 
kimseler müracaat ederek Y•n 
t• ıiı ek içiıı iıimlerini kay. 
dettiriyorlu. 

Tertip heyeti. dün de toplan 
dı ve yeni kararlar ittihaa etti. 

s·· 

. 
/' 

Unnunl Nqriyat ve Yuı Müdürü 
ETEM iZZET .. __________________ _ 

• 
icra ve iflas kanunu-
nı•n Mecliste.mü

zakeresine başlandı 
Borçlunun mal kaçırmasın 

mini olmak için 
haciz ibban kaldmlmışbr 

Adliye vekilinin izahah 
ANKARA, 31. A. A.- B. M. Mee 

1iai 1rqiin reia KUmı Pap Huret
leriein riyuetinde toplanarak icra 
ve iRü ........... nriizalaereaiıı .... 
laımttır. 

Be .-.., •• otle ırös .ı.n Adliye 
nlıili Y111af K-ı Bey, halen ,_>f 
......._ İcrll Ye iflis ..... IMID lrİr 
t.ihçaoini yaparak ..__n tatlri
katmdaki süçlülıl.-i mı. itin ı...a. 
fırlıa n serelı lronare ·.-. ..-ek hü
ı..u-t tarafından izhar edilen ....... 
ya ıöre kanunu yeniden lıir dfle da 
ha sözde" geçirmek iaere adliye 
velıi.Jetinde miit............... ,.,;;.. 
relılıep hir lromiayon brtlril edildiii
ni aöylemiı Ye d-.ittir ki: 

" Adliye mcüm-.'tli, k-Uayon ta
rafından bazırlanmıı olen tadil li
yihaaı üzerinde tetkilıatta bulunur
ken kanunun ıu ve bu -ddelerinin 

DiJn Meclbte miJhlm be-
11amıtta bulumın Adllfle 
1Jelllll Yusuf Kemal B. 

tadilinden ziyade lı.ıtan nihayete 1 cıldw ki "' - emmel lrir ~ 
kadar sözden ıeçirmeyi ve lruna ~ehao kanunun tatbilratmı blay. 
söre ~ ~?un liyihaaı ihzarım mu- !attıracak ttlflrili.ı- ıı.ı......ı.ıı 
•alık gordu. içindir lıi mitlriiliıtla lrarfıı-.ı., U. 

Bu eau üzerinden yapılan tatki- l1l1lll1İ ......._..,. he .. ı. ıetirditi -
kat neticeainde hazırlanan proje ta- nİyetaİzlilı: te lıuda ...a...ir oldu. 
bedilerelı miitalealan •' k Ü;ıı;eer Beıiıa y.-i lıemuıla rr ı ..... 0-

dariillüııun, lıarol.- ve ticaret edala lu şey tatlrilrattan .W.i- Mtice
riyle, hakimlere, -1i ıınieaıeulı e )ee söre laalen mer'i İcrll ft illia 
aönderilcli. Ve naütaleıılnı -1du. Jre_.....,,. içtimai biiay-U.. uyd., .. 

Beralard.. selen c:naplara ıöre ..._ ibaret ........ ." 
proje üzerinde lrir cWa _ clalıa !~· F.n mDhim ııazlf' 
katta bulun~ buauıa taavılıinı- • 
anıe.ıa .. kutun liıyiM. teldi kat'i- Yoauf K..ı Bey, yeni lıanuDu• 

aini aldı." - ....... ,,..,,_ -· ı --
Adliye vekili ı.. m=u beUe, lıat f...ı... kan- rapteılilea ...... m~ 

ta adliye encümeni niai n ınaabata cilte -ı.taıı aılduiw - Whika•
muharriri olmak üzere lıütün -.CÜ· ta söriilec:ek ı.. ha-si lıir pp;k 
men ualarmın kıymetli meaai ve kartomıda ba eaı.ı. ..aı...ı. Wı
mütalealanna te,ekkiir eCnıİf Ye y.. lômlerirnDe ..... lıcrlilı 'ı .. W ipı
ni kanunun halen n-'i kanonun U· ret edwek deınittir lııiı 
mumi çerçeveai dallllinde bulundu- "kra •• iflia lıa-m tat-
iunu kaytederek demiftir IU: biluıb netayici ........... ileri ._ 

k l bl nu.. IDiitaı.alar ars=•• kı · MIJ emme r e•er iacleaini iet.,...ı.r de,,..._ o...ı.. 
" Bilbaıaa fanu lıayılebaselı İlle- liyerdu ki; IMlil eılill 1 - '-1: .. 

rİm iri buaüakii "- !.iç PIPM [Du m 4 iooct1 ..wtc4c) 

Pek yakında başlıyor 

Ölenler yaşıyorlar mı? 
Hüseyin Rahmi Bey 
bunu anlatacak .. 

lllWyet pek yalnau 
Roman iiatacb H0SE
YIN RAHlll Beyin en 
son hazırladıp felııeft 
ve f-taatik bir roma
nım tefrikaya baıbyor. 

İsmi, biiyflk ıöhretl 
ve eserlerinin cazibe 
ve kudreti ile her oku
yucunun kulaiında 
derhal sihirkh te•ir· 
lerini ıö•teren a8zide 
romancumz Milliyet i
çin hazırladığı bu e•e· 
rinde okuyuculanaı 
meraktan meraka d
r8kleyecek •e onları 
yepyeni bir ilemla ı. 
çincle kal~mlnln nh
berllif ile clolqtua. 
caktır. 

H0SEYIN RAHld L 
yeni romaamda bize 
f'Ulllll'I tahlll eclecekı 

imanlar illDrlerllen 11il:ı 
/erini geni ,,. bilmedi-

HDsegln Rahmi Bey 

f}lmlz bir Aleme mi acı
gorlar? 

lctmizde ve.. aramızda 
11/Jlayan illiJler mi 1Jar? 
Ruh var mı? 
Yatıgor mu? .. 
l!bedl mi? 

Bilttla lau•l•n 

Ölenler 
Yatıyorlar 

Mı? 
Ro......._ ı..ıacü, 
lle7eea•I•• ı..,....u. o
kayacakm111L 

Pek yakında MiLLiYET'te 
il 



MilletMeclisindeSey- HARnCt H~B-ERLER 
risefaine hücumlar! Almanyada Hitler'e 1 Tam~at 

işlerı 
Münekkit meb'uslar ne isti_ artık yol açılıyor MacD~~~'~n nok-

Rıhtım şirketi da~ 

yorlardı, ne oldu? B .• • , k• . .k l k tai nazarı 
İkbsat vekilinin yanab.. runıng ten sonra ı ıntı a a_ . taraftar kazamyor 

Paristeki müdafaa şahitle 
dinlenmesine lüzum görül 

ANKARA, 30 mayı& - (Geçik 
mittir) - Bugün Meeliate Seyn
sefain bütçeıinin miizakereıl ya
pılırken hararetli miinakap.lar 
oldu. Bazı meb'uelar S.,.riaefaiai 
idareaizli1d9, mibriflilde, ;n,a ... 
ettiler, hatti bu biricik muntazam 
vapur idaremİ•İn ifliıını iatiyen· 
ler oldU: Bütçenin müzakeresi sı
rumcla illr söz alan Rafilr Şevket 
B. idi. Muhterem rneb'ua, Seyriae 
fainin toptan tenkide layık bir 
müeaaeae oldui"unu, i.mirleri.nin 
maiyetleri üzerinde nüfuzu bulun 
madıiıru ileri sürerek. vazifede 
İnsicam kalmadıimdan, nakil 
masraflannın fazlabfmdan, ta
'ıii ömrünü ikmal etmit vapurla· 
rın satın alınmasmdan ıiüyet et
ti ve dedi ki: 

- Bindiiim bir Seyriaefain va· 
punıunun lüks lıamaraamda fare
lerin ka:rnattıiını görünce kapta· 
na vaziyeti anlattım. "Ambarlar 
dolduğundan fareler bu tarafa 
geliyorlar" dedi. Refik Şevket B. 
bundan sonra vapurlarda yatak 
çarp.fı, yorgan yüzü deiittirmek 
için mutlaka babıit Yermek lizına 
pldiiini, devlet g-.ilerinin ,ura 
7a buraya pe•keş çekildiiini aöy 
ledi. 

Ref"ılr Şenet B. acaba Matbuat 
cemiyetine Yalovanm açılma ..... 
mi için tahaiı edilen teoezzüb YA· 

purunu da bu arada ima mı et
mek iatemqti? Biraz sonra bilet
aiz seyahat edenler bahsine te
mas ederken Refik Beyin oldukça 
coşkunluğu üstünde idi. Aıabiyet 
le ııorayordu: 

- Bilmiyorum bu paraları kim 
tazmin. edecek? 

Refik Şevket B. Seyrisefainde 
bir t"k adamın elile yapılan alıı 
veri~lerden şikayet ederek: 

- Bu ab,ver41er bize çok pa· 
halıya mal olmattur .... dedi. 

Acaba bu tek adanun elile J'a
pılan mübayaat hangileri idi. 

Hatibin bunu misallerle izah e· 
dece.ğini ııanmıttak. Fakat, böyle 
ohu.adı. ,Muhterem meb'aa bun
dan aonra ortaya tu iddiayı attı: 

KIJmilr mesele.•i 

- idarenin elinde bu kadar 
vea.ı.it varken yüzde elli k.omi.ayon 
ver lerek kömür ahnmıttır! 

Halbuki Seyrioefain kömürle
rini Ereiliclen kendi ., ... itile te
darik eder, ,imdiye kadar da llo
miayon namile - para -rmİ4 de
;ildir. 

Refik Şevket B. devam ediyor
du. 

- Boiazma kadar borca ba
tan bir müessesenin lükı ıe:rlede 
uirapnaması lazım gelirken ban 
binalar yajh boya ile boyanmıt
tır. Muhterem hatip, bu "bazı bi
nalar" ın hangi binalar olduğunu 
da İzah etmedi. 

Refilr Şevket Beyden sonra SÖ% 
al- Sina B (Kocaeli) iclaiitwl 
lliatiiı & kaçtan aldığını, kendi 

lı hanız varken bütçede gözii· 
!ren 2400 lira bavuz masnfnnn 
• olduğunu sordu. 

Muhterem meb'usun bütçede 
havuz masrafı diye geçen 2400 
liranın Seyriaefaine aJTı bir &ar· 

fiyat kapDı -açtrğuu zamoederak 
utaya d~üyordu. Havuzlar, mü 
iılavver bir oenıuye itil>ar edildi
li içia -.fı ela, •anob a ta· 
- Se,rüefaine aitti.-. 

Encümen n••m• 5aTı 8. 7e ce
-P veren Hasan Fehmi B. (Ci
•ithane) idarenin takriben 3, 
I00,000 lira ltorca olduia-, •u 
lıercu ""4Mll' ..altay..., İçİll veri-

5 milym lira istikraz salüi-
• u-me ..tıtelif hanlralu

dan ~ 8 faizle alman paralarm 
tafkil ettiiW, t..ana mukabil ida
renin nakliyattan alacalı bulun
duğunu, loanlar maluup edilirM 
ltorç olarak bir .. Y lralmayacafı
m, idarede meccani nakliyatın 
hiç te fazla ohnadığını llÖyledik
ten sonra dedi iri: 

- Maaınafih, encümen, bunla
n da çok gÖrmÜf, indirin demit
tir. Seyriaefain, immenin iılerini 
goren bir nakliyatı umamiye mit
eMeU'sidir. Bazı iskeleleri ür ya 
p ·• bazı iskeleleri zarar yapar." 

Hasan f"ebmi B. bele bu -
cwnleai ile çok mühim bir mev
au temas etmit oldu. Dünyanın 
pelc az nakliyatı umumiye müea
-si vardır ki bu buhranlı tene• 
lar içinde bili.nçolarmı z.ararla 

amasınlar? Seyrisefain de bu 
uawni nakliyat buhranlDID t ir
ı.inden ıüpbe yok ki hariç kala
-zdı. 

Müflis ı•azlgeti nıl? 
Sadeain 8. {latyW), idare

Dlll bft, -e içinde tediyat yapa-
yacalı hale geldiğini söyledi 

y memurlara maaı verilem~ 
ııe dair olan rivayetlerden bah· 
Miti ve bunun idareeislik netieeai 
o du~unu iddia edeıak dedi kiı 

- Seyrisefain müflis vaziyette 
ıınıd ir? Vekil Beyin rakııillilara 
mıi•twden i:ıabat vermelerini ri. 

bütün seferleri yapan vapurlar, binesini kim teşkil edecek? :re,~?:~h~i a!ım~~·~ia-11 
Deniz ticaret müdiriyeti muaye.. 1 h f ı· · l L 
nei .efain heyeti tarafından ha- BERLlN, 31 (A.A.) - M. fevkalade müşkül meseleler ve ma a i ı u~ıyet e auaanne 
vuz ve seyr tecrübeleri yapıldık· Brüning'e kimin halef olacağı müthiş bir i!sizJ;k kartısında konferansı- münakaşa sahası 
tan -.... aefer yapmaauaa müsa- timdiden bilinmekte olduğu kalacaktır. Beyrelmilel siyuet : r.ın genişletilmesi hususunda 
ade edilir. 1 zannolunuyor. Reisicümhurun ! te hükumet naayonaliıt kütlele M. Mac Donald tarafından Los 

Sadettin B. •ikayetlerine de- şarki Prusyada ikameti esnası, ri memnun etmek için M. Brü- sieır.outh'da bulunduğu aıralar 
va_ın_e~~.;;:..~~rin yanmclan ge- da yeni kabineye ait tamam bir ning'den daha ziyade hatırti- da ıahsi olarak iltizam edilen 
çerken kazanların kıztnaJIUUI i- listenin tertip ve tar.zim edil. ken bir tavır takınmakla iktifa noktai nazarın lehinde görün· 
çin akıtılan çağhyan gibi suların miş olır.ası mümkündür. Yeni edecektir. Çür.kü nasyonalist ı mektedir. Cihan iktıaadi vaziye 
fı'1ıcırdığmı görürsünüz" llalbuki başvekilin ~arki Pruıyadaki va tezlerini es~s~ ~abul etmi' o: 

1 
t~in salahına. müsait olacak _bü 

makine hareket neticesi kız- si arazi sahiplerinin nıülcemmel lan M. Briınmg den daha ılerı · tun meselelerın nazarı tetkık. 
maınaıı İç:İD ıu Ye J'•i N · 1 • ·ı d 1 L vermek mutlaka lazımdır. Bun- bir timsali ve zeki ve azimkir 

1 

critmesine imkan yoktur. azı- · ten geçırı me en evve ausan-
dan aonra daha bazı meb'uılar bir zat olan milli Alman fırkası ler, aon derece müfritkirane me . ne konferansının nihayet bulma 
oöz aldılar ve tenkitlerde bulun- izasındaıı Baron Egon von Ga talibatta bulunmaktan bili kal t ıı imkinı olmadığı söylenmekte 
dular. Ahmet Ihsan Bey: ye olmasr muhtemeldir. Çiftçi. nayacakludır. Yeni kabinede: dir. Tahmin edildiğine göre, ta 

- Yeni hazırlanan vapurcular lerin m"eı>afiini teır.sil etmekte şarki P,usyalı ricalin oyı:ama. 1· mi~at ve ha~ ~rçları mesel~
kanunu, sihirı...z değneği midir olan Von der Osten'in de ismi aa hazırlandıklan rol, •ark hu- lerı beynelmılel tıcaret ve nakıt ki vaziyeti ıılah etıin? dedi. ,,, • 

1 zikredilmektedir. dutları meaelesinin kuvvetle or siyaseti üzerindeki tesirleri iti kfi!IBt ııeki/111/ll beya11atı b d 
lllll . Marernl Hinden- taya ..tılacağmı göstermekte- arile tetkik e ilecektir. Diğer 

Nihayet lkbsat Vekili Şeref B. bez, il · .... 
1

.. dir. Dahili 'iyasette hükumet, taraftan M. Mac Donald'm Ce. 
kürsüye gelerek bütün bu tenkit- ourg e gur11ş 11 . d"d 1Com·· · 1 · fı k h" · M··u h"d · k f 

1ZM1R, 3 (Milliyet) - Rıh j ti.rketia idare azasmd 
tım ıirketi davasına liUııün as. ki 8 kitinin müdafaa 
liye mahkemesinde devam edil- rak dinle"-ini tal 
miftir. Bugünkü celsede §İrkete Müddei umumi ise t 
ait evrak ve defterlerden ınü- dini istedi, ınaznunla 
him bir kısmını üç •aliz deru- nm riyazi bir kat'iyet 
nunda, hususi kompartımanda edildiğini, muhakem 
l:ı:mirden Bandırma tarikile Is. lerle lüzumsuz yere i 
tanbula a-ötürmek suçundan ceğini, suç sabit oldu 
maznun sabık maslahatgüzar da•anın uzamasına 
Galip Beyin muhakemesi görül madıiını söyledi. 
müıtür. Bu mesele hakkında İz münaka,alar oldu. Ni 
mir - Kasaba demiryolu kum- hakeme bu talep ha 
panyası memurlanndan iki t•· rar vermek için öğled 
bit dinlenmiştir. Şahitler maz- ya talik editdi. 
nuna hususi kompartman tahsis Öğleden sonra akte 
edildiğini, hatta Galip Beyin ' ci celsede Paristeki 
daha evvel Ankaraya gidi,inde ) ademi celbine, yalnız 
kendisine gene hususi kompar. ı lerin istimaına ve muh 
tnnan verildiğini söylediler. 14 hazirana talikine k 
Bundan sonra maznun vekilleri di. 

lere top yekün cevap verdi ve ez.. ,ım ı en ur.ıat erm r a ıra ırı u a ı enın on eran-

cümle dedi ki: .. ~ERLiN, 31 (A~.) - Re tetkil etınekri~in men~ilme- sa i9tiraki ~t!_malini _~ı~ebi- 'Vası" B in meb 'us/aktan ist 
- Seyrisefain idaresi bizim gi- ısıcumhur Mareşal Hınder.burg sinden bahsedılmektedır. Bu lecek her turlu manılen refet. ';/ • 

bi sahilleri büyük ve uzun olan Sosy~~ ~ Demo~rat fırkasr.~~- kabil bir tedbir, bazı amele küt. meğe uğrattığına da nazarı dik ANKARA, 31 (Telefonla) - Roma büyük elçiliğin 
bir memleketin seyriisefer hizmet ~-easılı 1le 5 dak~ka kadar -~oruş lelerini mukavemete aev;k~de· ı' kat celbolunmaktadır. olunan Vasıf Bey İzmir meb'ualuğundan istifa etmişti 
lerini deruhte etmit bir müeuese- tülcten •~ora Hıtler ve yuzbaşı cek, bu da pek az zaıran ıçınde - · ·- Beyin istifanamesi yarın Mecliste olrunacak--. dir. Askeri, idari ve iktısadi bir d d ... 
çok mülahazala.n nazan dikkate Goering ile 40 akika evam e- dahili harp teklini alacaktır. J lar · 
almak mecburiyetindedir, ... u __ den bir __ ~ü_likatta buh~;ımuı- iı1üfı-it milliye~perverıerin ~Ü- 1 apon Romanya kabinesi istiça 
ferleri yaparak fU kadar kazanı· tur. Reısıcumhurun; ınutakbcl cum kıtaahnın ıpkasına ve .ım· N • • ? ';/ • 
yorum" ıribi müli.ha:ı:alarda bulu- Alman hükumetinin Hitler fır. I pcrntoı-luk bayrağı içindeki sos e IStiyor 
aa-ıc, kua- ile masraf biribi- kası Reichstag grubu tarafın- • yali~t tqkilatır.ın fesih ve ilga 

uliyetlere ve mülahazalara atfet• dan takviye i mesi temınatını sına orclu karar verecektir. ş. 
rini kartılamıyorsa bunu bu mea'; ed ! · ı 1 --

EmperiyaJist maha
f il ne istediklerini 
açıkça ilan ediyorlar 

mek lazımdır. Biz timdiye kadar istihsal i::in sarfı mesai etmiş sizlere verilmekte olan tahsisat 
kapotajnı bir bayraja hasrı için olduğu t~hmin olunuyor . Reich ' tenkis edilecek, kollektif mesai 
çah,ıık. Seyrisefaioe vapur al- stag meclisinin feshi ve yeni in mukavelenameleri fesholuna. 
ması için salahiyet verdik. Seyri· tihabatın kendilerine ekseriyeti cak ve sağ cenahın arzusuna 
sefain onun için borca girmittir. temin edeceg- i dü•ünce~ile Na. tevfikan bir nevi mecburi sai 
Hükümet idareye bu mübayaat.. Y MOS O 
tan dolayı her sene 400,000 lira zis'lerin yeni Alman hükumeti- s istemi ihdas olunacak ve belki K VA, 31 (A.A.) -
prim veriyordu. 931 senesi bütçe ni takviyeden imtina eylecekle. de işsizlerın ve her halde itsiz Tass Ajansı tebliğ ediyor: İz-
•ine bu prim konamamıftır. Bu ri zannediliyor. delikanlrla•ın kıflalara yerleşti vestia ve Pravada gazeteleri, 
aene de koymağa vaziyet imkin · ı ek 1 l I 
vermedi, bu sözlerimle idare ke- İnfiluıl hahi11esi rı er ça ı~tırı masma tevessü Japon diplomatlarının son gün 

1 • • k" ed ı k · olur acaktır. İhtimal, kar•ılıg- ı 'i 1 d · ld ki · · 
ma e enD1Jür, ten it i ece cı- PARIS 31 (AA) _ Berlin l b" d h"I· "kk •ık er e vermış o u arı ıtmınan-
betleri yoktur, demiyorum. yal- . . o lmaykan ırt"I a ıHı sı eb ç .~- bah~ teminat yanında emperya 
nız mecburiyetleri nazari dikka- den bildiriliyor: Reisicümhur, .• ma sure ı e ugen erg ın . . .. 
te almak lizmıdır, diyorum. dün gece Reichstag'daki sosya fikri tatbik olunacaktır. Esasen lıst Japon mahafılının Rusyaya 

idarenin umumiyet itibarile ıa- I .1 R . h Berlin bors&aı kabine buhranı- karşı gayesi ,arki Sibiryanın lihı -leai de bükUınetçe dÜfÜ· list grubu reis eri ı e eıc stag • 
nülmilt, icap eden tedbirler yeni reisi M. Loebe'i kabd etmi§tir. nı aksiyonla tereffü kıtydetm.ek deniz eyaletinin istilası olmak 
kanun liyiluı11 ile derpi, elanmut uretinde qılaıruş olduğun. j üzere bir taarruz İcrası lehinde 
tur. Mütarür.ile • bugUı de i•ti§a- an yakıri(la bir na t ikrarı , a~ıktan açığa ve gayet §İoddetli 

lktısat Vekili bundan sonra ha- relerine devam edecektir. Yeni vücuda geleceğini tahmin eder propagandaya giri'8'i' oldukla 
tiplerin suallerine cevap verdi. Batvekilin İsmi, en erken bu ak gör;mmektedir. Ahval ve vuku rmı yazmaktadır.. lzvestia, bu 
Mevcut vapurların en temizleri- sam malum olacaktır. Yeni ka-
nin idare va~••ları oldu<>unu, mü- • "ki k atın ecnebi memleketlerde iz. iddialarını teyiden muhtelif Ja 

r- • binenin tPcekkül tarzı 1 ° DO • J 
bayaatın meclisi idare marifetile .,. har olunan endişelerin mübali. pon rica inin ve bilhassa Jene-

tadan mühim olacaktır. Birisi ve komiayonlar tarafından yapıl· ğalı olduğunu göstermesi muh- ral Hata'nın Nichi • Nicbi ga-
dığını, kömürü idarenin mahallin- kabinenin bir intikal kabir.esi · deki k 1 1 · · ik 

d · temeldir. Fakat Alman efkarı zetesın ma • e erını z ret den aldığmı, yalnız bir defa el- olma11, diğeri tatb' k e ceği sı mekledir. 
den mübayaasma zaruret ırörül- ya•'"" hakkında hiç bir ~. üphe ve umumiyesinden büyük bir kıs. 
düüümi söyledi. ...... 

• tereddüt mevcut olmamasıdır. mının da bu endi elere iştirak 
Şeref B. bundan sonra dedi ki : 
"- Milli vapurcularla rekabet Brüning k binesi, Reisic;ümhu- etır.ekte olduğu kayde şayan. 

ve acentalann murakabeai meoe- run Alman siyasetinin sa ğ ce. dır. 
lelerinden bahsettiler. Bu husus- naha doğru teveccüt ettiğini 
larda tahkikat yapılmaktadır. Ha görmek fikrir.de olduğur. u Baş 
san Fehmi B. ukad&fUllJz idare- k"l kt - b t 
nin niçin ~andıiuu iz b etti· ve. ı el açı adn adçıgla ~y~nf e • 
ler. Bu borçlar dört senede itfa mış o maıın an o ayı ıstı a et 
edilecektir. j miştir. Binaenaleyh yeni kabi-

Hariçten tamirat meselelerine ne, bir sağ cenah kabinesi ola. 
gelince iki senedir tamirat idare cak ve Hindenburg pek ini bir 
fabrika ve havuTlarr.>da yapıl- tt B ·· 1·ng'" "kt"d evkı" 

kt d sure e run ı ı ı ar m ma a ır. ki _ d . 
Mülettifler idareyi tefti, etti. inden uza aşmaga avet etmış 

ler. R11parlar Veki.lete ;eldi. Bea olmak hasabile merkez fırkası 
raporlarda ceza kanununun ceza bu kombinezona İttirake pek az 
tehdidi altmir. aldığı bir file teaa· temayül gösterecektir. Askeri 
düf ••ımrı18. Bütçe kanunlan f ka J J G r'" · "f 
"k" - l"'-1 lr bil" 1 ı·r b ı· ır , enera roene ı ıstı aya • l a:uç ua e a ı e ı a.zı •• . • . 
•atilildar gönlüm. Bunları Ba,v• ıcbar ettıkten aonra vakayıe kar 
kil geldikten sonra Heyeti Vekile fi al~ ltasız görünmek ve fakat 
nin takdirine ar:r.edaceift; Nok- kolislerde M. Brüning' e kartı 
san kömür meoelesinde alakadar• Alman nasyonalistleri velı:ili 
lar mahkemeye •erilmiılerdir. Bi· k"" d k b" 
let .. ·c--•'--'-'- ten ·ı· · ..: ır.ev ıın e tutunmayaca ır u. reue........ :aı uıe •a.zıyeu .

1 
• 

hazıra mü-it delildir. 3 üncü hale sokacak ,ekı de Lehıstan 
mevki yolculantt daha iyi ferait aleyhinde bir mücadele açmak 
altmcla aeyalaat ettirilnaeai mese· suretile büyük bir maharet ib-
leaini tetkik ve takip edeceiim. raz etmiştir. Bundan sonra, 

İatlkraz ,'llJliihlgeti harpten evvel olduğu gibi, Al. 
D--'- man siyasetine büyük arazi sa. Refik Şevket B. Vekil ....,7 .., 

izahatından sonra tekrar söz aldı bipleri ile askeri unsurlar ha. 
ve devlet parasında yapılan "lau- kim olacaktır. Yeni kabine, ik
baliyane" sarfiyattan •ikayet etti. tidar mevkii.ne gelir gelmez, 

lktısat vekili cevap vererek dahili ve beynelmilel bir takım 
dedi ki: 

- Ben muamelatta laubalilik 
var demedim; Remzi Bey, bütçe· j dir. Seyrisefain ldareai 1000 lira, 
nin tehirini iatediler. Bunu vazi- 10000 lira verse idi bu rekl&mı 
yet müsait değildir. yaptıramazdı. Sonra burada ulu-

Açığa -~lince yegi.ne çareıi j.. orta ve çalışan iıuanlarm fevkini. 
dareye iatilrraz salahiyeti vennek kıracak sözler söylenmittir. 8-
tir.'' •ahsen Sadullah Beyin nasıl gec:e-

Bu sözlerden sonra kifayeti yi gündüze katarak çallfbiau •i
müzakere takriri okundu. Hakla lenlerdenim. Burada Seyrisefaiıı 
Tarik 8 . kifayeti müaakere aley- bu derece ağır surette tenkit edil 
hinde söz aldı, dedi ki: mai lraptanlUdan murettebata 
"- Yapılan tenkitler arasında kadar bütiiıı alakadarların fevki· 

matbuat cemiyetinin ,...ziyeti- ni kirar. Bu sözler tavzih edilmeli 
de temas edildi. Cemiyetin idare- dir. 
aİlllikı.nle ıMY'aına ittiralıi olda ikinci celse iu manuıns taz-ün eden SÖs• 
ler söylendi. Matbuat cemiyetinia 
tenezrihii tenezzüh defifdir. Ya. 
lova'nın kü,.t merasiminde b 
lunmalı üzere yapılan bir davet• 
tir. 

Bu ziyarete ittirak edenler 250 
kitidir. Y .ı-a'ya vapur 50 lnınq 
lllr. Rlea ederim idarenin herhaa-

!irinci celsede Celil Nuri Bey 
söz alarak Avrupa'da Yaptır lrum 
paayalannın buhrandan - J.a. 
dar müteeasir olduklarını uzun u
zadsya anlattı. 

!om Bey (lzmit) Vapureula
rın noktai nazanru bu münasebet 
le ileri süreralr ha ı 

Radikallerle 
Görüşecekler 

-...-,.....--
Fransız sosyalist 

kongresi 
bir karar veremedi 

PARIS, 31 (A.A.) - Sos
yaliat kongresinde, lıükiimete 
ittirak aleyhi.,deld takm" an
cak 15 rey · cemedehilmiıtir. 
K-ıre Sosyalist beyetinio Ra 
dibi soayalistlerle icra edeceği 
müki.lemeler netayici baklan
da bilihara karar verecektir. 

PARIS, 31 (A.A.) - Belı:
lenildiği veçh üzerine SCMyalist 
kongresinin hemen hemen bü. 
tün ekseriyeti (154 e kar,ı 
3862 rey} karar komisyonu ta
,.fından dün gece tanzim edi
len ve fırkanın hükiimete itti
rak meselesi müvacelıesinde ar 
zularını teabit eyleyen takriri 
kabul etmittir. Sosyalistlerin 
hükiirnete ittirak için serclettik 
leri başlıca şerait !U suretle hü 
liaa edilebilir: 

1 - Milletlerio itilifiyle ıulh 
teıkilatmın icrası, hakem usu
lünün mecburiyeti, askeri maa. 
rafların kütlevi teuili, harp si
li.hları ti~aretinin memnuiyeti, 
müeueaat ve fabrikaların millt 
le§tirilmeei; 

2 - Tasarrufun himayesi ve 
bankaların kontrolu; 

3 - Millilettirilmi§ tek bir 
tebeke vücude getirilmesi; 

4 - Kırk saatlik i' haftası. 
nm kanuni hafta olarak kabulü. 

Bu şerait, asgari bir proıram 
olarak vücuda gı:tirilmit olup 

Feci bir 
Planço 

- ·· 
Hindistanda 15 gün

de ölenler 
ve yaralananlar 
BOMBA Y 31 (A.A.} - 14 

r Mayıstan beri Müslümanlarla 
Mecusiler aruında wku bulan 
arbedelerin plançosu 200 ölü 
ve 2000 yaralıya balii olınut
tur. 

BOMABY, 31 (A.A.) 
Buıün Mecusilerle Müalüman
lar arasında vuku bulan arbede· 
ler neticesinde 3 kiti ölmüt, 55 
kiti yaralanmııtır. Doksan kiti 
kadar tevkifat yapılmııtır. 

italyan seyyahlar 
geliyor 

Bugün 13 ü kadın olmak ü
zere 38 kitilik bir İtalyan sey
yah kafilesi, konvanıiyonelle 
Sofyadan ıehrimi:ı:e gelecektir. 
Bu M:yyahlar Merkezi MilU-. 
da bulunan Dante Ala-iyeri. ce
miyeti tarafmcbo tertip edilen 
seyahate iftirak etmitlenlir. Ka 
fileye bu cemiyetin merkez ko. 
miteai reiai Milido aYUkatlana 
dan meb'us M. Fjlipo Meua ri 
yuet etmektedir. Kafile, bup 
uat 17 buçukta Taksim ibide
sien çelenk bırakacatır. 

Gayrimübacliller ce
miyete giriyorlar 
Şimdiye kadar cemiyete da. 

hil olmayan gayri mübadiller
dsl dün akfama kadar 490 kiti 
Gayrimübadiller cemiyetine ya 

BÜKREŞ, 31 (A..A.) - Ba,vekil kabineainin istifa 
la takdim etmiıtir. 

lzmir Belediye Heyetin 
Ankaradaki teşebbüsler 

IZMIR, 31. (Milliyet). - Belecli,.e heyeti bugün Ankar.ay 
etrniıtir. Heyet Rıbtrm şirketinin belediyeye devrini ve ilğa edil 
riye resminin iadesini isteyecektir. Bunlardan maada heyet bütçe 
da da t,..ebbüsatta bulunacaktır. 

Heyet beraberinde Gazi Hz. ne takdim edilmek Üzere fzmir'i 
evvelki bir haritası ile heykelin illi büyük fotoğrafisini götürmuşt ·· 

Viyanada gahudi aleghtarl 
ViYANA, 30 (A.A. ) - Yahudiler aleyhine tertip 

nümayitler dolayısile Darülfünun ile ticaret akademisi 
mıştır. 

Yugoslavgaila şiddetli bor 
BELGRAT, 31 A.A. - 0Hiek bavaliaindeki bora 7 

ölümüne ve 20 phsın yaralanmasına sebebiyet Yermi§tir 
köy tamamen harap olau11tur. Münakalat kesilmi,tir. 
45 milyon dinar raddesincledir. 

Ali iktısat meclisi azalar 
ANKARA, 31 A.A. - Ali lktıaat medi•iain kin 

931 tarihindeki yedinci içtima denesinde azaldı: muddetl 
tam bulan zevattan hükümet azaaı olan Trabzon meb'us 
san, İzmir meb'usu Celil, Mühendis Bekir Vehbi, A1dıo 
kooperatifi reisi T opçuoğlu Nazmi, Hereke fabrikaarı 
Retat Beylerle büyük erkinı harbiyeden Mümtaz Pqa 
vekilece ipkaen azahklara intihap edilmitlerdir. Mecliste 
lif te,ekkül ve müesseseleri ternail eden ve el1evm .münh 
nan 4 azalık için yakında intihap yapılacağı haber alınmı 

Darülbedayi ı 
Malatya'cla 

Elazizd- bildiriliyor: - Di
yarbekirde bulunan latanbul Da
rillbedayi heyeti tehriaize selmit 
,,. burada üç temMI ....-mittir. Ve 
ril- tem•ill• büy61ı: takdirlerle 
kartılannuıtır. Heyet Malatyaya 
hareket etmittir • 

Tekirdağda bağcılık 
TEKIRDAC, 29 - Tallirdai 

,,. cn.anna mebzul yafmurlar 
yaiclı. Bu Mne mahaııalit çolr ... 
reketlidir, meyva da çok bol ola· 
caktır. Şarap fabrikaunın intalllD· 
dan beri baicıt.lr günden süne in· 
lrişaf etmektedir, herkea baicılı· 
ia büyülr bir ehemmiyet ..eriyor. 

Yeni valimiz Fahreddin Bey 
cidden çok çalıııyor, Tali bey köy 
lerde tasarruf sandıkları tetkil et
tirdiği gibi hayvan cinaini ıslah 
ettirmek için her köye bir kısrak 
aldırdı. 

Az zaman içinde Tİlayetimiz, 
bilhassa Tekirdai •ii7ük •ir iüi· 
1&fa mazhar elacalrtır. 

Balık yerine 
GERZE, 29 - tı.-ı •elrileti 

nin Balık namındaki Yapun&llDD 
mayıı tarihinde berayı tetkikat 
Sinop açıklannda attıiı ağlara 
!tir ı.o. desti ye !tir lraç parça lrii
tiik iaabet etmit ,,. bunlar Gerse. 
ye getirilmiıtir. 

iki güa mera ailar tamir edile 
relr iiçünc:G gÜnii Gerze açwlllann
da dmriae ablmı9, bu defa da bir 
aitralyöz çılranhnı,tır. Aldıiı e
mir Üzerine vapur Zonguldak ve 
latanbul arasında tetkikat yapa· 
caktır. .... 

Balıkesirde e 
hayvanlar ser 
Re'+zı·ı .... lailıılirili,,ors 
r ıia ·ı · .___.._ -ı... , 1 .. 1 ~·-

rei __ .,.. -- tertip 
"f.lıli Ha,.... ... s. .... 
.. açıldı. 

Sergi clii• M11el...e naz ..... 
çolr raibet ...__, elliye 
tay' tayh in arak. bota. dü 
ittiralr eıtiribnittir. 

lzmir beledi 
bütçesi 

lmı.irclen bildiriliyerc 
liai pçen içtimunda Bel 
çeoİllİ lıalıul .......,..._ eYV 

tediye ıanıfnıdan iatikraz 
milyon liranm ödenmesi için 
ye tahsisat konınamıtb. Vi • 
tekilde hazırla.... •ütçeyi 
..,.,.;, ve tekrar meclise iade 
tir. Bu sebeple liznngelen t 
lercle bulunmak üzere Beledi 
sinin riyaaetinde bir he7et 
Ankara ya gidrcelıctir . 

Bulğaristancla 
EDiRNE, 30 - Bulııari 

h•zı taraflarında mahsul 
yüzünden ahali katlık çe 
dir. Rarırratta çıkan Ka 
gazetesinin yazdıiına göre, 
caali havalisindeki açlık S 
tiddetlenmektedir. Halk, 
le birlikte evini, yurdunu b 
rak geçinecek yer aramıya 
maktadır. (Canpata) kö 
30 hane hellrı Türkiyeye g 
tir. 

Mütehassısla 
• 
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'Bu seneki afyon ı Kooperatifi B lıkhane Cinaye Çadırlar 
h ul

• Bugünden itibaren Padltah çadırlan da 
ma s Ü nasıl? halka açılıyor Hiç yoktan çıkan cinayet teıhlr ediliyor 

Liman ıirketi koo..-atif -S•n- A.ı.eri ariize yeai bir çadır 

an 

ep 

alv e mevcut az, mahsul bozuk 
1~ uğu için flatlar yükseliyor 
fit' 
"'ut'a.cat ofiai ihracat 8fJ'&m&- yiik JUmUrtaların ihracını DlUVa• 

ı .....,ki rekolte va ıtok •İk· fık sörmektedir . 
Vı teebit atmlttir. Ofisin yap· 

h 
tkikata söre, bu sena afy

•ıtimiz töyledir: 
!so Seneıindan kalan afyon 

ellrı 24-00 oandık idi. 11131 S.
le 4500 sandık olan mahoul 

dı e edilince, 1931 deki afyon 
~du 6900 sandık olmuttur. 

ı~ Hazirarundan Kanunuavval 
1a .fAdar afyon ihracatı 3900 
.' kanunusani bidayetinden 

rı .:ınuna kadar ihracatım.ur 
ndık oldufuna naaaraa 

biclayatinde -ı.ı.etİllllİ· 
).yon stoku 2700 ... d.ı.tn-. 

lf!un 2000 ....ııjı lıtan ..... 
700 aaacl.tit lıı:nıirde tahmin 

e tedlr. 
r. -• afyOD -houlü havala· 

tulıı sitm .. i ,ıiziinclen bozul 
ır. laıı:ı taraftarda •aluul 

ahasaraaJraıaqtır. Bu 
• a1,. .. -hsulünün .....lıt 
....tık olacajı talamin edil. 

/ aaıı:aran, l 932 seneıi afyOD 
5 ...... u.... 5200 sandılı 
b'-11 anlatılmaktadır. Tür 

• ıİn MIMYİ afyon ihracatı 
}" 5000 sandık oldufuna na· 
ı, bu aüktarın ihraç edilebi

.ı sörülmekteclir. Afyon flat
l-ükselmekte berdevamdır. 

unus haldan 
len maltlmata nazaran, Tu
hafı imallt ve ihracatı gün

. süne artmalıctadır. T unustan 
t ıeneıinde 17000 metre mu
ıı halı ihraç edilmittlr. 

lıcaret oda11 Türk halılarile 
ıet etmekte olan bu Yazlyet• 

adar olmut ve mahallin. 
atUınat iatemi4tir. 

ııı 

L>ünya buğday 
ı stoku 
ise selen malümata nazar&11, 

y11ta dünya butday stoku 
• nilyon buaasadur. c"9&D ... 
1 bir nıayıaında bu stok 131 
•n bua11a idi. 

ı murta ihracatı
mız azalıyor 

Wllurta ihracatımız aoa za• 
rda aza.lnoak~adır. Bulsa· 

il da ayn! ~azıyetten mütte-
• Bunun IÇln Bulsaristanda 
darlar büyük bir içtima ya. 
ba:zı kararlar ittihaz etm.lf 

ı __ nbul .Ticaret odası da bu
( •U vaz~yete çare aramakta .. 
~a bılha11a küçıik yumurta 

f dahilde iıtihlak edilip bü-

BORSA 

31 Mayıa 1932 
Alqaaı Fiatlıırı 

!ikrazlar : TabYillt 

Kahve fiatları bizde 
yükselirken •• 

Kahve fiatleri dünyanın ber 
tarafında tenezzül etmektedir. 
Venezüellanın en mübm ihracat 
maddelerinden olan kahve fiatlr
ri dÜfmektediT. Hazırlanan bir iı .. 
tatUtiie nazaran 46 kiloluk bir 
ÇUTal kahve 107,5 Bolivar iken 
timdi 45,13 Bolivara inmiıtir. Bre 
:zilyada da kahve fiatleri dütmÜt· 
tür. 

Buna mukabil, memleketimiz. 
4e kahve fiatleri yükselmektedir. 
1932 senesi ilk üç ayında kahve 
ithalatımız 492,443 kilodur. Hal
buki 931 ilk üç ayındaki ithalatı 
aı12 ise 1,495,198 kilo idi. 

24 milyonluk .. " 
gumuı para 

Viyanada intiJ&r eden Wi.rts
chaftliche Nadridhten ( lktıoadi 
haberler) mecmuaıı Türk paraıı· 
na dair ıayanı dikkat bir haber 
neıretmittir. 

Bu mecmua, Cümburiyet mer· 
kez bankasının Türk ufak parala
rı yerine gÜmÜf para ikamesi i
çin kuar ittihaz ettiğini kaydet
tikten aonra, bu miktarın 48 mil
yon Mark (24 milyon Türk li1·a· 
u) olacağını yazmaktadır. 

Sabık Avusturya 
sefiri gitti 

Sabık Avusturya sefiri M. 
Auguıte Kral Cenapları, dün. 
konvansiyonelle Viyanaya mü. 
teveccihen hareket etmiş ve Sir 
keci istasyonunda Avusturya 
kolonisi ve Türk ecnebi dostla· 
n tarafından teşyi edilmiştir. 
Sabık sefir, çok sevdiği Türki
yede !>ulunduğu zamana ait 
hatıralarım daima muhafaza e. 
deceğini söylemittir. 

--* 

tir~t!:.:::.t!!r ~=:;: Ağırceza mahkeı_nesinde! :::t..=::ht~i':it!~~:::. 
ımda IMalunan yeni bepen.tif -· çadırlardan almm14. her biri ayn 
iuumda zeeııin bakaliye .. yaer cl-ai ihtİ'H eden 16 parçadan 
buıunmaı.tadır. "IJ&yramın üçüncü günü Bahkpazarında mütetekını iki aama çadır ve ;;ç 

S 1 0- ıdu" ru" )mu" ttü? oayebandan mürekkeptir. Mai.aza umuma mahıuı olarak ·- alih nası 
çdmaktadır. Bu majuadan daimi Çadırların ortaaında padiıahla-
aht Terİf yapanlara birer defter ..,.. rm oturmasına mahıus çadır taht 

l 
lan vardır . rile.:eklir. Bu defterlere muamele 

miktarı yazılacak ve sene ıonundaki Birinci çadır Mahmudu saniye 
aittir. Çadır tahtı gayet kıymettemettüden bu muamele nisbetinde 
tar çuha üzerine aırma itlemeli .. tevziyat yapılacaktır. E 
dir. tekler ve sayeban gayet ince 

K-peratifin piyaıa 
fiatinden yüzd" 10..20 
lenzilatl• oatıı yapması 
dir. 

Vilayette 

Maaş 
Kadro 

perakende 
nisbetinde 
mukarrer-

Kadroların postaya 
verildiği bildirildi 

Dün akıama kadar yeni _., 
maat havalesi ve kadrolar salme 
mitti. Ancak kadrolarm postaya 
verildiği tel..,afla defterdarlıia 

bildirilmittir. 

Dün d~ yazdığımız veçbile ma
at bir iki gün gecikecektir . 

Müvazene vergisi 
tatbikatta 

Yeni müvazene verl'İ•İ ve izah 
namesini aynen netretmiıtik. Ver 
gi bugündttn itibaren mevkii me
riyete girecektir • 

Kazanç itirazları 
Mükelleflerin kazanç versiıi

ne o1an itirazları dün alqama ka 
dar kabul edilmittir. Buglin 19.12 
mali seneai girdiğinden 931 aene
•İne ait itirazlar kabu' edilmiye
cektir. 

Sergiyi gezenler 
Dün de meyvacılık aerCiıiai Üç 

bin kiti gezmittir. 

llalll ile miitlehenı Farıılı oe Mehnıet 

$eker bayramının üçüncil pnii 
Ba1.kpazannda bir cinayet olmuf, 
Salih ve Faruk isminde iki balıkçı 
dOviitmüt, Salih ölmüt, FaTuk ta a
iır •urette yaralanmıttı; 

Cinayetin sarih bir sebebi yoktu. 
Alelide bir rakabetin ve aiza alınaı
rnıyacak 1<adar galiz olan küfürlerin 
doğurduğu bu cinayetin muhakeme· 
sine dün airr ce?.a mahkemesinde 
b&flanılmıtbr . 

----··-----
Döviz 
Müddeti bitti 
Bankaya bildirmi
yenler hakkında 

takibat yapılacak 
Türk parasının kıymetini konuna 

hakkındaki 5 numaralo kararname 
mucibince ellerinde döviz bulunan
ların dün aktama kadar Cümhuriyet 
meı-kez bankaaına müracaatları la
zım gelmekte idi. 

iflenmittir. ikinci çadır üçüncü 
Selime aittir. Çadır etekleri ve 
satitr IOlR ipek üzerine sayet sa

' natkarane itlenmiıtir. Çadır tah· 
tı çok ıayanı dikkattir. Y aatılda
n hİlot kumatı, örtüsü AnaYata 
iti-it atlastır. Bu Anavata tim 
eli itlanememektedir. 

Taht eteii Fermenedir. Şimdi 
Tlirkiyede F ermenecilerin yalnız 
i-i kalmıt, aan'atk.irları kalma. ....... 

Sayebaalar ipek üzerine itlen
aiftir. Omür törplisü denecek ka
.... i.nca bir it olan ve Türk sana• 
ı.u, Türk maharetini, Türk znlu 
.,, Türk ibdamı söıteren bu ça
clırlar znkle seyredilmektedir. 
Seyyahlar saatlerce bu çadırlar· 
ela kalarak örnek almıya çalıt
maktadırlar. 

Müıı:e miidiirlütü bu çadırlan 
zairlerden hiç bir Ücret almadaıı 
lethir etmektedir. Müze idaruİ· 
nin bu sayreti tayanı takdirdir. 

Belediyede 

İkbsat 
Müdürlüğü 

Yarından itibaren 
yeni teşki

latla ite başlıyor 
Belediye iktisat müdürlüiü yann 

dan itibaren yeni tetkili.tla İfe bat
layacaktır. Yeni teıkilita söre ikti
sat müdiirlüiüne merbut 3 tube tef 
liii Ye bir l.Ali müdürlük vardır. Şii· 
ba tellilderi tunlardrr: Müe11e1ab 
ilıti .. diye, haYayİci zaruriye, mahnı 
kat tenYirat ve tarife ıellikleri. 

Tali müdürlük de ''Müstahdemin 
n esnaf cemiyetleri müdürliilii 
dilr. 

Mezbahanın idaresi 
Mm:baha yarından itibaren mü

dürliilde idareye hatlanacalrtır Bu 
müdiirliiiün kenclisine raptını iıtİ· 
yee iktisat müdürlüiünün talebi 
reddedilmittir. Mezbaha daimi e~
cüme merbut bulunacaktır 

Cerrahpaşada yapı
lacak istimlakler 

Cerrahpa,a hastahanesi yanmda 
inta edile.:ek verem hastahanesi i
çin yapdaeak İltİ'mli.kita bütçe tas
dik olunca deriıal batlanacaktır, 

Kimsesiz çocuklar 
• • 

ıhrll •a.ıı 1 d.~oltar• >.ıu f. cttrlt 5.-
flhhıd• 42,- ·rr.1nıv"' 4.91 
tler 1,- l nect s, Talebe bir senede 

Dün banka çok kalabalıkb vı 
memurlar bütün müracaatlan iı'af 
edebilmek isin büyük bir c•yret •r 
fediyorlardı. 

Mamafi elan ellerindeki clöYizi 
bankaya bildirmeyenler bulundufu 
tahmin edilmektedir. Bu sibiler hoık
kında takibat yapılacaktır 

ıçın 

Belediye, kimıesiz çocukları hi. 
._ye komita11 diin ikinci valaf han
da toplanarak seçenlerde ... ıi kona 
jmda verilen müsamereler hasıli.tı
nrn t•rzı tevziini kararla!tırmıttır. 
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neler öğrendi? 
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____ _. ......... 
Petrol fiatları da 

yükseliyor 

Buzu 3 kuruttan 
fazlaya satanlar 
Ş ... rin bazı semtlerinde buzun 

.arhtaıı fazla olarak 5 kuruta satıl 
<hiı anlqdmıttır. Alikadarlır tec
ziye olunacaktır. 

Fazla seyyah 
celbi için 

Betediye iktisat müdürlüjii lstan 
bula fula seyyah celbi için bir ra· 
por hazırlamıt ve makama vernüt
tir. Makam raponı tetkik edecek
tir. Seyyah celbi için ayrıca Mmra, 
5unyeye, Lübnana mektuplar yazı). 
mq ve memleketimiz hakkında iza
hat Terilmittir. 

apablan 
ek tep 

Tanassur hadisesi 
nasıl olmuı? 

..... le " Saint-Joaephe" frauıa 
mektebi.nele bir tana11ur lıidi-i n 
ku bulmut ve talebeden Hayriye ia
mlade bir kız katolik yapılmıttır. 
Keyfiyetten haberdar olan maariıl 
mülettitferi derhal tahkikata ~rit
ınitler ve hadiseyi teıpit ederek MM 
rif vekaleti,,. bildinniJlerdir. Maa 
rlf vekileti mektebin 15 gün müd
detle seddini emretmiş ve karar la
tanbul maarif idaresi tarafındM tat
bik edilmittir 

Bu 15 gün tatil dolayısile mekte
bin diğer talebesi derslerinden kay
bede.:ekleri için kapanma miibletiai 
müteakıp tedrisata daha 15 a-iin ele.. 
vam edile.:ek imtihanlar müteakı
bea yapılacaktır 
Aldıjımız malümata göre, tanu 

sur ettirilmek iıtenen kız talet.eniıo 
babası bir Türk, annesi Franıızıbr. 
Bababsı vefat etmiıtir. Tal ..... 
iımi Hayriye iken H...,riette"e teı.. 
dil edilmittir. Kızın annesi ifaıleel . 
ne müracaat edildiii vakit funlan 
söylemittir.: 

- E...velee ı;ocuiumun babası ile 
mukavele yapnıııtık. Çocuiuımız w 
kek olursa müslüman, kız olu ... ka
tolik yapacaktık. Ve timdi bU m•· 
kaveleye söre ha1'lket ederek 
kemede lazımın İamini Henriette 
yapbrttnL" 

Hayriye hanım t5.ti yatlar 
bir kızdır. 

Pr. Malche Ankara. 
ya gitti 

Profesör M. Malche darülfü1l1Ul 
haldunda hazırladıiı raporu muırll 
vekaletine takdim etmek üzere düa 
aktam Ankaraya haraket etmi,tir 

Muammer Raşit B • 
geldi 

Darülfünun bütçesi hakkına• aJi. 
kaclar encümenlere izahat verınel< ii
zere 15 sün kadar enel Ankaraya 
siden darülfünun emini Muaınmw 
Ratit B. dün tehrimize avdet etmit· 
tir. 
Aldığımız malumata göre bütve 

seçen senenin aynıdır.Ve 900 bia li
radır. 

Cevat Beyin 
Cenazesi 

~·--

Cenaze merasimi 
programı 

tesbit edildi •• 
Va~va aefiri merhum Cewat 

Beyin cenazesinin Varıo•a'daa 
meraıimle trene konulduğunu 
yazmqbk. !derbumun cenazeai 
cuma ~\i konvanıiyonel ile ge· 
lecek: ve defin m.eraıimi cumarte· 
ıi günü yapılacaktır. 

Cenaze merhumun kayınpede~ 
ri olan 1.tanbul meb'uau Halil B. 
in eYİnden kaldmlacaktır. 

Cenaze meı-aıimi için tanzim 
edilen reami program tudur: 

Program suı·eti 
Varfova büyük elçiai merhum 

Cevat Beyin cenazeai Haziranın 
4 Üncü cuınarteıi ,.ünü aabah .... 
at 10,30 da lıtanbul Belediye dai
reıi arkaundaki Boyacı Ahmet 
aokajmda lstanbul meb'usu Halil 
Etem Beyin 12 No. lı hanesinden 
kaldmlarak cenaze namazı Beya
zıt camiinde kılındıktan aonra E. 
dimekapı ,üheda mezarlıiına def 
nolunacaktır. 

Cenazede Reiıicumhur Hazret 
lerile Hükumeti cümhuriyeyi lıta•
bul Valisi Muhittin Beyfendi "e 
Ha.riciye Vekaletini Muhtelit mü. 
badele komİlyonu Türk heyeti 
murabhasa11 reiai ŞeYki Beyfendi 
temıilen hazır bulunacaklan sibi 
a•ai"ıda yazılı zevat da med'uclu.r 
lar. 

l - Kolordu Kumandanı Pata 
Hz. ve Erkanı harbiyeei, lstan• 
bulda bulunan ecnebi sefaretler 
erkinı. 

2 -;- Ko~soloılar ve Vilayet v 
Beledıye rueaayı memurinL 

3 - Halk Fırkası erkanı. 
4 - Ticaret Odaoı ve müene· 

•atı maliye erk&nı. 
5 - Sureti huıuıiyede itlirak 

~r~u~und~ ~.uh~?an :zevat. ı inci, 
ıkıncı ve uçuncu ve dördüncü fık· 
ralarda .~uh~er zeYahn jaketa· 
tay ,.., aılındır şapka ile hazır ı.u. 
lunma1arı rica olunur. 



A.:ın urıtdesi ".M LL1YET" tir. 

1HAZiRAN1932 
idarehane: Ankara cadde i, 

7'lO No. 
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Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti geçea nüshalar 10 ku 
ruıtur. Gazet~ ve matbaaya ait 
i!ler iç.in mücliriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların mes'u4 

liyetini kalıııl etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ~ilköy askeri rauıt merkezin-

den verilen malümata aöre bu
~n hava umumiyetle açık ve ıa
lrin ıreçecektir. 

31-5-32 tarihinde hava tazyiki 1 
760 milimetre ., fazla 11caklık 

lotaahal'da 27, Adana'da 37 An

tivat laıycleclilmittir. 

lifc··K~ 
Delikanlılara 
Gelince 

Bunu yapmak için ele lııolıça "6 • 
reği kadar bir kra·ora ! Bizim ço Pş. icra ve i••ını 
cuklann ravatları (plaatron) G b d 
denilen ve adeta ıöi•ü örtee e ze e · arada Kan nu 

1 kravatlardan büyük. Rivayete t 
nuaran kravatı bu haıe getir. aye · Bekleniyor Mecliste 

1 ::~a içj:,:;~~:<lar:;.u~Y~; • B}r İtalyan gazete- il (Başı birinci -.hıled~ ı [Baıı birinci wohife 

1 
mı:ıa büyük aelen lastik ıalo•. Beyoğlu cihetinde Ehemmiyetsiz se- sınde Fransayakar- rin kendiıinde büyük bir hiHi ç in loapiı iade edilemez 

• • t kd' d d • b . nız vazii k.ınun olarak d 
!arın burnuna pac.avra tıktıi•· b" k d b b" b "dd t)" h"' l a ır uyan ır ıgını ve u zıyare ır omisyon aha epten lr ÇO an ŞJ Şl e J QCUm ar !İn hatırasının bihakkın unutul. Hn olarak vicdanınıza Jij 
mız gibi.. t kil a·ı l"d" d "ld"" d"" maz olarak kalacaiını ilave et- yorum. Şu veya bu aure 

Yelek, pek nadirdir. Varsa e e 1 me l ır a aşını O Ur Temps'ın Roma muhabiri gazete- mi.tir. Tüd:iy Jta, ekili bıı. telı- ah olinadan acze dfi9en 
mutlaka «•praz ve düimeleri Şoförlerin senelik aıhhi muaye •İne yazıyor: ltalyamn umumi harbe rafında İtalya Kralı Hazretlerine na hıutlaka hapse mrece 

ınuıelleı tea_kil edecek tar:ıda 51 neleri yapılırken bu iıin çok ba- Gehzenin Muratlı köyünde Ab- ittiı:alrinin yıldönümü münaaebetileı tetekküratmı tekrar eylemekte ve ..nıek doir'! mudur. Makıa 
dullah ağ~mn çohanı Salih, koY\lnla bu •~ne Gioventu Fasciıta fevkalade , mütarünileyhm ~-1.siyle 1 alya lınm matlubunu alın_ uını 

la m taetle yapıldığını, toförlerin tika· r• Kartalın Korneköy mer'a mda b" .. ha • ır-· ı et k ld k 
ra n '!·· yet ettiklerini dünkü nuıhamızda .ıc ır nuı ne!retti. mille~inin ıaadet "Ve refah! ı te. • ~f d o duguna ıore a 

Calcet ! ! Birbuçuk karıt enin ouatıtluın arlı:adafı Mustıda ile kav- Bu nüshada müttefik devletlerin mennıyatını beyan ve yu"kı-k tak "tı a e e e. r_ek. m. emleket 
kaydetmiştik Bu hu•uıta yapbğı k · 1 ' d k d de kih sipsivri kah yuıyuvar· mı" tahkikata ıöre, vaziyet fu· sa çı armıttır. ı.alibiyeti heuıbına talyarun •arfet- diratiyle aamimi doatluklarını y 1 ı v\ re ıdyı ıhlal etmek 

lak bir yaka röveri. Bir tek düi dur: Mart batından may11 sonu- Salilı, Muıtafayı çifte tüfensi ile tifi pyrete ve huna mukabil pek u niden İtyan etınekledir. ~..., artı !' en fİddetli t 

b ( k ) k d f 
yaralıyarak öldürımittür. Katil ya olarak elde ettifine hükmeylecliği H dl ld ,_ rı bulmak lazımdı.- itte b 

me •. A,ağıaı İr ja et atay na a ar ıeyrüse erce muayeneye kalanmı,tır. kaUllÇlanı clıUr bir ~kve..Uk vardır. rt•n ;;: eıı geft'rnen onu emin eylenıekt~dir." 
'b' 1 · y J ıevkedilen toförlerin adedi 10511 r BRINDIZI 31 A A J gı ı açı ıverır... a omuı: ar... Bu venikten ve neşredilen ralı:am-1 - . , ._ ·--:-: ~!"et Pa Haciz i/ıban /wldt 

Sanki düz bir tahta... fki glin dir. Se;r.rüsefer muayene komiayo Tehdı"t mı"?. !ardan bahıetmittik. "' Hazretlerile Tevfık Ruştu Beye-
nuna ıünde azami 30 aıırari 5 ki- f d' · ti · ı.· Vekil Bey, bu huıwıta 

evvel b ir genç gördüm. Bakır · .. d k d" B ·· Şimdi de neticeyi tahlil edelim. en ı Ye maıye erı er anı dün sahalı fJ gon erme te ır. azı •unler R d ı, 1 1 d ?Una konulmuş olan müey 
ÇaL~ı ye•ı"lı' bı"r kuma! bulmu,. · h' 1 k l.tiklal caddesinde oitmekte olan Bu vesaiki neıreden ve ayni 211man- oma an uraya va11I o mu~ ar ır. h _ _, k 1 b 

8 "'l' Jse ıç n1uayene yapı mama ta· • M.. ·· ·ı h" ıza eu.ere ma eyAntnl\ 

N ed b 1 b
.1 C d Ahmet efendi, manav Abmet efendi da nim reami Popolod' Haha gazete .. .,uşar~n.• ey ıma _burada vali ve borçlunun beyandan imtı' 

er en u mu~ ı mem... •· ır. tarafın,Jaw ölüm!e tehdit edilcliırı- ·ni id ıinin muharriri olan zat, netice'" bütıın hakumet erkanı taraflancdan 
k k d "I K d Seyrü•efer memurlan yollarda ., ,. ka dan I lıilafı hakikat beyallatta b 

et uması egı • a m man. b"ll · · k clia .~•- ve tahlıikata ba•lonm•f· şöyle hulaıa ediyor: "Adoletaiz rı mış ardır. ' kd' d • · B .1 k otomo ı en çnırme te, muayene .. ..., • v r - efl . . • gu ta ır e ıuçlu aıf.atile 
tolugu. ... u ye~ı umaştan olup olmadıklarını IOMllaktadır- tır. sulh" a ının, ~er erme yerdığ, hır dileceğini, borclunun mal 
b . k t ya brmı• Om !arı l ı M 1 Muharrir evvela' diyor ki·. "Ver- öile ziyafetinde bulunduktan ve • · •r ca e P y.. uz ar. aayene o mamıı iae merke· y b l maıına manı olmalc; için h 
o kadar geniş yapılmı~ ki kolla ze etiriliyor, ehliyeu;'ameıi tel· angın aş angıcı sailleı'da ıulh muahedesi yazılırken, Kont ~enticedi'nin ~..,firj olarak barının kaldırıldığını, borç 

b kik d ·ı· yapılan hatalar iba.netleı.· ve ıöste- Torovısno ıatoeunu zıyaretten son- d" . . 1 d 
rı ıtörünmiyor ve çocuk u ha e ı ıyor ve muayeneyi •ıhhi- " . · ı . ! . . ı·a ... t 20,30 da Pilına vapurile Is- ının ımza an ığı tarihtrn 
rı k ) 'b" .. .. .. y ye M:ra edileceırine dair bir ve• Dun saat 14 le Taksımde Alman rı en ııddet yenı hır harp ıhdaı et- ki intikal muamelelerinin 
ı e o ·~ gı .ı gor~n~yor. 1 ıika veriliyor. Muayenenin ..-för· haıtane•inin trcrithane kısmında ç• ı mek tehdidini ıröıleriyor ve her -" ~a müteveccihen hareket etmit muteber addedildigini, bal 

ka snnkı bu nııbetsızlıkten kur 1 !eri itlerine mani olmaması için lı~n ameleler duvarın eık.i boyaları· tRi nazRrdan milletler ar:mnda o- lerdır. . . . . . . de bulunduğunu iddia ede 
tulmak için ens7de~ üç parmak j verilen ve1ika ile ,oförler üç_~ün I nı yalıar~ken ah~p ~1.'.'n d,uv.'."" a- ıh~ ve _in_ıtiza~ Ye dü.n~~da mü~ l , He{~" 1gıdıtı de seli,ınde oldu- !unun seçinme halini beya 
kaçn:ıf .• Bu vazıyetıle çocukca. zarfmda heyeti 11hhiyeye mun- j teı almıt ıse de wndurulmuştür. mır, hakiki sulhun tee.ıuıune mam 1 gu 1 b~ ~ k ~'?dan muhabbet bur tutulduğunu ve bunn 
ğız kurt ~- apanına düfm"'ı peh 1 caat edebiliyorlar. Oç sün netice • • oluyor."Muharrire ıöre mÜ•avat ve ;.•~":?'?'.et hı~~ıyatıııı'? ~araret· ıil müeyyidelerle mevcut f 

1
. b • . F 1 t k ıin<le muayene olmamıtl& bir haf Bır kadın memesın- adalet mefhumu ealipleı· arasında 1 Btez uru~e velJ e ."~•br. . lerin ortadan kaldırıldığını 
ıvana enzıyor.. "<a pe ~- ta dnha mühlet temdit edihnekte d d " d- ayaklar altına almmıt ve h•ınun he· . u tezalıura~ sell.IJ _mıkyaata •t· miştir. 
lız olmasa! Pantaloa .. Onu hıç dir. en Vurul u, ol U men ıörünen neticesi mütıefikleı a- tır~ ~en Ballıla Faııst çocuk~.,. Vekil Bey, icra teıkilatı 
açmayalım!. Şu son senelerde Yalnız amatör ıoförlerin mua- .. . raunda baılıyan seçimsizlik ve reka t"!lcilitı, l.met Pa .. _Hazre~enne •İne de temu ederek 187 
gençlerimizde yeni bir merak yer.eai için pazar ve perşembe l>ün ıece &&at ~ır bu~kta Ga- het olmu,tuı-. Romıuliı, siyaıi ma- Turk ~~-~kla.~ verıl~ !'zre 3 ve kaza merkezinde icra 
b l" rd' O.. t 1 . . ırWıleri tahoiı edilmi,tir. Amatör- latada Serçe sokapııoda Madam 1 hafilde hatta Fransaya kartı hücum tane kiiçuk fılmta verınıılerdır. buluıı>duiunu ve 199 kaz• 

e ı . ı •. .. uz ı_ıan a on gıymıyor lerden muayene edilmek üzere Marinin evind.. 40 yatlarında ları doİayııile tiddetli münakaşalan 1 Pqa Hazretim hu hediyeyi çok icra itlerinin ruahkem lıMıi 
lar. Ingılızlerın (plu& foun • siinde 20 kiıi •c\·kedilmektedir. Hayganuş iaminde bir kadının o- mücip olan hu ya:ı: nın tercümesi fu ı takdir ebnİ• Ye hediyeyi ,,..,.en kü- leri tarafından idare edil 
plaa foos) dedikleri dizi?'~ dü. Fakat heyet ise ancak 15 kişi d_'.'•ın.da ~iaa~ir . bulunan a~liye dur: ı ç~lerin ~u hareketinden dolo.yi çok bu itibarla tabii olarak sli< 

l 
,ük golf pantalonları gtyıyor- ınu•yene etmektedir. Şoförler ıuvan ~ubaııırl~nnden Bahn· Ef. " balyanın Adriyatikten Anado- muteba .. .., olmut~ur. le k.arplandıiıru, fakat bül 
lar .. Altına da akıl ve hayale haricinde heyeti aıM.iye hizmetçi 1 aarho~ bır h.a~de tabancaoım ka· luya ve Afrikaya !<adar en n..,.ru Pata H~_etlen hundan b;oıka, zul a rağmen bütçe unı 

1 k nlc ler knpt:uıl.ar çarkçılar hamal- rıştınrk,.n, ıılah atef alm!J ve Çt• arzularım feda etmesi Franıanın 1 halk ve bükumet tarafından izlıar tıs111da bunun İzalesine im 

lan çekıyoı·lar.. . me~lcl "rbabm:n da muayeneleri me1inden airerek arkuından çık· kuvvetltne<ek ve zrnainleıerek çık- nuniyet ve t9'eklrilr eylftl\İıtir. tin icra dairelerinin ıalahı 

1 

ge mey~ce re le ~por çorap· ı ıa; sandalcıl..'r arab:cılar gibi ı kan kurıun Hayıranutun ıai me- ı.izzarure kaybedeii b;,. harpten j edilen hüınü kalıul i~in beyanı ınem lunamadıimı ıöylemif ve • 

Bu pa?talonlar • rahatlıkla- ı ni aynı zamanda yapmağa mec- mıt ve kadtn ~a~taneye ka.ldınlır masını intaç ehnİftİr. Eier ltalya , Pireden geçt>rkeıı aunda d rpif eyl-.ekte bul 
Hafta sekiz gün on dokuz n ıebebıle • seyahatte, kara bur oldui;u için çok metıul bulun kenB vhe.faEt fetmıtbr. .. n İnailt..,.e bütün kuvvetleri ile ve ~TINA 31 (AA) J t p fu eaaala.r etrafında izahıo.1 

' 1 d f'I' · "I b")" L" kt - d ~ k · f" .. a ır · yablanmıf ve mud- 11 · d-'·' 'h · '-- ·ı alela -' " ' · · - sme a miıtir. kadmlara çatar bir kuıu..larını ıpor arın a ı an gıyı e 1 ır. a 1 ma a ,.e gun • J., ta " şo oru d · ·ı·k hk'k e erın """ 1 byatmn ı e c,..e ~ Ha>.retlerini raki bulundukları 
' B b" ınu . d b 'im kt d" G eı umumı ı ta ı ata vazıyet F d k al d ~ n p Adliye encümeni mazbatı 

hulup yüzlerine vururuz. Ki.h kin eyazıtta oturan ır genç lı ~~en~ e e ı .. e • ır. -~ç.en etmi•tir. rannnın yar ~a . Ofm&a ar ı, Yapunın Pireye muvualetinde M. harriri Selihaddı"n Bey (K • .,_L d b d • k ı a2ıranua11 busune kadar bulun ' evvel, Fran'8 harbt bıuanıre kay- p · ._, ___ ._ 
dudaklarının boyalarından kah .:>enZa e aşın a gezmege et - b 1 ki d 9 b" ,_. . ' - ·-· -· - becl kt . ltal F .. apanaıtaısıau vapura ••- ve kanunun umumi hatlannı, ' ~ . . • · u ntc• e er en ın w.ıtı mu.aye ece ı. yanın ramaya ao•- p H. 1 · T evlik R ·· ·· 
bülfızlarmın oyalanndan bahse.· mak ıçın (plas ~oos) ıtıye~~e ne edilmi,tir. Yalnı> şoförler ku- f k d f t b l terdiii yardnna mükifat olarak, B"':, d·;'"°~·en ·-~~ka ~tü eylemi, ve kanunun ihzar 
deriz. Daha iki gün evvel ben, gülıinç olur.. 0 bır şey degıl, lak, ıöz, aıoahiye, dahiliyeden ay. S eçe en S an U a FranMnın aösterdiii n.aml.örlüiü, ey en 'e "" mu• t yapaca ır. kıymetü mütalealarını bil' 
onlann Jcaılanndan bahıetmi!- 1 bununla mektebe, daireye, ban. rıc& muteba~&ıslar tarafmdan mu tenezzüh hotbinliği ve seçimaiıliii tarihte Temp.~'B glJre /ta/yan hakimlerimizle, darülfünun• 
tim. Tuvaletleri iskarpinleri, kaya, cıımie; konferansa ve ev. aye~'.'.Ye tabı tutul?uklanndan bir b~11mı>~ ~ü·~~ü~. ltalyarun ~iya- politllıBSl ı:!aar~:.;fi:r~tamodınaalatrın,eak, kb~, 

.. • h' l . . . 1 d • · "d" ) B ooforun muayeneoı yuım •a a t k;\- "Ga b" T . ı. Ga ~.... 11 ve ıktısadı büyuk meaelelen aa· T R h b · · "' ropları hulaaa eı· şey erı bızı enme aıreune gı ıyor ar. u d r .. kt d" r ı r .... ya zete '°"" l'bi t 600 000 !tal uJı • emps'run oma mu a ırı ••· me•ini teklif eylemis ve kab 
' k d d a ıurme e ır. h . 1 . Bı"rlı"g·ı"" fı d ı ye e ve ' yan m an- zeteıine yazıyor: 1 • 

iıgal eder durur. a arına can ayanmaz. Heyeti uhhiyeye mu&.ycneye arrıı· erı tara n an hinin ölümüne raimen, Fransanın "Hatırlatmalı: icap eder ki, unmuıtur. 
Lakin hakkaniyet onu icap Bütün bu mezat malı gibi :ıelenler saat 8.5 da 11r .. ya ırir- tertip edilen İstanbul tenezzü. planı ve aldıiı tavru hareket yüzün Türk • ltalyan doıtluk muahede- Bu izahatı müteakıp kan 

eder ki· bu tenkitlerimizi hep kılığın altında da ya burnu be- mekle ve numara almaktadrrlıı.r. h '" 15 H · d I k de" hali halledilmemİftir. ıi, bir bitaraflık ve hakem mi1&- heyeti umumiyeıi Üzerinde 0 

• .. .. b" b . h f k 1 b " t" b ı - b' u azıran a yapı aca tır. 8 . y ·ıı 'd F afı kere kafi aörülerek madd• 
bu zavallılara hasretmeyelim •• j yaz ustune ır el asımı aıya k a ~ u un .. u~ ara raırmen n· ı E " h . . ız, ersaı es a ransa tar n- ludır. Her iki hiikiimet ltalya ve ıeçilmi ve 42 inci maddeye 

B 
d l . bi d • parca konmuş yahut aksi bur- omıayonun butu~ ~u .?'eslek er- ger seya ate ıştırak edecelcle- da.n dü,man mu~_ele.i _ıördük. Ver Türkiyeyi tehdit eden ıiya1i kom dar müzakeresi icra eclı"lmi• 

en a a etı sever r a am sı · . ' .. , . babmın. muaye-ne~ını aur•atJe yaP- ı·in mikdarı 250 · • sa.illes muahedetıru takıp eden sene b" ı · ı· t hh""t ., 
fatile bu yoldaki haksızlığımızı f nu sıyah onun uzerıne bır be- ma•ınıt inıkin }'oktur. Ct yoğlu ci- . . _Yı geçer:e '!" lerde de Pariı hükumetinin politi- edı;:~i:;ra ırırmeme ' aa u Meclu yann kanunun m 
ikrar ederek bugün de delikan· yaz parça yapıştırılmış yuvar. betinde ayn bir muayene komisyo mendıferL ıdareaı hususı hır lıall ltalyan izzeti nefsini rencide ve Görülüyor iri bu muahede mü- reıine deva:ı:_:~e~~tir · 
lılarımızdan bahsedeceğim.. lak formalı, piyantaları birer nu tesi~inden ve derf>,,J faaliyete tren tah~lk edecektir} Bu tak- İtalyan menafii11i zarardide ed ... tarz hiın ,.uhteny.attan aridir.Türkiye 

J& ile 25 arasında bulunan / parmak geni! kunduralar.. ıreçme•ınden ba~ka çare yoktur. dirde tren IS Hazirı<n sabahı ·~ metodik .. bir d~,manlık ve kin ba nin Ruoya, lran n aaire sibi diier nhisar 
genç neslin gıklığa, süılülüğe, 1 Frenklerin (eksantrik) de. .._. .. • • 1 t 4 t l k ed h k t lınde tebarüz etb. bir çok devletlerle imzaladıiı mu 
. j d"kl . b' l'f d F . saa • eç en are e e. M B . d' "I" Alm ahedelere b.tueyor. K d l rüzelliie verdiği ehemmiyet o ı erı ır a var ır. en ıstı. t l'llİ neşrlyRl 1 d ek k t · nan ın ma• up anyaya 8 rO ftft 

b 1 ı. edec k A l ııiz baYaaıında aradığı emniyeti (Ba§ı birinci sabiltıd") .dar fazı. ki·, bunlardan ekse !ahı olduğu zaman bu kelime 1 ec Ye a şamı saat 9 d_a stan kartı o kadar ınetbü sena ettiii sulh Bu muahede Türkiyeye Akde· 

riıinin derse çalıtmaya, mütale merkeı:leri bir olmayan veya Ko t"f u • m~vasa t e tır. V- politikallrım, hakikatte sebebi tal- temin ediyor. Diler taraftan ltaJ • 

• ya nasıl V.kl•t buldug"unu bı'r mi.hveri mer.kezinde olmayan opera 1 1 dete gelınce: 21 Haziran saba. yarun ........ ru_taleplen .. "ne ı.ar ___ ,. fran- ya bu mu.ahededen bir çok iktı1&• r~at Ve yaprak tütün ,ub k • . l>ırleıtirilerek müdiirlüiüne 
iirlü kestiremiyorum. daıre demektır. Umumi hayat· Bu ıünden itibaren n••rinr ı...... hı saat 4 le İstanbuldan haro- 112 polıtıku.mın •0•~enli. sı nefret- di menfaatJar çı aeaaını ümıt e- kaleten 2 inci n•be müdürü 

1 kul! leh 
-. -. 1 t ba lıa b de"'ld .ıliyor. Bu netice bir dereceye ka· •-

Bizim· zamanımızda bir deli- ta mecaz o arak anı ğı za !anacağını evvelce haber verditi- ket edilerek İskeçeye akşam aa en 1 ır fey "' ır. dar elde edilmiıtir. Fakat aanru· '"'!i, 4 üncü ve 3 Üncü tube1', 
tanlı üç şeye dikkat ederdi: man i.det hilafı ha.reke_ t vey. a kı miz (Kooperatif) namındaki aylık at dokuzda muvaıalat edil~ Bediilclti Pariı aruıncla akteclil- mızca bu ıahada ltalyan arzuları bırle,tirilerek müdürlüiüııe 3' 

1 _ Bıyıklarının iyi kıvrıl. lık manasına gelır lcı; hiz de mecmuanın birinci nüahım çıktı. kt' Ş kul deci~: itilif ltalyanın aiyui inkiııafı Ü16- am tatmin edilebilmeıi için daha cıü ıube müdürü Necmettin I 
L__ ( ) ( lık) d" .. . . . ce ır. ayet yo arın a ı "nd _,. ı...ma1ı: Dlf k li d y '-' K ı· t tayin edilmitlerclir. 

nış olmasına (o zaman kooım•- uunu zıpır ve zıpır ıye Mecmua gu;cel bir kap ıçınde (3Z) 250 b r" 1 1 k ecl n e -ır •• mu er F. c- ır. aaıa ema il re· 1 İac:i ve 4 Üncü !Uheler 

ik d-·ılen kokulu ve siyah bir tercüme edebiliriz. büyük sahifeden ı'bar..t olup rok j h ekye alSıııı;ho m. azsa ı eç eg müttefike devualı a.ir frana.ız..alman Jiminiıı politikaaı her hanıi İkb· lerı"le bll'" b "d" . ,• 
~ .. rd l kı d k) E • k t elı: tr'klik · . k 

1
. .• ' ar et azıran akfamı sa- tehdidi altnıda ikinci deı-.1• ayıf aadi bir teıriki mesaiyi recldetmi- fU e mu ur muavııı · 

rag va ı onun a vırır ı ger ma •• ıan ı ı. angın ve ıymet ı munderecata. ma J 4 b k ek I ol cak bir devlet hayatı ya"'ı-lrtı. yor. Yalnız Türkiyenin her bansi kaç -ur açıkta kalmıtlar~' 
2 - F~inin iyi kalıplı olma se bunun iki tartı vardır: liktir; p.yanı dillit olon diğer bir at f ~ :a ;rre:ıa e • Evvela VeraalJIH'da harbe sirilo- ı.ir ecnebi nüfusuna. kaqı itimat• lnhiaar idarelerinin mülhl< 

ına ·, 1 - Ender olmak. nokta d• kooperatifin hacmine na- ve •tan u • 16 azıran saba- ceii ıırada iaıiliz ve fraııaız mtitto- 11zlıiı ... IGmdur. Her ne de ol- memurlarından da, evvelce 
hı s t 9 hu kt 1 t --·•·- 1 imuz miktarlarda memur aç' 3 _ Pantalonunun ütüsüne; 2 - Çirkin ve gülünç olma. zaran sayet ucuz olma.sıdır. Mec- aa çu • m~vua • o. filderle yapılan .._ aldmt - Türkiye ile talyanın münasebet- kalnıı•tır. 

Şimdikilerde btr kere ıene.. mak; mu anın mukaddimesinde (koopenı. lunacaktır. Bu takdırde lstan· melde ite h&flanclı. ltalyaya, Adri- !erinde daha çok anlllfacak.lan yani lnhi1ar hütçeleri la 

in doku:ı: ayında şapka yok. Bizimkilerm kılıklarında en tif) in mNıdut ilim adamlarından 1 
buldan av:.t ;ı ~azira~ akt

1
•· !:~·~.:t, -;:ı.;:ni ı::.,~.::J nok~ ~;:~~ doıtlujundan aHye iktira.n aderek lı:eyfiY"' 

fakıa masraf noktasından fena -derlik mevzuu babsolamaz.Çün ziyade halka hitap ettiği yazılıdır. mk aaatl sk ız e e ~phet ~ 0 
;· baltalandı, Dalmaçya ııabillerinde bah1eden Giornale d'ltalia aazete :::!~t:'. müteakıp maa,Iar fi 

'egil amma pek de ciddi olmu- kü bunlara adım batında bir Filhakika ya:<ılan sade ve temiz bir ca ve dı eçeye azıran a Fransa Sırp - Hırvat · Slovenlerden •İ "ilerde vuku bulacak mükale-
or. Şapka aiydikleri zaman t d"f edT G··ı·· ol lisanla yazılmıttır Hat 1 e muvasalat olunacak. mürekkep acaip bir millet karikatü- melerde bu -b.ada doinıdan doğ 

0 eıa u I~ ıyor. -'~ unbç b"ma· (A H ," .. _ . ·(D.. h tır. Her yolcunun lstanbula rü meydana ıetircli. Afrika tenw- ruya ilı:i memleketi alaka.dar e- Feyzı"ye 
a ekıeri frenklerin (kamam- ma11na ae ınce; VlllU& u ır te · · ı =:yın, unya uhranı .. .. .. . · ·ı ._ __ ,__ .r d d 1 ı · tk"k d"lm · 

l~kl . " 1 "d" ;_ı . ve bizim bulmm.urczın sehepleri) goturmek uzere 3000 drahmıye men ıqı iz ve • .-nır ........ n ... ıne üt en mese e enn te ı e ı e11-
er} dedikleri tekilde şapkanın 11 o meıe esı ır amma "1-'enn .. ··ı.m·ı b' k d T·· k 1. d "k ed b"I tü. Hatta bunların Kürülı: Aıyada, ni" açıkc.a aôylayor. ltalyan yakın Mezunlarına 

1 h kı • • ~'- · 1 d h k"k t .. 1.. I I nu ı e ıten makalesi açık biı· ifa- a ar ur ırası te an e ı > • ik . d' lru 
Ü i. smmı ıçıne ÇOKertıp •· de __ a

11 
ı a en gu unç o an arı az de ile buh_ranı. izah .etmektedir. mesine müsnade edilmi,tir. Akdenizin bütün sağ ııahlllerine, A· ••rkta ıiyuı •• ı baa ı YVetli Husuai teşekküller aras 

anyolvari giyiyorlar. Saçlar, egı M h nbiıtan çölüne .,,.. ta lran körfezine meYkiler taninin• çalıflllall e1ki· yarım uırlık b"ır bayata 
· u •mr dıyor ki: Türk lirasına malik olanlar hu Iı:adar yerle-ek boılanna ıitti. ı. den beri tecelli ebnektedir. 

İr ömür, ekserisinin eruıelerin. o· k " d d " .Avrupanın derci" ba ka b" · ,... ı olan ve 1885 senesincl-ıyorum ı; ra yo a mı o. ki b;.,1ı:a 
0 

ki kt' ı.,l • ~m parayı "efektif" olarak götüre. talyaya iıe lngiltere Somalı'da Cu- talya §arkta, bilhaH• Karade çu 

e birer saçak halini alıyor. lur, Halkevinde mi olur, biriai ,. · ço u an ran ıçın· bilecek! d' L' b I ha'nın ıai fahilinde ince bn- ,erit il.iz bavzaoında, Türkiyede, Irak- fasıluız terbiyevi meaai~iıı 
:admlar en•elerini kestirip er. k d b' d b' h de biz yokluktan... Onun haatalığ, er ır. ırası u unma- ta, Ruayanm cenubunda, Kafku· vam etınit olan Feyziye li 
eğe dönerken, gençlerin saçla çı sa a ır yer e ıze ayal 7enıin iti. bizim ki fukara baıtalı- yanlar bankadan çek tedarik e- bah,ü ih•~n huyurdu. yada sınai ve ticari teveHÜÜne b" h 
tlll eoıelerinden uzatmalarına bilgileri ünvanı altında verece. iı ... Yani araııuzda hiç münasebet deceklerdir. 1914 - 15 te kurtardığımız Fnn- müsait sahalar aramaktadır. Biz. nin ll' tari çesi tanzim 

ği bir kaç konferansı araıında yok; hastalıklanmızm cinoi batka, '" Tunusü zenginlettiren 100,000 zat M. MuHolini batka yerlerde mektedir • 
e d~meli! Acab~ ~un~n güz~) bir de erkek kılığını İzah ebe arazı batka. tedavi usulleri de ı..,. ltal)'anm ah•al ve nziyetlerini ta- mahreçler sittikçe azaldığı içjn, Mektebin 1885 iene&ill 
ldug~a mı ka~ıd.'.rler .•. Kıl ı· çok iyi olur. Yokaa, yalun bir kadır. Avrupanın b"hrandan kur- Selim Sırrı Beyin bammülsüz bir hale aetirdi, evvelce ltalyanm ,arkta teve11üü temin itibaren ilk orta ve liıe kı 
ınde hı~ eruıe. ~atunde kon.trol ı zamanda sokaklarımızda dün. tulması, e1ki ünlerin aynen ırelme- konferansı Afrikada Afrikada mağlup ettiii· etmeie mecbur olduğunu resmen ları mezunlannın iıim, adret 

tet k h k 1 sini beklemek, hu görüşe göı·e bir miz türk imparatorluiunun hakimi· ıöylemiıti. ı· I I h · 
e ea ı aneı. . .a. an _Pe. rı•an. yanın _ garıp" kilılclarına t-a ald . al d b 1 bi L'b'' · son meıgu ıyet eri i e angı I il ) ~ ~· ay en ve yahut bir irticadan ba,ka . yetı tın a u unan cenu ı • run Diğer taraftan Avrupadaki va• ' 
lÇ ann vereceği guze ığı an a düf etmemiz muhakkaktır hir şey değildir. Y arınkı perşembe aktamı I dağlık havaliıindeki mctru maliki- ziyet, Süveyf Ye Cebellüttarilı:'ten nhte mezun olduklarının 
ııyorum •. Şüpbeıiz bunu Y•· FELEK " AYTUpa . daha doğruıu - (fabri saat sekiz buçukta Selim Sırrı yetimize kartı muhalefetini kuvvet- meeburi ve kontrollu geçişi herta- muallimliklerinde bulunmu' 
anlar kmıdileri görmek ıçın lr.a) açarak ziraat memleketlerine Bey radyoda mutat konferansı. lendirdi. Afrilia toprağmda bize d raf etmek için ltalyayı Şarkta lan zevatın da isim ve adresi 
apmİyorlar. Çünkü eme bir ay mal satan memleketler bulu.., için- J nı verecektir. Mevzu: "Prağda IPI hilr.imiyetiııizt • hatta ınandamı- do.tluklar arama(ia mecbur edi- ile hangi tarihte ne ders te 
a ile görülebilen bir mahal de Naki B. Ankaraya d~lerse, bu ~z.im i1i~ze ıel~r ve altını' bin sokolun i•tiralcile za olıun vermek için bir tek metre yordu. ettiklerinin Ni,antaşında Mı 
")d" B k 1 · · · b pek biz bundan 11tifade bıle ederız. On- ) k .. "k Y . murabbaına bile nızı olmadı. Ruıya ve T"-kiye ı" le anlafb. ı ır. u_ a an ıçın ııe u gı"ttı" yapı a~· Jımnastı ~ 1 ki • ı,· ı d..ı.:'" ı - tep mu'"dı'rı"yetm" e b"ld" ·ı-lann huhran dolayııile yerinde aay- , .. f~d ecl ?" Yen 1 en Fakat parti ıtm f cııı;iıa.ır ve • Şimdi de senç arap lıükWnetlerİ· 1 ırı "' 
oşa gidecek bir teY deiildir. dıkları, hatta geriledikleri 11_ neyı ı a e er. talyanm müstemleke meselesi ı.u- le do.tluk Ye tetriki meaai politi- ve birer kıt'a fotojtrafları'd 

Ya saçlardaki briyantin? Pariı seraiıinden avdet edip talı- rada. biz ilerilemeye çalıtı- c-ün ber zamandan :ıiyade Avrupa- lı:a11 talı.ip ediyor. Beynelmilel bir raptedilmesi rica olunuı-. lİ 
zaktan bakbiınız zaman ıi. rimizde bulunan Ticaret umum mü- nx. Ta ki aramızda bir kaç aoır- DEVREDiLECEK iHTiRA nın rÜznameıinde lıulunuyor. !tal- t-vvüa olduiu takdirde petrol, -1< 
?h vernilcli bir icadın !aplcası dürü Naki Bey dün afr.-m Anlra- lık meufe kısaltılmıt olsun." BERAT! 1 yaıdar Veraaille1'daki ikamet ve•· buğday ve kömfirünü temin et• ZAYl _ 4006 ıicil nuınerol: t"\ı 
ular parlayan kih gülle gibi raya hareket etmittir. Kooperatif mecmuasında daha , . 1 dalet.llliie hiç hir zaman boyun ei mek uteyor. Burada politika ikh- ehi" 

IMr çok kıymetli makaleler, tenkit- ' . °.eYır hareketli cephane aaanoör- miy eklerdir. 1adiyat İİ•erine çok müe11ir olu· •yetnıımemi zayi ettim. Yeniı' 
Ktiçiik Haberler ler, kooperatif havadiıleri de var- erının 11ıwnı .... pamaaa • llf"""'n Yetiflrr ii ve t"""'ye ot yor. talyanın tarkta faaliyeti bu n -.•n an e• urun u u ,., Uvarlak ve su sıralarda eksen' ı 1 alt k 1•• • mah 1 f · · · · eli • .......ı..' J L a-" d ki · · h "kmr ~ 

algalı bir .delikanlı aaçmda dır. Karilerimize tavsiye ederiı:. auı tertibat" baldmıda lkti58t Ve- tiği genç ne1iller, ltalyanlann el.o- baıit mü._.J,ede ile tenevvür eder. tur. Şolör Hüseyin. 
.r yumurta pitirecek kadar ..,. Seyriıefain umum müdürü kileti Celileri Sanayi Umum M"' cek topraklan olmadıkça ıulhe Iı:a-1---------------------------,; 
ığ olduğunu iddia ederim. Sadullah Bey bugün Ankaradarı HoJivut dürlü-. d . tihaal d'l . el lu· VUfm"f olınıyacalalannı loiliyorlar." 

h 
• . . . gun en ,. e 1 mıı an 9 itte fllfiat matbuatının dünyaya 

a se gıri,ır miııniz?.. Bıyık- avdet edecektir. Memlel.etiınizin yegine Sinema Hazıran 1930 tarih ve 987 nuınarah milyonlarC1l nillba daiıtbklan ede-
r .. Allah o Duğlasın cezasını "° Barut inbisarı müdürü mecnwuı olan Holivut'un 2 ci ıe- ihtira herab üzeı-indeki hukuk bu biy lıudur. 
!r&in ki; altı üıtü bratlı ince Lôtfi Bey dün Ankar11dan &V• nr 16 ci nüoha11 en ıon artiıt re- kere ahere devir veya icara verile- ----------------1 
yıkları 111-0da yaptı .. Ne çirkin det etmiştir. simlerini ,.e olimpiyat spor havadiı- ceiinden, bu hU1u1& talip olan ,.... 
tJ yarabbi.. "' Fatih Malmiidürlüiü maa !erini havi olarak inti,ar etmittir. vatın lıtanbul'da, Bahçekapı'da T .. 

Efendim, o bir i.fet .. İki Y&- ral ınuhaaeheciligine tayin edi. Hanında 43-48 numaralarda Din 
uı bir araya gelmit genç bu- len Yenitehir malmüdürü Ra- Muhit vekili H. W. STOK Efendiye miö-
biliraeniz, ıize de pardon! gıp Bey buaün yeni Tazifeeine racaat etmeleri ilin olunur. 

d "ki - d" k Aile ve mekteplerimizin aylık vrupa a ı uç ıene ır, ya •- ba•layacaktır. Y dostu bu mrcmuanın Haziran nüı-
kendinden gömleklerin yaka •Fatih Malmüdürlüğü ey. huı çıktı. Bir çok yenilikl.'.'ri mııh- K ı RA L ı K 

;lal'Dll bin.z ayrık yapıyorlar. tam, eramil ve mütekaidinin ~evidir._ Oı;han Se,;fi. Mahmut Ra 
1 

Maçka'da Narmanlı apartımanın-
izimkiler bu ayrıklığı temin i maat tediye günlerinde tehacü gıp, A!ı Rıza Seyfı, Ahmet Cevat, · ela beş odalı bir daire azimet ha.e
n yakayi iliklemiyorlar .. Olu me meydan verilmemesi için ~eyi""~. Y.~ıaı., ve Milli kluik td- · b'lc mutedil fiatla kiralıktu·. Sı 
wili n 

Gaip aranıyor 
Edime poata mübimme me· 

muru müteveffa Süleymuı Efen 
dinin oğlu Edirneli Cevdet Ef. 
nin abiren vefat eden valide.i 
Leyla namı diğeri Selıer Hanım 1 
d11n kendisine kalan emaneti al 
mak ü:ıere Y etilköy ha•a ma. ı 
l<inist doktoru kr~ • 

Kaza Otomobil 

Sirgortalarıruzı Galata.da Ünyon hanında kiin 

UNYON SİGORTASINA yapttrlllIZ. 

Türlı:iyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yı;.ptır-

• 
a 



-

vı 

-
tJ05t~astfe ~ap~tr--acac;Jtr.ıı0 

E 1.Elt<TRI ~-TlJllJ 1'113A 
te .s i, 5a(l 5a~e~l. r.ı.de ~o~ su 

t e rui"r:ı. e d'e ~t rı r 5 i o.'vz.2. 

BEBEK SARAYINDAKİ 
Miizayedeye 3 Haziran Cuma Giinü d hi D vam Olunacaktır 

Meıkür ısrayda bulunan l:ıi iüınum kıymetli ve müzeyyen ~fya ve bilhassa haldki kris
tofl ıofra. dondı:rma, tampanya ve çay :a.kı farı, Hereke ve Lio ı ipekli kumatları, el 
i•l•meli sofra çay takımları. elektrikli P.ya11ola, per.:eler, İpekli Hereke Mısır ve 

Şıraz halıları, na( i:le salon tak ı mları vesaıre .. 

--------

~ızkule Pa k ve Plajı 
Bugün a.çJ'ıyor 

Her akşam Darüttalim Heyei i terennümsaz olacaktır 

EMO"S 
~FRUIT SALT 

İnlı:ibaz, sihbat narizllıiıı 
menbaidir. Buııu, alhııİf se
aedeıa futa mumfakiyeti 
ile bdtfln dılnyada taninmiJ 
Eno's "Fruit Salt" mÜ$-
tahıarindan sabah •e 
ak§am bir bardak su dem
n~ bir kahYe bşigi mik. 
darioda alarak defediniz. 

Naim 
lzmir 

Vapur fdare•İ 
sür'at postası 
(20 Saat) 

Lük• 

AD A 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
~nl>:ri GalatA nht: mından saat 

tam 18 de barck<lle d<>tru 
IZMtR 'e 

, c pazar ~ ~inleı:İ lzmir'den saat 

H 1 / 2 d~ hardt:e!lc 1 ıtanhul'a av 
let eder. 

Tafsili! ; > İn Galata. G\imrük 
·~ .r§unnda S~ te Franıez Han Ne 

12 ;·nzıh<:ne:j ne mür caat. 
Tel. B.O. 10-11 

SEYRISEF AlN 
n~~ko. acc nta : Galıta KöprU 

· şı B. 2362. Ş ube A. Sırkcc.' 

'<lühürdarzadc hon z. 3HO. 

Bir zeka imtihanı 
İpekiş nerededir? 

1PEKIŞ muvakkat mağazasının bulunduğu yer 
en kısa ve en az kelimelerle, yani en veciz şekil. 
de, nasıl tarif edilmelidir? Şimdi herkes bunun. 
la metıruldür. 

Herkesin bununla meıırul olmakta hakkı var
dır. Çünkü bu bir zeka meselesidir. En İyi tarif 
yap&n, yalnız 1PEK1Ş'in bizzat beğendiği en ne
fis lrumatından bir elbiıelik hediye kazanmakla 
kalmayacak, ayni zamanda büyük bir zeka imti. 
hanında da birinciliği kazanmıt olacaktır. 

İPEK1Ş mağazası müdiriyetine (İpekit) in ye. 
rini tarif eden yüzlerce mektup gelmektedir. Bu 
mektuplar 11 haziranda tasnif edilecektir . Ce. 
vaplar 10 haziran ak§amına kadar kabul edile
cektir .. Çünkü İpekit müdiriyeti en iyi adresi 12 
haziran tarihli ıtazetelP.rle ilan etmeğe karar ver
miştir. 

... : • 7 , . .. "'it#'~ ~ "-\. • • 

Gedik paşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan 

J On. iki bin metre ka~ut~.uk_ kumatın ~apalı zarfla münakasa 
6 Haz:ran 932 pazartcıı gunu saat on bırde yapıl,.caktır. Tali 

: !erin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştira 
için teminat ve teklifnamelerile mezkür günde muayyen saa 
kadar komisyonumuza müracaatları. (203 

VERESİ.YE 
1 

ul 

"' 
tı 

3p'i r·uuo DIÜ~aJaat ~oıniSJODUll~BD l 
ı Tıp fakülteıile eczacı ve ditçi mektepleri ve idarei merkeziye 

1 

ı ile diğer fakültelerin 1-6-932 tarihinden 1.ı;.933 tarihine k~dar 1 
yalnız yaş sebze ve kuru meyve altı aylık diğer bilümum ihttyaç 

İ'or------------.::...------------- 1 !arı bir ser.elik olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş-

~ Asker"'ı Lı·se ve Orta tur. Fiatlar mutedil görüldüğü takdirde birlikte ve yahut tefrik 1 

TRABZON POST ASI 
(Cumbur:yet) 1 Haziran 

-;3rş ami: a 18 de Galata rıh
tınııııdan. 

1
------------1 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Esaı mukavelenameıi mahalli kanunlarına göre tanzim edılerek uıul 

tescil kılınan "'e 30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine gÖıe te 
cili istenen Amerika tabiiyetli ve on milyon dolar sennayeli (Amerika 

MERSiN POST ASI Tiakit lnveabnent Korporeşön - American Turkish lnvrstment Corp. 
(MERSİN) 1 haziran çar· ration) ıirketinin vekilete verilen evrakı tetkik edilerek muvafık sörii 

şamba 10 da idare rıhb· miı§tür. Bu evrak arasındaki umumi vekaletnameye göre şirket namına y 
mından kalkarlar. pacai'ı itlerden dofacak davalarda bütün mhkemelerde dava eden, edil< ••••••••111!11• .. •i ' ve üçüncü tBhıs ııfatlarile hazır hulunmağa selahiyettar olarak tayin ol 

olunarak ayn ayrı ihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Haziran f 
oı 1 ha M 932 tarihine, sebze yaş ve kuru meyve, süt, yoğurt, tereyağı; 1 
~ ekteplere Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 

Sade yağı ve zeytin yağlarile sabun, et , ekmek 4 " " DEVREDiLECEK iHTiRA nan umumi vekil Mr. Ernest A. Hoffman'dır. Keyfiyet kanunun yedin 

l Talebe lını or ::~:=~~~~iye ve kimyeviye ve laburatuvular 6 .. .. 

y• 
1932 1933 

d . . . y \ Hayvan yeır.leri envaı bezler ve sair ihtiyaçlar 8 " " 

BERA Ti maddesine tevfikan ilan olunur. 

"Hartuçlarnı tılasına mahıuı a· 
meliyeye dair iılihat" hakkındaki 

ihtira için lotanhul Vilayet celileıi 
ne takdim edilmit olan 15 Eyl\ıl 
1928 tarih 26244 numaralı müra
caat iiz~rindeki hukuk hu kere ;ahe 
re ferai veyahut icara verileceğin . 
den talip olan zevatın vdUli bulu· 
nan lstanbulda Bahçekapıda Taf 
Hanında 4348 numaralarda kain 
H . W. Stock Efendiye müracaat et

Toton in~isarı umumi mü~irli~in~en: q ' - · · ers senesı ıçıo İstanbul'da bulunan Kuleli Od 1 k k d k.. ·· ·· 9 " " 
i1! Maltepe Askeri liıelerile Bursa' da bulunan Bursa Askeri Lise un, mangkia.' o ve envaı ma en omuru, gaz 
ıne, Konya ve Erzincan' da bulun A k • t kt I . ve envaı ma ne yağları. ' J-L 

1 
an • en or a me ep enne 

' "- a macaktır. Jdarei :merkeziye ile diğerlerinin her nevi 'lllahrukat ve .,ir 
1 - Azami dört ay zarfında teslim olunmak üzere nümune 

gibi 5000 adet hasır süpürge: 20-6-932 pazarteai; 
~- Lisele_r 9: 10, l "nci srnıfları (1, 2, 3) üncü; orta mektep- ihtiyaçları da 11 Haziran 1932 tarihine müaadif günlerde saat IS 

•r e 8; 7; 8 mcı (1, 2, 3) üncü sınıAan muhtevidir. Ve liseler le ihale edilecektir. Bunların her bire•leri için ayrı ayrı mevcut 
ısb~lın~~; 500, Orta mektepler kısınma da 200; 300 talebe ah- 4artname ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malumat al-

ı ecmnır. mak iıteyenlerin mülga Harbiye nezareti binasında Darülfünun 

2 - Şartnamesine tevfikan 5000 kilo Gay yağı: 23-6-932 pe 
tembe günü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu iki malzeır. eyi vermeğe talip olanların yüzde yedi buç 
teminatlarını hamilen her birinin hizasında gösterilen günlerci 
saat 10 da Galatada mübayaa komisyonuna müracaatları. (229 

nıeleri ilfin olunur. 
) . 3 :--:- Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iatesinden başka Mübayaat komisyonu kitabetine ve münakasaya ittirak edecek
"lydtrılmHi, teçhizatı, ki :ap ve aairesi hükllmete ait olduğu gibi lerin de bu baptaki teminatı muvakkateleı·ini bir gün evvel mu 
pYrıca ta~ebeye her ay bir ntikdar maaı ta verilir. hasebe veznesine yatırdıktan sonra makbuz ve teklifnamelerile l •-----------• ı Gedı•kpaşada Jandarma 

1, 4 Lıael · ff k 1 b 1 b b' birlikte komiayonumuza müracaatları. (1966) Moda Banyoları 
F, - erı muva a ıyet e itiren er Har iye inekte ıne ter. 

~ı ~f:~t:;,~~ iki senelik tahsilden aonra Cümhuriyet ordusu için B in ,, M ı d 1 d açıldı 1 Sabnalma komisyonundan: 
.~·~ y-•• ı=~~. 'T~"".;;:ı::.::.:.~; Ai!!:!~ :::.:;~·~ a11rıöJ a IDÜuDr üğüouen: ~o T lNCI ~anyosu pal;~:~:ab~ü::k~:::ı 6k~:z7;!nv;3;a~::a:ıt:ı:ul :~:t'ı:::t k' 

,ııııt~~ bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se Mahalle veya kariyeıi Mevkii Kapı ~~ya mevkii Nev'i be,te yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek 
;. sın~n devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil Al d 46 "• aabahçe hane Yakında ~<ı !'> cakb r zere her gün ve münakasaya İ•tirak için teminat ve teklifnam 
"'"· t 1 t leb ı Bakırköy Sakızağacı em ar nı • ,-ure 1 e a e a u:mıya devam ol Yoktur Tar la ve bekçı· yerı" 

1 
Mo,-a at ama, 8 • ıntiır.e r !erile n: ·~zkür günde muayyen saate kadar komisyonumuza m 

çl Mekt 1 · b ı d unur. Kalitarya kariyesi Manastır 
neklepl:':eeı~~~· u rn ı°ğuı yHerler haricinden Askeri lise ve orta yerı ı ••• 2 •• 3 •.• 'i •. 7.v--O-v·A·!·r·o·.ı•ull._ıi racaatları. (204! 

111 . d ki 
1
1P. 0 an ar aziran 932 tarihinden itibaren bu- ,. Köy içi Köy içi Dükki.u 1 - --- - -·--------------------

_,.il- n u Marı :er enn ~·kerli~ !ubelerine müracaat edebilirler. • Arslan 8 Hane Fatih Mal müdürlüğünden: Denı·z Levazım Sabnalma 
1' 6 - e teplere g~nnel< ıçın la:ı:ım olan tartları muhtevi kayıt Y eıilköy Ş~ketıye Sokak Kiralık bakkal dükkanı 

•e kabul !Utnamelerı ve muhtaraları büt.. A k l'k bel · d Hane Defterdarda askeri ;malatha 
t T 1. 1 k l'k un • er ı şu erın e ,. " Hat boyu 12-14 K • d ı,'.'.ekvcut 1 ur_. a 1~ er aa ~':.~c_tubelerine ve askeri lise ve orta ., A I kak H nesi içindeki bakkal dükkanı OmJSyOnUn an 

v•e tep eflne muracaat eucn!k mezkur tartla ..• b·ı· 1 " rs an so lO ane b' .. i:ld ı k' ·1 rı ogrene ı ır er. ,, Köy içi Dil:>ek •okak 1 Ahır ır sene mu ete ıraya verı e Kilo 
(2180) ,, ,, ., ,. 9 Ah J cektir. Müzayede müddeti 21 1 3120 Kuzu eti) Pazarlıkla münakaaaıı: 

günü saat 14 le 
Pazarlıkla münakaaası: 

6-6.932 pazarlı 

Sıhhatinizi mubafa&a ediniz! 

Asipin-Kerıan 

t C 3 G . ır Mayıa 932 tarihinden 8 Hui· ı ıtt40 Ko~"' eti) 
" Şevketiye stasyon . azıno 1 'h' k d . . ,_ ., ,, 1 G . ran 932 tarı ıne a ar yırmı 3200 Kuzu eti) 
" azıno d T ı· 1 · 8 H · ,, " 3 . ı o ··kk· gür. ür. a ıp erm azıran 6400 Koyun eti) aünü aaat 16 da 
" u an 932 'h' ·· d'f b 0 

,, " Hat boyu 6 Dükkan .. .~arı .. ıne muaa ~ çartam .a Deniz Harp mektebi ve Deniz efradının ihtiyacı için lüzur 
, ., " Bulvar caddeai 19 Maabahçe kötk gunu muz~yede vle ıhale(komıs olan yukarıda mikdarı yazılı etlerin 28-5-932 tarihinde yapıl 
• ., .. Arslan sokak 6 Hane ı yonuna muracaat arı. 2207> münakasaaında verilen fıatlar gali görüldüğünden pazarlıkla r 

6.6.932 pazart• 

Grip. Sotuk alguıhğuun, 

bat. dit ağrdannın en 

1 Kalitarya kariyeai Andonun Yoktur Ahşap baraka - -·-. - .. ----:-: nakasaaı yukarıda yazılı gün ve saatte icr edileceğinden talip 
'--- ı bağında lstanbul dordüncu ocra ""'.'."urlu- ı lanlarm yevmi mezkurda muvakkat teminatlarile birlikte Kas 

·· k k 6 Ah' h iundan: Tamamına <1450) lıra kıy pa•ada Denı'z Levazım satınalma komı"syo-una mu·· racaatları 
Ye,1

.lko··y U .. mraniye 3 ncu so a ,ap ane , ·~ 
birinci il&culır. 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Konya'run DereköJiiıaıle Delikli taş mevkiinde Maarif 
eğirmeni namile manaf un fabrikaıının ~ülkiyeti satılmak 

üzere 22/61932 tarihine kadar kapalı zarf ~~ulıle müzayedeye 
onulmu!tur. Talip olanlann eacfüneni vilayete müracaat. 

(2161) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar. 

10000 ton kömürün havzai fehmiyeden Derince, Haydarpafa 
e Merıin limanlarrna nakli münakaaası kapalı zarf usulile 
6 / Haziran per~embe günü saat 15,30 da Ankarada Umumi 
üdürlük binuında yapılacaktır. 

Fazla tafailat beşer lira mükabilinde Ankara ve Haydarpata 
eznelerinde satılan 1artnamelerde yazılıdır. (2246) 

Diyarı~ekir Bele~if esinden: 
Diyarıbeki.r su tesisatı için 1, üç çeyrek ve yarmı ine kutur. 

arm<la olmak üzere aagari bet yüz azami bin adet ıu ı~ati alı. 
nacaktır. Talip olanlar her kuturdan Belediyemize nümwı gön 

erm !eri ve fiatlarile şeraitini bildirmeleri ilan olunur. (2362) 

,. IS Ah h met takdir edilen Kadıköyiinde Ha· (23S. 
" " " tap ane 

k 38 Ah h sanp,..a mahallesinde kurt.ağlı dere 
" " Mektep soka tap ane -. 

k k 49 K • · d .. ._._. üçüncü sokakta eski 9 mükerrer ye-
" " Kalaycı so a argır u&1<an 

k 13 Ah h ni 23 No. lu kayden 131 zira 6 par· 
" " Güg" ercin soka fap ane 

Ah h mak miktarlı halen bir hap hanenin 1 3 üncü kolordu ilanları 
" " Bıldırcın ıokak 13 şap an• 
" " lstasyon C. si 86-88 Ahtap hane 
,, " " " 9().92 Ahşap hane 
., " " " 108-110 Ahtap hane 
" " Çekmece C. si 2 Ahır 

BııkırköyKartaltepe İncirli C.si Yoktu~ . .. Arsa 
Bakırköy kazasının mevakii ?'':'hte!ıfesınd~ kaın numa~aları 

balid a lı 27 kalem milli emlakin bır senelık ıcarları mw:aye 
e Y zı 1 · 'h 1 1 22 H · deye konulmuştur. Talip olan arın yevmı ı a e o an. azıran 

932 tarihine müsadif çar§amba günü saat 1.3 ~e temınat. akçeleri 
le Bakırköy Malmüdürlüğünde m~teştkil ~.hale k~mkısylonı.~na 
ve başkaca izahat almak isteyenlerın er gun ma a emme 
ır.üracaat eylemeleri ilan olunur. (2280) 

nıuf hioseıi açık arttmnaya vaze
dilmiı olup 7-6-932 tarihinde tBrt- Haydarpaşa hastahanesi ih
nameoi divanhaneye talik edilerek 

1 

tiyacı için 18,000 adet yumur. 
28+932 tarihine müsadif salı ırünü ta 1650 kilo tere yağı 5000 kilo 
saat 14 ten 17 ye kadar htanhul 1 francala ayrı ayrı tartnameler. 
dördüncü icra dairesinde açık art- le ve alent münakasa ile satın 
tırma ile satılacaktır. Arttınnaya 1 alınacaktır. İhalesi 21-6-932 
ittirak için yüzde yedi teminat alı- salı günü aıağıda gösterilen sa 
nır. Müterakim vergiler ile 119 ncü atlerde komisyonumuzda yapı
maddeıine tevfikan hakları tapo ıi- lacaktır. Tal iplerin şartnamesi. 
cillenle sabit olmayan ipotekli ala- ni almak üzere her gün ve mü 
caldılar ile diğer alakadaranın ve ir- nakaaaya iştirak edeceklerin de 
tifak hakkı sahiplerinin bu hakları - vakti muayyende komisyonu. 
nı ve hususla faiz ve maıarife dair muza müracaatları. 
olan iddialarını ilan tarihinden iti- (373) (2386) 
haren yirmi gün içinde evrakı mÜ•· ihale saatleri la~ıköJ malnıü~ürlü~Dn~eo: 

Mahallesi Sokağı No. 11 
Senenin muhammin bitelerile hildinneleri lazımdır. Ak- Yumurta 15.30 da 
bedeli icarı lira ıi halde hakları tapo sicillerile sabit Tere yağı 16 da 

Caf 
• M d'ye 42 180 olmayan satıı bedelinin paylatma- francala 16 30 d 

eraga ura ı . l" • a 
Caf 

- M d' e 44 180 oından harıç kalırlar. A akadarların "' 'I' "' 
eraga ura ıy · h · hu dd · kan · ahkiı .. 

caktır. Taliplerin p.rtnames 
almak üzere her gün ve müı 
kasaya iştirak edeceklerin 
vakti muayyende komisyonuı 
za müracaatları. (376) (23E . "' "' 

Kırklarelinde bulunan kı 
attan çürüğe çıkarılan 76 h. 
van 1, 8, 15.6.932 tarihinde 
defada satılacaktır. Taliple 
yukarıda yazılan günlerde n 
kUr mahalde bulunan kıta 
müracaatları. (377) (23~ 

ZA Yl - 933182 numerolu ve 
liı müdiriyetince mukayyet kü, 
Brovnik tabancamı zayi ettitim 
lan olunur. Aksaray, Horhor Haı 
mı sokak 21 No. Hüsnü. 

Üçe 00 e birer mutfaktan ibaret ikı bap anenin 1.6.932 1~ m~. eı unıye :Uma so- Haydarpaşa hastahanesi ih-
tarihinJen ;0~6-932 tarihine kadar 20 gün müd~etle. bu senenin re tevfıkı ~reket etme~erı ve da~a 1 tiyacı için 7,200 adet piliç ale. ZAYi - Otomohilimin 3607 nu 
icarl .. deye katedilmit olduğundan talıplenn 20-6.932 fazla malumat almak ıateyenlenn ni münakasa ile alınacaktır l- rolu arka plakası zayi olmuttur 
JÜDÜa~a:uts~: yüzde yedi buçuk pey akçel~r~ni hamilen müdi. 93! 405 dosya No :~ile memuriyeti- halesi 21-6.932 salı ıı-ü r.ü ş

0

aat nisi alınacagından hükmü voktu 
riyette müzayede komisyonuna müracaatları ılan olunur. (2183) ı mıze mu ıcaatlan ıli.n olunur. 15 le komisvonumuzda yapıla . Yanı Yuanidis. 
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'"'8 Motor Kutrt
pmeya•ının memu,.. 
Jorı, Acenteleri .,. 
Acentelerinin me
mur ve mü•tahdem
!erl ,,_ mfılldlato 

~iıtitcılı edemealer. 

.. I 

FORD MOTOR KUMPANYASI 
· l l i ~ 

Müşterilerine 

Büyük bir fırsat bahşediyor 

1 Haziran ile 30 Eylul tarihleri arasında bir Ford arabası yeya 
kamyonu satın alan her . müşteriye satış muamelesinin kespi kat'iyet 
etmesi akabinde F ord Ac,entesi tarafından mühürlü, numaralı ve müş
terinin ismini havi bir bilet verilecektir. 

Bu biletler ahara · devredilemez. 
• 

T ürkiyede yapılmış olan satışlar için müşterilere verilen bu biletlerin 
dip koçanları katip adil huzurunda temhir edilmiş bir sandığa konarak, · 
7 Teşrinievvel 1932, cuma ·:günü bu . sandıktan bir bilet çekilmek sure· 
tile mükafat keşidesi yapılacaktır. 

Sandıktan çekilen bu bilette ismi yazılı talili müşteri tayin edilen 
moklf atı kazanmış addedilerek kendisine ya: 

ALMIŞ OLDUÖU ARABANIN BİR , AYNI 

yahut 

B .EDELİ NAKTEN 

verilecektir. Möklf at olarak verilecek olan araba hertürla masraf ve 
' :ucretten ari olarak F ord · Kumpanyasının lstanbuldaki. F abrikaaında 

teslim edilecektir. 

e 

lir 
.i 

F ord Motor Kumpanyasının Acenteleri tarafından tevzi edilecek "1 

biletler hic bir ücrete tabi değildir. Verilecek mükAf ata mukabil satış ıt 
fiyatlarına' da kat'iyen zam yapılmamıştır. Zikredilen mtikAfat Türkiyedeki 
bütün Acentelerin İştirakile F ord Motor Kumpanyası tarafından mec· ~ 
can en verilmektedir. Otomobil alacak muhterem mOşterilerimizin derhal ~ 
en yakın Ford Acentesine .. müracaat ederek izahat -almaları ve kA.iiyet a 

kespebecek satışlar ~çin biletlerini istemeleri m.enfaatlen .ic...abıdır. 

(LINCOLN ForsJsg~ 

AIRCRAFT 

re 
tli 


