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6 HAZİRAN 1932 
7 ind sene No. 2269 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

• Ucuz 
İstikraz ihtilaf halledildi ve yenı m kav ele inızalandı 

• :.. • 1 ' • • • ' t. . . .. • ' - ' ~. -._ ·~ 

lki ay evvel "Türkiye ve is
tikru,, batbiı altında bir ma
kale yumııtım. Bu makalem; 
bazı mahafilde tarizlere uğra
DU§, mevzuu bahsettiğim meae 
lede zamanın icaplarma değil, 
hislerime tibi olduğumu aöyli
:yenler olmuıtu. O makaleyi 
yumağa beni aevkeden sebep 
gayri malüın değil idi. Ayni 
makalede o ıebebi ibzah etmit
tim: 

"Varidat bütçemiz iki sene 
evvelkine niabetle elli milyon 
lira ekıildi. Bu, demektir ki, 
halkın, mükelleflerin tediye 
kabiliyeti de o nisbette inmit
tir. Yeni bazı vergiler koya
rak bazı masrafları kısarak büt 
çeyi tevzin ettik. Fakat gele
cek seneler için ne yapacağıs? 
Verimli i,ler vücude getiremi
yonıs. Mükelleflerin tedi?"e 
lrabiliyetini artbracak teclbır
ler alamıyoruz. Bu kabiliyet 
ıelecek sene de dütmeğe de
•am ederse, müvazeneyi naıd 
bulacağız? 

Her halde bütçe açığını ka 
pamak için değil, fakat mem
leketin bütçe ve ticari m?vaz~ 
nesine yardım edecek ıtlerı 
kurmak için hariçten para bul 
mak lazımdır. lamel Pata is
terse, (bilhaaaa politikuile her 
kese emniyet telkin eden İs
met Pat•} böyle uc:u:ı bir ist~ 
ru yapmak imkinmı bulabi
lir ... ,, 

Bu aibi meselelerde hayal
den, nazariyattan ve bilhassa 
kuru tahminlerden daima çe
kinmek adetimdir. o mütalea 
yi serdederken, gayri mümkün 
ve ula91lmaz bir 9eydeıı bah
settiğimi asla dütünmedim. 
Çok geçmedi. Hidiaeler ve biz 
zat İsmet p,.,anm karar ve ha 
reketi; bu ucuz İstikrazı tabak 
kuk ettirdi. Son bir ay zarfın
da Rusya ve ltalya ile yapıl. 
maaı kararla,an mali muamele 
böyle bir utikrazın tam kendi
ıidir. 

Bir noktayı bilhaua teba
rüz ettirmeliyim: Baıvekil Pa 
ıanm Moskova ve Roma seya
hatleri; her hangi bir istikraz 
ınuamelesile asla alakadar de
ğildi. İsmet Pata; bu dost 
memleketleri ziyarete gider
ken, böyle bir fey dütünmemit 
ti. 

Nihayet bir sene evvel ka
rarlaımıt olan bu ziyaretlerin 
ıayeai de herkesin matlimu
dur. Mevzuu bahis mali mua
melelere gelince: Bunlar her 
iki tarafın devlet adamları ta
rafından izhar edilmiı dostane 
bir tezahürden ibarettir. Bunu 
batka türlü tehir edenlerde 
be hüınü niyet aranmaz. 

• • • 
Avrupanm zengin devletle

rinden istikrazlar yapmıı, istik 
razın maddi ve manevi tazyik
leri albnda e:ı:ilmiı bir memle
ketin ricalinden biriaile görüt
tüın: Yana yakıla tunları an
latb: ' 

" .. Bilmezsiniz, bu sermaye
dar, alacaklı devletlerin mua
melesi ne zalimanedir! Size pa 
ra mı ikraz edecekler? Şartlan, 
•t•ğı yukarı tonlardır: 

Verdikleri paraya yüksek 
bir faiz vereceksiniz. 

Kibrit Şirketi ile 
, yeni bir itilaf •• 
Hazırlanan mukavelename 

dün akşam imza edildi 
Şirket; hazine bonolarından on tanesini 

hükumete iade ediyor 

\ • 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Kibrit inhiaarmı işleten Hof
man ile Maliye Vekili Abdü!ba 
Jik Bey arasında cereyan eden 
müzakerat neticelenmit ve ha. 
zırlanan mukavele bu akıam 

noter huzurunda imzalanmıı
tır. Mukavelename eaaslarma 
göre kibrit tirketinin bükUme
te vermeği taahhüt etmit oldu
ğu avanstan geriye kalan bir 
buçuk milyon dolara mukabil 
tirket elinde bulunan hazine 
bonolarından on tanesini büku 
mele iade edecektir. Bu bono
lar 4 milyon 70 bin T:.irk lirası 
kıymetindedir. Bu suretle hü
kumetimiz kibrit 9irketinden 
aldığı avanstan 933 seneai bida 
yetinden 937 senesi nihayeti-

~ ne kadar olan taksitleri ödeye
cektir. 932 seneıinde ödenecek 
olan takıite gelince bu taksitle 
hüküınetin tirketten alacağı 

Maliye vekili Abdıilhalik B. hisse mahsup edilmiıtir. 

Cevat Bey merhumun 
cenazesi kaldırıldı 

Dün büyük bir merasim yapıldı 
Cenaze Köstenceye getirilirken vagon
dan çalınan mücevher sandığı kime ait? 

r 

C.vat Beyin cenaze merasimine alt lstanbul 
ve Varşova'da intibalar 

( J-5 numarılar latanbulda; 2-3-4 numarılor Var~ovı'dı çekilmiştir) 

VarfOva Büyük Elçiai Cevat 1 kan; dün yapılmı9tır. 
Bey merhuman cenaze meraıimi, · Cenaze, dün ıaat 11 de, mer
ha:ıırlanan nımıi programa tevfi- [Devamı 5 İnci ıahilede] 

Boğazlar ve 
Rusya 

Komisyonda hara
retli içtimalar var 
Boğazlar komi&yonu, ıimdiye 

kadar olduğu ıibi, bu sefer de, 
Karadenizdeki Soviyet donanma
sı hakkında Rua sefareti va11taai 
le Moıkova hükümetinden malu
mat iatemiıtir. Malüm olduğu üze 
re, Soviyetler Boğazlar mukavele 
sini imzalamıt olmakla beraber, 
tasdik etmemişlerdir. Şimdiye ka-

Komi.~yon reisi amiral 
Vllsıf Pf-

dar luımiıyonun bu bu ustaki müra 
caatlarına, komisyon tanımı§ ol 
mamak için, doğru doğruya 
c~vap vennemiJler, Karadenizde
kı kuvvetlerinden Hariciye Veka
letimizi haberdar etmiılerdir. Bo 
ğazlar komiayonu bu oene de mü 
racaahnı tekrar etmiş~i. 

Bu mesele, komiaynnun aon İç 
tİmalarmı İfial ebrİJ., 'aaaaa Ro 
manya murahba-. PCz.u "ze .. 
rinde hararetli beya-tta bulun
muthlr. Komlayonun ~&l'fADlba iç 
tim•mda da bu meeele aöriifüle
cektir. 

Kazalar 
Çoğaldı! 

Hızh giden otobüs
ler çevriliyor, şoför
ler adliyeye veriliyor 

Mllddeiumumilik şiddetli 
tebligat yaptı 

Son günlerdeki Adliye i.ta
tiatikleri otobüs kaza h rının şa. 
yanı dikkat bir 
derecede çoğal
dığını kaydet
mektedir. latan 
bul Müddeiumu 
miliği bu mese
le ile ehemmiyet 
li surette met
gul olmağa ka
rar vermit ve 
dünden itibaren 
Sirkeci - Bakır- KENAN BEY 

köy ve Eminönü - Eyup hatla. 
nnda itleyen otobüslere kanuni 
hadden fazla sürat veren toför 
lerin derhal en yakın polis mer 
kezine celbedilerek haklarında 
tutulacak zabıt varakalarile he 
men mahkemeye tevdilerini kat 
i surette seyrüsefer batmemur. 
luğuna lcbliğ etmittir. Seyrüse 
fer merkezi, Müddeiumumili• 
ğin bu tebligatı üzerine dün 
aktamdan itibaren faaliyete 
geçmi9 ve bilhassa virajlı yol. 
larda sür'atle giden otobüsleri 
çevirmeğe başlamıttır. 

Bu parayı; kendilerinin ma. 
lômab altında muayyen itler
de kullanacaksınız. Bu itler i
çin icap eden malzemeyi mem 
leketlerinden alacakımız. Mil
li müdafaanız için bir ıantim 
bile ayıramıyacakamız. Onlara 
eaki borçlarınız varsa, ayni pa
radan ödeyecekıiniz ••• Bu kili 
değilmi9 gibi bir de, - en fena 
ıı ve tehlikeliıi - politikada 
onların pqinden ıidecekıinb •• 
Bu 9artlara katlananlarda me
cal ve hele milli iatiklll kalır 
nıı? 

Türkiye, buna benzer 9art
ları kabul ettikten sonra her 
vakit ve her yerden İatediii ka
dar ~ra bulurdu. O, bütün 
ttimulile milli iıtiklilini muha
faza emelinde bulunduğu için 
bu kuyuya dütmekten daima 
•akındı. Öyle ki, imparatorluk 
lan miras kalan mahut borçlar 
lıelümdan batluı ltir ili · i ok 

----l!!!l!!!ll!!e!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l11!!!!9- Jngiliz sefiri geliyor 
tur. Borçsuz yatamıt olmak, lerde itletilecek olan elli mil
bu derirde milletlerin eo büyük yon liralık bir sermayenin doğu 
kuvvetidir. Her halde İtalya racağı it hacmi ve milli mu. 
ve Ruıya ile yapılacak olan ma bitte hasıl edeceği inki9af; 
li muamelenin mucip olacağı şüphe yok ki, halkın refahını 
inki9af aayeainde, bundan böy- ve ödeme kabiliyetin• arttır
le de zorluklara mukavemet makta pek mühim bir imil ola 
için muhtaç olduğumuz kuvve- caktır. 
ti bulacağız. 

Muhtelif mahi et ve eki 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

ANKARA, 5. (Telefonla) -
lngili:o sefiri Georıe Clan: latan
bula hareket etmiıtir. 

Vedit Bey 
ANKARA, 5. (Telefonla) -

Batvekalet buıuai kalem müdürü 
Vedit beye BüyÜk Elçilik müatep. 
n unvanı veril · tir. 

1 Yeni Yunan 
Kabinesi 

M. Venizelos tekrar 
iş başında •• 

Yunan Başvekili Yalova'ya 
geliyor .• 

A TlNA, 4 - Kabine buhranı bit 
mit, M. V enizelos yeni kabineyi 
teşkil eylem.ittir. Buhranın bu ka
dar az bir zaman :ıııırfmda halli ve 
yeni kabinenin sür'atle te•kili hay
reti mucip oluyor. Yeni kabinede 
Mihalakopulos barciye , M. Barba
resoı maliye, cenenıl Katabakiı bar 
biye nezaretlerini muhafaza ediyOl'
lar. Diğer nazırlar, değİJmlıtir. M. 
Venizeloıun, bu tadilden bilistifade 
istemediii bazı arkadatlan kabine 
haricinde bırakbğı zannedilmekte
dir. Yeni kabinenin bu gece, Reisi
cümhur huzurunda tahlifi yapıl11111-
tır. Efkan umumiye, M. Venizelo
ıun tekrar resikara gelmek ıuretile 
karma kanıık bir şekil almağa ,..üz 
tutan siyasi vaziyetin tevazzuh ede 
ceğinden memnun görünüyor . 

Yeni intihabatın z.amanı icraıı 
hakkında, biribirine zıt §&yİalar de
veran ediyor. intihabatın icrası teo
ri edileceğini aöylemekle beraber 
mecliain devrei teıriiyeıini bitirece
ği ve yeni intihabatın ancak ey!Ul
de yapdacağı da rivayet olunmakta 
dır. 

Esasen bu müddet saıfmda M. 
[Devamı 5 inci aahilecle] 

Tınaztepe 
Ve Zafer 

Bu iki muhribimize 
bugün 

sancak çekiliyor 

Muhripler halk tarafın

dan gezilebilecek .. 

ltalyad" "'•- -~ılen yeni muh-
riplerimiz, Tinaztepe ve Zafer 
bugün limanmııza ııeliyorlar. 

Kocatepe ve Adatepe muhrip. 
lerimizle birlikte aiparİf edilmif 
olan Tinaztepe vo Zafer muhrip. 
!eri ltalyarun Anaaldo intaatı bah 
riye tezgi.bla.nnda yapılmııbr. 
Her iki muhribin ıuya İnme me
raıimi bir müddet evvel yapılmq
tı. Aradaki müddet zarfında muh 
riplerin nevakı11 ikmal edilmit. 
açık deniz ve sür'at tecrübeleri 
yapılmııtır. Bu tecrübeler muhrip 
!erin ber veçhile mükemmel ve 
her türlü ıeraiti hai:a olduiunu 
göıtenniftir. 

[Devamı 5 inci ıahileJe] 

Haziran pazar günkü 

;lllilliy~t 
te bir yenilik bulacakauua 

Bu yenilik nedir? 

HÖSEYIN RAHMi 
Beyin ÖLENLER YAŞI
YORLAR MI? iaimll ro
mam pek yakında lliW
yet'te çıkacakbr. 

Roma diJnüşllnden cok kıymetli bir intiba: Relslcilm
hur Hazretleri ile Başvekil Ankara istasyonunda 

ilk karşılaştıkları anda •• 

Perşembeden sonraya 
kalmamak 18zım! 

'Kadınların gösterdiği alika 
,ayanı hayret bir derecede .. 

Kimlerin yazıldığı şimdilik mektum tu
tuluyor; yarıt 17 haziran cuma günüdür 

Turing kulüp ile mü,tereken 1 
hazırladığımız otomobil sür'at 
yarııı etrafında uyanan büyük 
alika her gün bir az daha can. 
lanarak devam ediyor. Bilhassa 
hususi otomobil tabibi hanım
ların gösterdiği alaka pek ziya 
de hayreti mucip olacak dere. 
cede dikkati caliptir. Hemen 
hemen bir çok hanımlarımız bu 
ıusi otomobillerile bizzat yan
!• girmek ve kazanmak arzu. 
aundalar. Y arııı kazanmanın 
temin edeceği töhret iıe ayrıca 
kaçırılmayacak bir fırsat telik 
ki edilmektedir. Fakat Turing 
kulüp timdilik yarıta girecek o 
lan hanımlarımızın isimlerini 
mahrem tutmaktadır. 9 Hazi
ran pertembe aiinü akfamı ka
yıtlar kapanacak, ancak ondan 
sonra iıimler netredilecektir. 
Maabaza diğer bir noktai naza 
ra göre de ancak müaabakayı 
kazanacakların isim ve resimle 
ri netrohmacaktır. Müsabaka
ya: 

Dokuz 
Haziran 
.Perşembe 

Günü 
Kayıt 
Kapanıyor 

1 - Hususi otomobil sahipleri. 
2- Hanımlar. 
3 - Hususi otomobil toförleri. 
4 - Taksi ıoförleri 

i§tİrak edeceklerdir. İkinci nok 
tai nazar galebe ettiği tak. 
dirde be,. zümrenin birinci ikin 
ci, üçüncülerile alacakları' mü. 

[Deuamı 5 İnci &ahileJe] 

Sıcaltlar ço(Jaldı. Resimde glJrdüklerlniz sıca(Jın tesi
rinden lıurtulmak için Gülhane parkının asırdldp 
apt;lan altına sı(Jınıp glJlgellkte uyuyan/ardır. Fa
Jıat lnun bu resme baJıınca gayri lhll ari r 
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işsizlere iş, işçi 
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isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize yazınız t 

1 
it aca,...Jarla İfSİ -,..ı. • 

rumda laftSIUta ~ 

ıündeo lııeri, ,...... it ara:ranlar
clan ,......_ İffİ ....,. ................ 
çok mektuplar almakta,... Ba 
ınekta.,W ..ı. .. .ı. t..ı.ıı ....... 
bir tanCla taınil edjl 1 ı.dir. 

za lıildirirl•ıe lııize müracaat et· 
miı n a....ıeriai lıııralmıq olan 
itoizleri lreıadilerine lıilditecetiz. 
Bu ıunlle b- İtlİz luılaa Ye 

"'41Deleketin neruinde it lıulalıi 
lecefini IHlmtdifi iç1a ı.....ı.,, 
nlaııdaflanmıza lüamet etm.iı, 
ı.... de -.nıleketia h• tarafmır 
11İr çajr ırtiaide İffilerin dafdaralı 
müfit hizmetler deruhte atmele.-i. 
ae 7ard- etmİf cılacaiız. 

~ Milli,.et " -ıe1uıtte to
ğaldıiJnılaa bahaedil.. İfaİdİjİn, 
itoi.zl•io ihti:rat Mlıaluma Ufll. 
ınadıld ........ ilwi ıelditiae .... 
nida-. 

ffuauıi ==inı•ıt aahipleri dt 
lıa lauıuotalô ihti:raslannı bize 
bildiriı-lerae • 0 iyede kayd. 

Birçolı: lıaM ~ 
batta vili,,etl_. m H ıci, -.. 
törci, t.m,.ecı, ---, ın lıir 
diilcet,-...-. &lltı -.Uye 
tamin:iai 1 elektrilıP .. .,.,.. ... 
ilıtiaao itçU.n •• aotalan :roldur. 

edecefiz. 

1 - Kim• ve nasıl işçiye 
ihtiyac;ımr var? 

Onun içla lıia lpizl.te itçi U. 
t.,..Jer arumde taYuautta ı... 
lunmak İal8)Pona, 

2 - Nasıl iş istiyorsanur, 
elinizde ne sıuı'at vardır, ne 
kadar ücret istersinir, lstan
bul harilfine gider misiniz, 
hususi bir prtmız var mı? 

Cerelı: lıta..ı.uı.. ....... -
· !~ketin ı.... lı.öıeo.ine famil olııa bu 

l tavauutun .ı.Jıa nıüomir re fa7. 
;falı olınuaı İlt•yonız. Onua İ· 1 • 

'çtn 

Ricamız ıudurı 
Vıililer, kaynıabmfu, nahi7e 

miıdürleri; difer taraftan beledi. 
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reialm: ticaret müdürleri Ye ala
kadar idare amirleri bulundukları 
yerl.,.-deki itçi ihtiyacını (tekil. 
mahiyet, woaf, nrilecelıc ücret 
v• it prtla.rı teebit edilerek) bi-

Bize bildirin.iz. 
MemW", lı:itip, mubaoip veya 

difer hi=et talep edenlerle ihti
yaç oalıipleri anamda ola bu ta. 
vauutu yapacaiız_ ft is~eyenler 
de, itçi ve memur arayanlar dt 
mektuplarmı #lıtanbul, Milliyet 
gazetesi it tavasıut büroıu•• na 
mma cöndermelidirl .... ı. 

Bu, memlekete ve vatan
da!ia yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • 
iş ve işçi istiyenler 

İf lstlyenler 
410 - Hayclarpqa tiblıiye İle 

tisalında perÜki.r fbrahim nezdi.n° 
de Ali Riza, duvarcı ve marancoz 
dur, 250 kurut ,.evmiye iıti:ror 

, ta,raya 300 kuruta ıider. 
411 - Ooküclar •alide atik ma

halleoi bııflarbetı caddeo.i No 6 
Necmettin 19 7qmdadır, orta 
mektep mezunu herhanıi it olur0 

•a yapar 30 lira m&llf iıtiyor, ta,.. 
i raya ıitmez. 

ı 412 - Tavuk pazarında Mııb.. 
metpafa IOl<ak Me,rutiyet ban 
No 20, Bekir, matbaa itleri bilir 
taşraya ser müretiplik yapar 

I 13 - Koca Muıtafap84a Haa 
'hrundi ınaha!leoi Saray Önü ookak 
• <o 22 Ahmet ilk mektep me:ıu

u demircilik ve kaynakçdık ... 
n'l\tl rı bilir taşraya gider. 

414 - Buroa Ahmet dayi ma
h llcıi Kanberler sokak No 6 

ı ~'1elımet Hamdi 28 7aşındadır. 
'1emuriyet anyor, herhanei bir 

I vil" yete gider. 

Kartal kadın! 

415 - Milliyet it büroıunda D. 
C. rümüzuna müracaat . Türkçe, 
Franıızça daktilo ve kitabet i.ıle
rinde anlayıtlı, 35 lira """'' ile 
İt arıyor, her türlü teminat göste
rebilir, latraya cibnez. 

416 - fstanbul 
baziye maballeoi •aİr adalan oo

kağında No 9, Hamdi Mehmet, 
tipografdir. 150 kurut yevmi7e 
istiyor. Ankaraya 50 liraya gider. 

417 - Adana Ticaret ve Sana
yi Odası memurlarından A. Ve. 
fik Bey va11taaile Hasan Tabsin, 
tecrübeli bir teoviyecidir, her 
hangi bir vilayete cideı·, it an° 
yor. 

418 - Oıküdar At puarmda 
No 24 Hikmet kaynakçt ve t.,... 
viyeci oan'alları bilir, tqraya gİ· 
der 

419 - Beylerbeyinde Orhani
ye caddeai No 93 Ömer ef. va. 
purlarda ate,çilik ve yağcılık it
lerinde bulunmuıtur, 40 lira m~ 
İstiyor tqraya gicltt, 

300 ölü varJ 

' Mi.~ Earhart,a Paris'te 
nişan verildi 

Meksika'da müthiş bir 
zelzele oldu 

PARlS, 5 (A.A.) - Mis E 
.rthart, Parise muvasalatmm 
erdasında, ilk defa olarak At. 
as Okyanusunu geçmeğe te
ebbüı ederken kaybolan Fran 
ız tayyareci Nungesser'in vali 
,_sini bebem hal ziyaret etmek 

.cusunu ızhar eylemi!tİr. Mu
naileyha bundan sonra Notre 
lame de Pariı kilisesine git. 
n'ş ve oradan Paris tefıremane 
re azimet etmiştir. Bunu mü. 

MEKSiKA, S ( A. A. ) -
Guadalajara'dan bildiriliyor: 
Zelzele neticesinde insanca te
lefatın 300 ü geçmekte olduğu 
mütahede ve tesbit olunmuş
tur. Binlerce insan melcesiz 
kalınıttır. Yeni aadematın VU 0 

kuundan endite eden hükümet 
tiyatrolar, kili•eler ve mektep. 
!erde içtima yapılmasını menet 
mittir. ___ ... __ 

Yeni rüsum 
V AŞINGTON, 6 A.A. - Meb' 

asan aıecliai bütçeyi teyzİru: ma
tuf olarak konulan :reni rüaumu 

HARİCİ HABERLER 
Dünya ihracat 
Mikdan 

Alman 
Kabinesinin 
Beyannamesi 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

-- . - -
Cemiyeti akvam 

iktısat 
komitesinin raporu 

CENEVRE, 5 (A.A.) - 3 ıün
clen beri A vuoturya murahhası M 
Schuller'in riyueti altında toplanan 
Cemiyeti akvam iktısat komitesi 
dün aliıam mesaiıiue nihayet ver· 
miıtit-. Komite, teamüle tevf:kan 
Cemiyeti akvama tevdi edilecek o
lan ve vuiyeti hu.ıradan bahis bu
lu nan rapor metnini kabul eylemiş
tir. 

r Mezkiir rapor; e:ıcümle, 1932 se 

1 nesinin ilk aylarında dünya ihracat 
mikdarının 1929 ıenesi ayni müdde 
tin kıyaoen yarı yarıya tenezzül ey 
lemiı olduğunu zikretmektedir. 

/ Komite, aliıkadar devletler tara-
fmdan ittihaz edilen tahdit ve mü
dafaa tedbirlerinin anl8.fılabilecek 

1 raddede ve milli noktai nzzardan 
gayri kabili jçtinap olduğunu fakat 

1 beynelmilel nolıtai nazardan bu ted 
birlerm fevkıJide elim neticeler yer 

eliğini, çünkü ticari ihtilaflar aktinin 
,ittikçe azalclıfını ve daba :Uyade 
ualacajuu ve yapılan itilülann 
akit memleketlerin mütekabil menafi 

' ini ceniıletmekten ziyade tahdidi.. 
ni iıtibdaf etmekte olduiunu mü4<1 
hede eylediğini zilcretmekte.ıir. 

Komite vahameti 11rarla kaydet. 
j tiği bu vaziyet müvaceheıin<'.e, na..ali 
ı meselelerin hal ve tanziminin rrut

lak suntte lüzumlu bulunduğunda 
1 ve nakit ıiıtemleriıün devletler ara 

smda bebemahal tanzimi İcap etti
ğinde ıarar ile celbi dikkat eylemek 
tedir. . 

1 Komite bundan maada beynelmi 
J lel itilif yol ile nakit •İ•t=m · n ı,,ı 

ledilmeome matuf fikirleri hararetle 
ıelimlıımaktadır. 

Maıuaafih, bu sahadak.i terakki. 
yata intizaren, mevcut ticaret n1 a
hedelerinin muhafazası ve bunlann 
ahkamına riayet edilmesine ırayret 
olunması la.zımgelmektcdir. 

-....--
"Maddi ve manevi 

bir buhran 
geçirmekteyiz •• " 

İlk içtimada beyan
name 

meselesi görüşüldü 
PAR1S, 5 (A.A.) - Yeai 

kabine azaları bu aabah saat 10 
BERLIN, 5 A.A. - Von Papen da toplanarak ilk kabine içtima 

kabinesinin radyo ile ber tarafta ını akdetmitler ve meclisler bu 
neıredilen b~yannameoinin dahili zurunda okunacak olan hükU. 
v~~iyett-;n bahoeden kumında de- met beyannamesi hakkında nok 
ruliyor ki: • 1 · 1 · 1 

"Alman milleti miıli görülme- t~ı nazar armı teatı ey emıt er 
mit maddi ve manevi bir buhran 1 dır• 
geçinnektedir, milletimizin dahi-
li ve harici iıtihlia uğrunda kat0 Gazeteler lıt! diyorlar? 
landrğı müthif fedakarlıklara da· 
ha fazla mukavemet ve taham
mül edebilmeıi için bütün yaratı· 
cı ve vatani kuvvetleri bir araya 
toplamak la:ımıdır. 

Versailles muahedeainden, ci. 
han buhranının aksi tesirlerinden 
ve parl&menter demokratik usu
lünün auiiatimallerinden bizim İ· 
çin tevellüt eden vaziyetin ilk 
bilançosu aabık batvekil M. Brü· 
ning tarafından yapılmıttır. 

Yeni hükümet Almanyatnın, 
Prusya'nm ve diğer Alman bükü· 
metlerinin mali temellerini bozul 
muf ve ıaraılmıt bir halde bulmıq 
tur. Son zamanlarda takibine bat 
lanan cezri islahattan hiç biri tec 
riibe devreıini ...-ma.tlllfhr. Her0 

ı •g-i bir aebepten dolayı itıiz o
lanların mıÜşetini temin için ya .. 
pılan tecrübeler ifliı dereceaine 
vannl§tır. f~siiler timdi aon mai
şet vaaıtalanru tüketiyorlar, ıün 
geçtikçe daha ııkı bir aurette tat
bik eclilen hiilrumetçi sogyalizm 
siyaseti ile patronlarla itçileri fer 
danın kaygulanndan kurtarmak 
mümkün olacaiiı :ıihabına dü,en 
harpten aonraki Alman kabinele
ri hükUm~tj bir nevi ihtiyat sandı
ğı halin" koymağa yeltenmeğe 
baJlamıllardı. • 

Yeni kabine meş'um İçtimai 
mücadeleler yü:ıiinden ve milletin 
temellerini yıkmakta olan fikri 
holtevizmin intitarından dolayı 

PARIS, 5 (A.A.) - Gaze
teler, umumiyetle lehtar görün 
dükleri Herriot kabinesinin tar 
zı teşekkülüne ait mütaleaları
na devam etmektedirler. Le 
Journal gazetesi diyor ki; Her 
riot kabinesi parlamento alemi 
tarafından lehtarane bi.r kabule 
mazhar olmuıtur. Kabinenin aa 
lı günü Mecliı huzuruna çıktığı 
vakit, Fransayi bütün hikimi
yet ve nüfuzile Cenevre ve Lau 
aanne' da temsil etmeğe kafi ge 
lecek kütlevi bir ekserieyt istih 
sal edeceği kanaati izhar edili
yor. Le Matin gazetesi de: 

D..Al(i 
Olüm cezası mazbataları 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Fahreddin Efendi ve refikaıını 
öldtlrenlerin ölüm cezasına çarpılmaları hakkındaki mahkeme 
kararının tatbikına dair olan mazbatalar Millet Meclisine tevd; 
edilmiştir. 

lnlıisarların tevhidine nezaret 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

müstqarı Adil Bey bir kaç gün kalmak üzere fstanbula hareket 
etti. Orada inbiaarlann tevhidi tatbikatına nezaret eyleyecektir. 

icra ve iflas kanunu 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Yarın Mecliıte İcra ve İflia laı.. 

nun liyihaaının encümene iade edilmi! bulunan bazı maddeleri 
müzakere edilecek ve kanunun heyeti umumiyesi reye konacak. 
hr. 

M. Malclıe şerefine ziyafet 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Beynelmilel parlamentolar itti. 

hadı Türk grupu reiıi Necip Ali Bey tarafından Profesör M. 
Malch ıerefine bugün bir öğle ziyafeti verildi. Ziyafette Maarif 
vekili, komite azaları ve vekalet erkanı hazır bulundular. 

Hariciyede geni tayinler 
ANAKRA, 5 (Telefonla) -Tasarruf münasebetile elçi tayin 

etmeden idaresi mukarrer T okio büyük elçiliği maslahatgüzarlı 
ğma Talat Rauf Bey tayin edilınittir. Kudüı konsolosu Ruıeai 
Bey vekalet emrine alınmıttır. Cenevre birinci sınıf konsoloıu 
Fuat Şeref Bey yedinci derece ve büyük elçilik müsteıarlığı pa
yesile merkezde teşrifat itlerini tedvire memur edilmittir. 

Bir kaçakçının akıbeti 
1MiRZ, 6 (Milliyet) - Dumuldur köyü gümrük muhafaza 

memuru, Salahaddin nammda bir kaçakçıyı firar ederken dizin. 
den yaralamııtır. Mecruh butahanede öldü. Üzerinde mühim 
mikdarda kaçak sigara kağıdı çıkmıttır. 

Köy imamı orakla parçalandı 
fZMlR, 5 (Milliyet) - Değirmenderenin Çile köyünde f~ 

irb cinayet olmuttur. Köyde Deli Hüseyin namile maruf phıa kö 
yün imamı Selanikli Ali Ef. nin odaıma zorla girerek zavallı ada 
mı orakla parçalamıştır. 

Bir memur sıcaktan bayıldı! 
Hali hazınn vahim olan va:ıiyet 

len içinde ümitoizliğe terki nefoet
mek ve hidioata kartı harekete geç 
ınenin ı•yri mümkün olduğunu dü
~ünrne en mühlik ve en fera ~/ o
lacaktır 

Komite bi.lhaoa beynelmilel mii 
1 badelat sahasında beynelmilel t•t· 

riki mesaiye doğru tevcit edil.n4 
cesurane bir siyasetin her zaman
dan fula lü>:umlu olduğu kanaatin 
dedir • 

bir kat daha kuvvetlenen bu mu
zır temayüllere set çekmeği ken
disine mübrem ve miiatacel bir Ta 
zife bilmektedir. 

Her iki meclis koridorlarında 
dün yeni kabine hakkında izhar 
edilen intibalar çok lehtarane 
ve müsait idi. Mezkur gazete, 
Milli Müdafaa ve Dahiliye ne
zaretlerinin tahsiyetleri müna
kaşa götürmez zevata teveccü. 
hünün umumun memnuniyet 
ve huzuzunu celbetmit olduğun 
da israr etmekte ve meb'usan 
meclisi bahriye encümeni sabık 
reisi M. Appell'in terki teslihat 
konferansına bahriye mütehaı. 
s111 sılatile tayininden dolayı 
kendi kendini tebrik eylemekte 
dir. 

Fra11sanın Londra sefiri 
1ZM1R, 5 (Milliyet) - Bir iki günden beri burada şiddetli 

sıcaklar hüküm sürmektedir. Bugün Maliye memurlarından Ali 
B. vazifesi başında sıcaktan baydmıttır. 

Londra'da bir geçit 
• 

resmı 

Reiclıstag 'ın feshine alt 
emirname 

BERLI 
mecliafoiıi " .._. ... ait eıuimam• 
de bu mecli11u terekküp ve tetek 
külünün artık fkin umumiyeye 
tercüman olm dığının Pruaya di
yeti için yapılan son intihaplarla 
aabit olduğu beyan edilmektedir. 

PAR t S, 5 ( A.A. ) - Bat ve / !!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!-11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kil M. Herriot, müstacelen Pa
riıe dn•et etmit olduğu Fransa 
om Londra sefiri M. de Fleuri. 

au'yu dün nezdiııe kabul etmit 
tir. 

Diğer devletlere U'lince .• 

Spor -
Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

Ev 
Vergileri 

LONDRA, 5 A.A. - Kralın 
devri aeııeviai haıebile icraıı mu· 
tat olan askeri merasim dün ya
pdmışbr. lngiliz ordusunun en 
mümtaz knımlan memnuniyet ve 
he7ecanını de.-amlı alkıılarla iz. 
har eden kesif bir halk kütleoi Ö· 
nünden ıeçm.iıı.:..:.. 

Muhafız krtaatının geçit rea· 
minden oonra ecnebi devletler a· 
tafemiliterleri kralı tebrik et:nıİf° 
ler ve bunu müteakip parlak •e 
kırmızı ı·enkli aakeri formalar, 
terareleı saçan ıilahl"r ve muha
m a.kerlerinin pınltılı mıiferle
rile tam bir tent t94kil eden ka· 
palı •e kurtunu renkli bir sema 
altında bütün ordu mevcudunaıı 

ı geçit reami başlanmıtbr. 
Kral, halkın oelim ve alkıtlan 

araunda Landeau'ouna binerek 
geçit 7erinden müfarakat ehni • 
tir. 

Gazetelere gilre< 

BERLIN, 5 A.A. -Yeni hükü 
metin parlamento huzurunda hü. 
kümet beyannameaini okuma11 
cumhuriyetin ilanından beri ilk 
defa olarak vuku bulmaktadır. 

Liberal mehafil ile fırka a:rnl 
ığı cö:ıetilmekıizin bütün sol ce 0 

nah menauplan Von Papen hiikü 
metinin beyannamesini demokra
siye kartı açık bir ilinı harp gibi 
karşılamaktadırlar. 

Berliner Taıebblatt gazeteoi, 
şunlan yaziyor: 

Hitler ile Huıenbergler memnun 
olabilirler, Von Papen'in okuyaca 
ğı beyanname gibi Weimar'dan 
beri Almanya'da tahakkuk ettiri
len bütün müterakki efkara kartı 
bir taarruz mahiyetinde olan bir 
vesika ile Reichıtag hu:ıuruna çık 
mak arzu etmemeoinin ıeb.bi ko
laylıkla anlaplabilir. 

WASHiNGTON, 5 A.A. -
İngiltere ve İtalya büyük elçi

leri ile M. Millo, Hoover mora. 
toriumu ile tesviyeleri tehir edi 

len bu memleketlere ait harp 

borçlarının yüzde faiz ve on se
nelik taksitlerle t Temmuzdan 

itibaren tekrar tediyelerine bat 
laıımasını derpit eyleyen bir iti 

lafı İmza etmişlerdir. Almanya 

Macaristan, Fenlandiya ve Yu

nanistan daha evvel buna mü
masil itilaflar imza etmiılerdir. 
Diğer 10 memleketin de bu iti

lafı imza etmeleri beklenmekte 
dir. 

AFYON, 5 A.A. - Muhafız 
Gücü bi..ildetçileri dün aaat 7 de 
Afyon'a muvaaalat etmiflerdir. 
Afyon gençleri ıporeulan ıehre 
30 kilometre meaafede kartılafn 
mrılardır. Sporcular tehir metha· 
linde kolordu bandoau ve kalaba0 

lık bir halk tarafından kartılan
IDlfbr. Bu akf'UD tereflerine li&es 
de bir müaamere verilecektir. 
Sporcular 7arm Sandıklıya hare
ket edecelderdir. 

Muhafızgücü 
Süvarileri 
ESKIŞEHlRE. S A. A. - Mu

hafız gücü ıüvarileri diin ıehrimi
ze ıelmqlerdir. Ağapman köyün 
den k&r§ılanan atlılar ıehre muva 
aalatlarmda halk tarafından tid
detle alkıtlandılar, atlılar Cumhu 
ri:ret Halk Fırkaaınm ve Halke
•İnin misafiridirler. Borada iki 
ıün kalacaklamır • 

Zamlar nasıl 
yapılacak? 

Yeni bina vergileri kanunu 
Defterdarlığa tebliğ edilmiıtir. 
Yeni kanuna göre, sahiplerinin 
oturdukları meskenlere 6 da 1, 
akarlara 3 te t zammedilecek. 
tir. Emlak sahipleri, kendi otur 
dukları meskenler için Maliye 
ıubelerine birer beyanname ve
receklerdir. Bu esasa göre, Ma 
tiye tahsil şubeleri tahakkuka. 
ta hazırlanmaktadır. Beyanna· 
me verilecek günler, Defterdar 
lıkça ilin edilecektir. 

Radyoda bozukluk 
lstanbul Radyoeu, bazı ilet 

!erin bozulması üzerine dün ge. 
ce iki, üç saat çalıtamamıttır. 

Tuhaf 
Şey! 

Papayı giJrmek isteyen 
erkek kılığında bir kadın! 

CITE DU VA TICAN, 5 A.A.
Vatican bahçelerinde dolaf&Jl ve 
ahYali ,iipheli ıörülen bir amele 
jandarmalar tarafından tevkif e
dilmif ve erkek elbiaeıi ıiymiş bir 
Franaız kadını olduğu meydana 
çıkmıttır. 

Merküme her ne bahaıma olur 
aa olsun Papayı görebilmek Ü:ıere 
bu kiyafete ıirmit olduğunu iddia 
etmİ•tir. Bu tuhaf kadın, Fransı:ı 
aefa~etaneıine ae•kolunmuştuı-. 

Romanya'da kabine 
buhram 

Mezkur ga:ıete, ınakaleoinin 
müteakip k11mmda, hükWnetin 
fırkalardan tamamen ayn ve"müa 
takil olarak hareket etmek ar:ıu
sunu izhar ettikten aonra milletin 
kararma neden ihtiyaç hiaaettifi· 
ni kendi kendine aormaktadır. 

Bu ıa:ıete bunu 7azdıktan aon· 
ra, bundan, ancak Von Papen ile 
jeneral Von Schleicher'in intiha· 
bat netayicini bilmemezlikten ırel 
mek iıtedilderini ve netice kendi 
anulıınna muvafık çıkmana o 
zaman bir darbei lıükümet yap· 
mağı düşünecekleri mlİnaıının çı
kacağını ilave etmektedir. 

Feyezan ve 
Tahrik! •• 

1 ••••••• 

Muharipler 
Memnun değil! 

Amerika'da yeııi 6ir . 
endişe •• 

Kuraklık var! 
AKHiSAR, 4 - K•aklılı: de

Yam edi7 .... Bu Yazİyett• tiitiiııcü. 
ı. encliı e d •w • 

Goethe için yapılan 
ihtifal 

ANKARA, 6 (A.A.) - Bii:rük 
Alman t8iri Goethe'ııln 100 üncü 
7d dönümü münuabetile Waynar. 
da yapılan reomi ibtiWıle maarif 
müfettifi umwniıi Cevat Bey hiila1 
meti Cümhuriy-ai temıil etmit Ye 
fllİrİn mezarına bir çelenk koymut
tu. Alman hükümeti bu ıüzel hare
ketten dolayı şehrimizdeki muJa. 
labatıüzan •asıtasile minnettarlıkla 
rmı lıildirıııi!tir. 

Püsküllü serpuı 
Adapazan ıazeteoi, Sapanca'• 

da baııı kimoelerin batlarma, CÜ· 
neıten korunma makaadile, uçla· 
n püıküllü beyaz aerput giyerek 
tren zamanlan iataıyonlarda do
l"şmakta olduklannı yazarak 
ıapka kanununa muhalif olan bu 
hale alakadar makamm na:ıan 
dikkatini celbediyor. 

Sanayi müdürlüğü 
; eakıp Cemahiri Müttahidenin 

> ris büyük elçili!iinde verilen 
•?le ziy fetinde bulunmuıtur. 
ıu ~iyafette yeni hava umuru 
azırı M. Painleve ile Paris as. 
ri valisi jeneral Gouraud ve 

efaret erkanı hazır bulunmuı· 
ardır. Ziyafetten sonra, M. Pa 

1 c!eve k11a bir nutuk irat ede
ek Mis Earhart'a legion d'. 
ıonneur niıanının salip rütbesi 

ı..t'i surette kabul etmİftİr. Bu BOKREŞ, 5 A.A. _ M. Titu-
m.,..,ıe baklanda her iki meclia Hindistan felaket 

ve feyezan 
içinde yüzüyor!. 

WASHiNGTON, S A.A. -
Meb'uıan Mecliıinin 145 aza· 
sı, eski muhariplere cem'an 2 
milyar dolar mükafat itaııru 

derpi9 eyliyen Patnam kanun 
layihasını takriye ve himaye 

eylemeği vadetmiılerdir. Bu la 
yihanm kabulü takdirinde M. 
Hoover'in muarız olacağ. mu. 
hakkaktır. ft1iz eski muharip. 
lerin W asbingtona doğru yürü 

meleri endite tevlit etmektedir. 

Hariciye müsteşan 
Berline gitti 

Sanayi müdürlüfü 4 üncü Va
kıf hanına nakledilmiftİr. Maa
din baımühendiılifi de bir kaı; 
süne kadar a,.ni hana tatmacak· 
trr. 

, • bizzat tevdi etmit ve bwıdan 
ıeı sene eVYel Lindbergb'in de 
ıiıanını talik etmek terefinj. ib 
az eylediğini hatırlatmıttır. 
"ayyareci kadm, sefarethane. 
len çıkarken, sokakta birikmiı 
olan büyük bir kalabahk tarafm 

n hararetle alkıılanmııtır. 

Nişan verildi 

eınrelce mutabık kalmıt bulunu· leaco, aarayda, kralla 3 aaat de
vam eden bir mül ·katta bulun-:rorlardı. mu4tur. Mumaileyh aaraydan çık-

Bir tevkif tıktan aonra, matbuat müme&aille 
VARŞOVA, 5 A.A. _Yukarı rine kabine tetkili huauaundaki 

Silezya'nm Alman ga:zetelirinden gayretlerinin a!cim kaldığı :ıihabi 
biri olan Kattowitzer Zeitwıs'un . ni verecek beyanatta bulunmut-
1.af muharriri, Dantzis ·re Pcmıe. tar. 
rani•'nin Alman7a'7a iltihakını 
talep eden bir makal..U.den do
la:rı tevkif edihnittir. Macaristan'da yeni 

bir fırka 
hlri müttehldenin Pam büyük el
çiliğinde, kadm tayyareci mu 
Earhart ferefine bir :ıiyafet veril 
mittir. Ziyafet emaamda luıva it
leri na:ıın M. Painleve mumailey. 
haya Ugion d'honneur nııanmı 

L--"'Q"""..._,~..a..A...--Du'"n-&-~ ~·-·-----···--·--·-·-·- · · 

BUDAPEŞTE, 5 A.A. - Hit
ler'in Kamalı aal;bi muhtevi b •ıra· 
ğı Macariataada da kendilİııe JrÖss 
term.iıtir. Ayni alAmet altında 
Naıyonal 0 Soayalist • l4çi • Çifçi 
fırkaaı imıil y ni bir fırka mer· 

BOJBAY, 5 A.A. -Tufanı an 
dıran yağmurlarla feyezanlar bü
tün cenubi Hindiıtan'ı tahrip et
mektedir. Bir düğiin halkını tatı· 
yan otokarlar birdenbire suların 
hücumuna manız kalmıftır. Ge
lin ve ıüve7 kayıkçılar tarafın. 
dan kurtarılnııtlardır. 

SfMILA, 5 A.A. - Sünnilerle, 
Shia kabilesi azalnrı arasında 
hasıl olan bir ihtilaf Üzerine Pen
çap hadilinde Karna! mıntaka11 
köylerinden birinde tiddetli bir 
arbede zuhur etmittir. Müslüman 
!ardan 3 ki i ölmü v ·· 

Çünkü memleketin muhtelif ISTANBUL, 5 (A.A.) - Sene 
noktalarından gelen "Yürüyü. bidayetinde üç mühim ameliyat ıre
cüler" meccanen seyahat etmek çinniı olan Haricfye mÜll"fBh Nu
maksadile trenleri tevkif etmek mıuı Rlfat Ba:r Pr. Sauerbnıclı ta-

rafından cöıterilen lü:ıum üz.U... 
te ve diğer taraftan bunları bes buıriinkü ftalya vapurile ,.., v-
lemek için toplanmıt olan me- dik tariki.le Berline hareket etmif· 
baliğ bitmit bulunmaktadır. tir. Ahvali ıılılıiyeoi pek iyi olınalı:
Ohio dahilinde Cleneland' dn la beraber profeoör ameliyat ,.er1 .. 

1 rinia bir kere daha ..... ,. • ..._ ın.. 
bir çok ki§i yara anmıştır. 400e zum ıöıtennittir. Seyahatin üç haf 
yakın zabıta memuru geceyi de ta kadar imtidat etmesi muhtemel
miryolu mevkiinde geçirmiş o- clir . 

lan ve bilhassa demi.-yolu mü- Kahire'de bir infilak 
nakalatmı felce uğratan 1000 KAHiRE, 5 A.A. - Mnzhama· 
k el "y·· ·· ·· ··" ·· • t 1 di iataıyonu yakınındR bir loko-a ar uruyucu yu ıs oıyon "ft • f·ı·k k h im tu 

motı e ın ı a vu u u Uf r. 
me danından tard ve ibra · • 

Chili'de yeni 
hükumet 

bir 

SANTIAGO DE CHlLf, S A.A. 
- Hanı Ajan11 bildiri7or: Kanu 
nu eaaıiyi yanidaaı tetkik Ye -. 
yaliot eaaoata müateait Cumhuri· 
7et tesia eylemek niyetinde bulu· 
nan 7eni bir hükümetin tetkili bü 
tün memlekete ilan edilmittir. 

Sükunet hüküm ailnnektedir. 
Hükômet, birçok aln7ları lifvey• 
lemit ve yalnu: umumi aaayiı ve 1 
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e tiftiğe muka il n 
'konomi Mahkemelerde 

tir . ? z. 
İnhisarlarda 

alı ve tiftik ihraca
hmızın serbestisi •• 

Şikayet 
Ediliyor 
Ayasofyadaki tet

kikata bazı . 

1 
itirazlar yapılıyor ı 

Radyo çalanlar mah
kôm oldular 

Eczacılar 
Arasında 

Depo aahipleri ile 
olan ihtilAf 

nasıl halledilecek? \ 

Meyve 
Yetiştiriliyor 

İzmir köylüsü de 
çilek yetiştirecek 

h Ayaaofyanın mozaiklerini mey karar piyasaya yeni bir 
ket getirdi, tacirlerin fikri •• 

ft- ' dana çıkarmak i.;in bir müddet
ten beri faaliyette bulunan Ame
rikan mütebauıalan, camün ha
sır ovaıı denilen kıamının kubbe .. 
!erindeki nakıtları tamamen lı:a· 
zıyarak bazı saliı:; itaretlerile 
renkleri aohnut bir kaç aııu res
mini meydana çıkarmı,tır. 

1.509,000 liralık dava devam 
ediyor, kazanılan dava hangisi 

E.,. depolanmn halka penılı:
de İliç aabnalwt öteden ı..i -
cılar anamda filrlyet ve a..Wyet 
uyandırmaktacbr. 

Müakirat inhisar idaresi, lfkllr 
fabrikaaı için, bu aene de külliyet 
li milı:tarda meyv" aatm almakta
dır. 

Tiftik Ye halt ihracına mu
>I ayni kıymette her neYİ it. 

iyi ıürüm temin edeceği kuvvet 
le ümit edilmektedir. 

Galatada Filips radyo 9irke !arın tadilatı için Ankarada ça
ti mağazumda bundan bir kaç hp.n Temyiz üçüncü ceza reiıi 
ry evvel, bir sirkat yapılmıştı. Fahrettin B. Eıkifehre avdet 
Hırsızlar, gece karanlığında etmiştir. 

Eczane aahlpleri, aık, aık teftit 
edilmeleri ve kanuni bir çok m-
nuiyetlere mukabil depo aahipl.;. 
nin bu tarzı hareketinden dolayı 
mü,kül vaziyete düpnektedirler. Bu 
hal farmakoloırlar arasında mes
lek rabıtuına da halel ıretinnek
tedir. 

Bu meyanda mühim miktarda 
çilek aatm alınıthr. idare c~ee 
- de mübayaatta bulunduiu 
~ bu aene çilek yetiıtirenler tu 
lalanna ehemmiyet Yermİfler ve 
fazla çilek yetittinniılerdir. ldar.ı 
likOrler için giil de satın almıı Ye 
Mecidiyeköyündeki likör fabrika
aında bun!ar Üzerinde itlenme a· 
meliyeaine büyük bir faaliyet v• 
rilmi,tir. 

Niçin azald.? Ancak bu mozaikler, ailik ve 
hemen belli belirsiz tekildedir . 

t e§Yasının memlekete kon 
jan harici girebileceği hak
daki kararname ticaret ma· 
'ilinde yeni bir faaliyete yol 
mıştır. Gelen malumata na
an İzmir hah ihracat tacir. 

bir içtima yaparak halı ih 
ına mukabil memleketin ih. 
ıcı olan her nevi emtia idhal 
ıeğe karar vemaitlerdir. lz. 
in halı ihracatçılan hunu 
Programa rabtetmit olmak 
ihraç edebilecekleri Türle 

Son samanlarda Macariıta. 
na fındık ihracatımız ehemmi
yetli surette tenezzül etmittir. 
ihracat ofiıiPin yaptığı tetldka 
ta nazaran bunun ıebebi Maca 
rietanda fındık stokunun fala. 
latmıt olmasıdır. Bu ıebeple 
fındık ithalltı için artık döviz 
verilmemddedir. 

Diier taraftan öirendiiimize 
göre, Ayaaofyanın çok kıymetli 
birer aan'at eaeri olan altın yal· 
dızlı nakıt •e çiçeklerin kazınma 
sı nefia eserlere meraklı bazı kim 
aelerin teeaaiirünü mucip olmuı· 
tur. Birkaç mozaik meydana ÇJ· 

karmaı. u(runda türkün hakiki 
birer ıan'at eseri olan bu tezyin& 
tın mahvedilmemesi için Müzeler 
idareaile Evkaf müdiriyeti nezdin 
de bazı tetebbüsler yapıldığı ve 
,ikayetlerde bulunulduğu aöylen
mektedir. 

mağazanın kapısını maymun. 
cukla açarak dört radyo maki
nesi ve bir gramofon atırmıılaı· 
dı. Yapılan tahkikat, sirkatin 

180 parça emlakin 
davası 

mağaza memurlarından Valter Variıolarak arkuında kim
Karako ile Antuvan Hilbil ve se bırakmadan vefat eden Gala 
Şavur iıminde üç •ahıs tarafın tada Sen Benuva mektebi mü. 
dan yapıldığını, meydana çıkar dürü Rahip François Lebri, bir 
mıttı. Çalman eıyaların ıatıl. 
sasına delalet ettiği iddiaaile buçuk milyon lira kıymetinde 

Diğer taraftan bu perakende ve 
reçetesi• aah, teklinin adıhati u_, 
mİye için de bir tehlike t911dl etti. 
ği m..ı..kl<.tdır . 

Fannakologlar bu ha.le br nlJaa. 
yet vennek için depo aahlplerile dof 
rudan dofnoya temaaa karar ....-..ıit 
l•dir. Şehrimizdeki lıôitiin ecza ,.. 
poau sahipleri çar,unı. slln6 lıir 
içliınaa davet editmi,tir. Bu miitt&
rek toplanmada bir t•vİye ,elıli lıa 
lumnaia çalışılac:akbr. Bu içtima. 
dan alınacak netice bir ay ._. İç• 
"tima edecek heyeti umumiyeya •e
rilecelrtir • 

fzmir'de çilek 
Yetiştiriyorlar 

Müskirat lnb;·,.r idaresi lzıa.ir 
de köylülere yaptıfı tamimde 
lı:Ö71üleri çilek yetittirmeğe tqrilı: 
etmi, ve bunun aatm alacağını 
bildirmitli. Bunun Üzerine köyfü. 
ler çilek yeti,tinneie h ılamıslar 

ılarının cinı Ye fiatlerini tea 
etmişlerdir. Diğer taraftan 
i kararname lıtanbul mani. 
ıra tacirlerini harekete ge. 
nittir. lıtanbul manifatura
n bilhaHa tiftik tacirlerile 
•tmalar yapmaktadırlar. E. 

Kararnameler 
Getirtildi 

Ticaret odur Bulrariıtanda 
efya idhalitına mukabil naırl 
para çıkarılacağını ve ithalat et 
ya11 bedellerini ıureti tahsiline 
dair Bulgar hükumetince net· 
redilen kanun ve kararnameleri 
getirtmi~tir. 

Gazi Hz. nin Liman 
kooperatifine iltifatı 

Vehbi isminde biri de suçlular emlak bırakmı,tı. Iradı tehıi. 
la birlikte tevkif edilmitti. O. mizin muhtelif semtlerinde 180 
çüncü ceza mahkemesinde bir parçadan mürekkeptir. Kanunu 
müddetten beri devam eden du. medeni mucibince hazineye in
rutma, dün neticelenmiş ve Val tikal etmesi icap eden bu emla 
ter Karako ile Şavurun be,er ke geçen seneler fuzuli bir va-

l. Haziranda açılma reami ya· sene ağır hapse konulmaları • 
P•lan Liman kooporatifinin küta- na ve ayni müddet emniyeti u- riı çıkmış, fakat defterdarlı~ın 
dı münasebetile kooperatif reiai mumiye nezareti altında bulun ~ müdahaleıile iş mahkemeye ın
tarafından Gazi Hazretlerine çe· d.unı.lm. alanna, Antuvan Hili· ı' tikal etmi~ti. Dava, üçüncü hu. 

dır. -

fzmir'de köylere kadar ritmelı: 
aureti ile tetkikat yapan eaki va. 
li muavini ve timdi Birinci umumi 
müfettiflik batmü,aviri Fazb BeJ 
dün bir muharririmize de_~iştir 
ki: 

tiftik tacirleri alıcınm 
liğl fiatten fazlaaını ta
ederse manifaturacılar ara· 
İ fiat farkını ödemeği denıb 
~ektedirler. Manifaturacı. 
bu huauıta ticaret odaaınm 
nlizaharetini iıtemİftir. 

~mir manifaturacıları 

lzmir manifaturacıları 1z
Vi!ayet makamında topla. 
k İıtanbuldan giden mani
racrların muhtelif t~üı 
hakkında görü9müfler ve 
iJ" kontenjanındaki manifa. 
e,yaaının müvazaa ıureti. 
~ne İstanbul tacirleri tara
ın kapatılmasına müıaade 
neme$ini temenni etmiJler 
İzmir halı tacirleri de top
rak kontenjan harici ola. 
tiftik ve halılanmızın ta
auretile ihraç edilebileceği 
;mdaki karar etrafında gö. 
tütler ve halılarımızın cins 
7e hali hazır piyasaya gö. 
ami fiatlerinl tesbit etmi9. 
r. Halı tiiccarları halı ve 
ihraç etmek ve m~kabilin 

anifatura qyaıı celbetmek 
.ile takas usulünün tatbikı 
ırar vermitlerdw. 

Bir tahdit 
koalovakya hükUıneti boy 
dhalltıru tahdide tlbi tut 
ur. 

ümlerimizln 
" " rumu 

lifomiyadan relen malü
nazaran bu sene orada il
nahaulll çok azdır. Bu iti
bu aeoe Türk üzümlerinin 

ykozun 
tası .. -
a fe, hıhrlf ,,,. kellmf'

nln 111111 •• 

llun teliıldôaine ve öteden be
Üm olduiuna nazaran hu te
bu iami almasının aebelıi Ya· 
peygamberleri Yuta peycun
orada metfun bulunmasıdır. 

ıtamuni meb'usu Hasan Feh
y Yatnmak yolunda yaadıiı 

•kalede bu ismin tamamen 
• olduğunu yazmaı.ta ve bu· 
•beplerini 7.it.retmektedir. 
• n Fehmi Bey bu neticeye 
riısıl o1duiunu ıu suretle yaz 
dır: 

Türkiye - Yunanis
tan ticareti 

Memleketimizle Yunanis. 
tan arasında ticari münasebatın 
inkitafı ve takas muamelesinin 
teesıilaü çarelerini aratlıı-mak 
üzere t~kkül eden komite dün 
Ticaret oduında bir içtima yap 
mı,trr. Bu içtimada kontenjan 
meni tarzını tesbit eden prog. 
ramm hazrrlanmaaile men·ul o 
lunmuştur. 

Kalan buğdaylar 
Eskişehirde çıkan (Sakar. 

ya) refikimiz, köylünün elinde 
931 mahsulünden mühim mik
darda stok buğday kaldığı yo
lundaki tahminlerin isabetsizli
ğini Ye anut bir kuraklığın teh 
dit etmekte olduğu yeni sene 
mahsulü mikdarmın da dahili 
ihtiyaca yetitebileceği ıüpbeli 
bulunduğunu yazarak köylüye 
şu tavsiyeyi yazıyor: Hakika. 
ten bir kaç kile buğday arttıra
bilmi9sen, onu sakla ve heder 
etme! 

Kurak tehlikesi mi? 
Eskitehirde bir aydır yağ

mur yağmaması ve havalann 
çok sıcak gitmesi yüzünden 
yazlık zeriyat kuraklıktan çok 
müteessir olmu9tur. Şu 10 • 15 
gün zarfında mebzul ve feyizli 
yağmurlar yağmazsa mahıulün 
harap olacağı muhakkak görül
mekte, çiftçi fimdiden endite 
etmektedir. 

Cereyan kesildi 
kilen ta.ziın telgra frna mütarüni. b k b k ed 1 
leyh tarafından a,aiıki •ekilde ın 1 1 uçu sene ağır hapse kuk mahkemesinde rüyet i • 
cevap verilmiıtir: ve gene bu müddet zarfında em mektedir. Dünkü Son Posta 

Dün sabah Silihtarağa fahri - "lzmir köyliileri inhisar ida 

1 Liman şirketi umum müdürü niyeti umumiye nezaretinde bu 
ve L;man kooperatifi rei i Hamdi . lundunılmasına, cürmü sabit 
Beyfendiye: olmayan Vehbinin de beraetine 

kasında makinelerine arız olan resinin tamimini almıılar ve köy 
bir sakatlıktan dolayı, elektrik heyeti ihtiyariyelerinin kapıama 

davanın Defterdarlık lehine in- cereyanı ve tramvay münakali aanıışlar. Gezdiğim bazı yerlerde 

C. Liman kooperatilinin açılma karar verilmiştir. 
reami münaaebetile haklnnula &Ö• 
terilen aaminü lıülere te,.lılrür 
'"' muvallakiyet t•menrai ederim 

taç edildiğini yazmışsa da he- köylünün inhisar idaresine &at· 
h h . bul tı üç çeyrek saat kadar inkıtaa nüz mu akeme ıtam ma- mak üu,... nefis çilekler yeti,tir-

1 d uğramıştır. Fabrikada yedek mıttır. Vakıa, son gün er e mit olduğunu memnuniyetle cör-

.,fendim. 
Reiaicwnhur G. Mu•tafa Kemal 

ihtiyat 
Zabiti 

Kimler olabilecektir, geııi 
kanun Vlfllyete geldi 

Madde l - ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurlan hak
kındaki 1076 numaralı kanunun 
üçüncü maddesindeki ilk fıkra ve 
bu maddeye ait cetvel asaiıdaki 
ıekilde tadil edilmiıti: 

(Her sene yapılan aon yokla
ma neticesinde aağlam veya ... 
kat aaker edilenlerden tam d-· 
reli liae ve muadilleri ile yülnek 
derecede meslek mektepleri, tüc
.:.ar kaptan ve çarkçı mektebi ve 
muadili mel<teplerden ve Darüt. 
fünundan mezun bulunanlar seki· 
zinci maddedeki ,artları haiz .c>I· 
duklan halde ihtiyat zabiti yeti~· 
tirilmek Üzere tahaiUerinin nev'i· 
ne ve kabiliyetlerine Ye Müdafaai 
Milliye Vekaletince takdir edile· 
cek ihtiyaca söre muhtelif amıf
lara ayrılırlar. Bunlardan 3 
Üncü maddenin batmda yazılı 
mekteplerden mezun olupta aa .. 
keri ebliyetnatn1.tai bulunmayan .. 
lar 18 ay. 

Tam devreli iiae ve mua· 
dili mekteplerden meaun ve aa• 
keri orta ehliyetnameai olupta ••· 
keri tam ehliye-tnameai olmayan· 
lar 16 ay. 

Tam devreli liıe ve mua .. 

Fahrettin Bey Sen Benuvaya ait bir dava ha- bulunan diğer makine itletile. düm. Köylüler de inhisar idaresi. 
, zine lehine kazanılmıfaa da bu rek cereyan ve milnakalit iade nin mallarını almak üzere idare· 

-=B•i'"r'"ı=e"'n'"ed=e=n=-ber==i '"baa'"'z'"ı =k•an-un--d=a=v=a-o=d=e=ğ=il=d=ir=·-===--=--I =ed.,.ilm=-=it•ti=· r=.=-=--=====':'. I nin yardrmından memnundurlar." 

Maarifte 

Mektep ~rde öğleden 
sonra dersler paydos! 
Lise ve Ortamektep imtihan. 
lanna 15 haziranda başlanıyor 

Son aüaılerde havaların faz. 1 mıımilerinin yaptrldan tetkika
ta ıammaıı özerine mektepler. ta göre 1931 • 1932 ders yılı 
de tedrisat yapmak güçle,mit- Türkiye maarifinde ilk tahıil 
tir. Maarif idaresi bütün mek. cephesinden en müsmir olan se 
teplere bir tamim röndererek nedir. Halen memleketimizde. 
öğleden sonra tedrisat yapılma! 1 ki bütün ilk mekteplerde yarım 
maaını bildirmittir. Mektepler milyon çocuk tahsil etmekte. 
dünden itibaren öğleye kadar dir. Bu rakam Türkiye maarif 
den okutmağa batlaını!lardrr. tarihinde ~imdiye kadar hiç bir 
Esasen Haziran 11 de y z tati- vakit elde edilmemi!tir. Millet 
line batlanacaktır. • mekteplerinde okuyanlar bu ye 

t . h J kundan hariçtir. 
mtı an ar 

Münhal yok 

Poliste 

Bulunan 
Ceset 

--·· 
Kadının hüviyeti 

teıhis edildi 
Dünkü nüshamızda Haliçte bir 

kadın cesedinin bulunduiunu ce
sedin hüviyetinin meydana çıkan! 
maaı için tahkikat yapıldıimı yaz 
mı,hk. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
eeaedln hüviyeti anlafılm•ştır. Ce
set Unkapamnda Y etiltulumbada 
c-u.ıeddln efendi mahallesinde 
oturaa seyyar tiracı Kbım efea
dinin kanoı 35 ya,larında Ehnaa 
Hanımdır. 

Elmas hanım bundan 16 sün 
evvel bir aabah evden çıkmq ve 
bir daha dönmemittir. Polia •e 
ailesi tarafından yapılan arathr· 
malara rafmea • bulunamıyordu. 
Kadının ne auretle öldüiü ve de
nize naaıl dlittüiü tahkik edilmek 
tecllr. 

Kafasını patlatmıtf 

· Bel~digf'de 

Ceza 
Alınacak 

Yeni yapılan evler 
için bir tedbir 

lntaat ruluatiyesi alınırken bi
na veya apartımanlann ön cephe.. 
lerinde balkon veya taraça olup 
olmadığı da tasrih edilmek lazım 
dır. Bazı yeni yapılan binalarda, 
a:z ruhaatiye resmi verilmek içia 
tarııça veya ball<oncları bahaediJ . 
memelı:tedir. Keyfiyetin tahkiki 
•e bu ..,kilde hareket eclenlerdea 
para cezası almmaaı Belediy..,. 
kaymakamlıklara tamim edilm~ 
tir. 

Memurlara ucuz 
yemek 

Deve 
Akım 

1 
dili mekteplerden mezun tam ve 
orta askeri eh.liyetname&İ olanlar · 
14 ay. 

15 Haziranda batlanacak o. 
lan lise ve orta mektep bakalor 
ya imtihanlarında bulunmak ü. 
zere sehrimizdeki vekalet umu 
mi ~üfettişleri Anadolunun 
muhtelif vilayetlerine gitmi9. 
lerdir. Şehrimizde de bir kaç 
müfetti, kalmıştır. flk İmtihan 
tarih, coğrafyadan yapılacak
tır. Tarih coğrafya muallimleri 
bu suretle işlerini erken bitire. 
cekler ve Ankarada toplanacak 
olan tarih kongresine hazırla. 
nacaklardır. 

Balıkesir Maarif müdürlüğü 
İstanbul Maarif müdürlüğüne 
bir tezkere yazarak Balıkeairde 
münhal muallimlik bulunmadı. 
ğını, latanbuldan nakil ve beca 
yit yapılmamasını bildirınittir. 

Haaköyde Kenzof isminde biri 
ai yoğurtçu Mehmetten yoğurt a
hrken ka•ıra çıkmıt bu sırada Ce
mal isminde biri araya cirerelı: 
bunlan ayırmak iatemittir. 

Mehmet elindeki dirhemle Ce
malin batma vurarak kafa taamı 
parçal&mıfln-. Mecruh ifade vere 
nıiyecek bir halde hastahaneye 
kaldınlmıf, Mehmet yakalanmıt
tır. 

Beyoğlu kaymakamlığı ve B... 
ledİY'• ıubui ınemurlan için ucua 
yemek veren bir memurin lokan
taaı ricude &•tirilmeıi tekarriir 
etmitlir. Bu buauata kaymakam
lık binaamm alt katındaki "°9 O• 

da ve dükkinlardan iatifade edi. 
lecektir. Kaymal<amlıim ır&ater
d.iği f4'raiti haiz olmak Üzere lo
kantanın bir mliteahbide v ........... 
münasip rörülmektf"dir. 

---
S11rit1f''de ınülhif kuralı

/ık 11arl 

ADANA, - Suriyede kurak· 
hktan müteeaair olan yüzlerce de· 
ve Türk hududuna alan etmekte· 
dir. Bu develerden 9 taneai Halep 
.. Adana treninin altında kalnııt
tır. 

Kuraklık ve ausuzluğun deh!<' 
tinden hayvanlar, bilhaaaa l<utlar 
ve çekirgeler ölmektedir. Şam ve 
Berut civarındaki birçok atiret
ler Amik o•aaına hicret etmekte
dir. Koca oya lamamile dolmuş• 

tur- Bu yüzden atiretler araıında 
dehtetli bir gerrinlik vardır. 500 
ü mütecaviz başıboş deve hudu. 
dumuza doğru gelmektedir. 

Yüksek mektepler ile tüc. 
car kaptan ve çarkçı mektebi ve 
Darillfünun mezunlarından yük. 
aek ehliyetnamesi olanlar 12 ay. 

Madde 2 - 1555 numaralı ka.. 
nunun be,inci maddeaindeki (bi
rinci müzeyyel maddenin) ilk fık 
rası a•ağıdaki ~ekilde tftdit edil· 
mi~tir: 

Maarif yıllığı 

Kimyagerler içtimaı 
Türk kimyagerler cemiyeti 

önümüzdeki cuma rünü Halke 
vinde umumi bir içtima yapa. 
caklardır. 

Selim Sım B. gitti 
Maarif vekileti beden terbi 

yeıi umumi müfettiti Selim Sır 
rı Bey dün Çekoalovakyaya git 
mittir. Selinı Sırrı Bey Çekoı
lovakyadaki sokol idman ,-ilk 
lerine davetli bulunmaktadır. 

Veremle mücadele 

Tabanca ile 
Oynamr mı? 

Pancalh'da Hali.alı:b Gazi ca .. 
desinde 195 No. h pastacı dülı:
klnmda kalfa Yuauf, tabancau 
ile oynarlı:en çıkan ı.:.rr.un t••· 
glhtar Moria'e isabetle bumun. 
dan yaralanmaamı mucip elmut
tur. Yaıuf yalı:alanmı,, Morla haa 
tahaneye kaldmlmıtbr. 

Vapurcular 
Birlefince •• 

Barakalar 
Kaldınlacak 

Belediye tehrin itlu cadde ... 
meydanlarmdaki barakalan kaJ
dırmafa karar vermiıtir. Bu ba
rakalar yeni dahi olaa aeyriisef• 
noktaamdan miişkülitr mucip ol
duklarından lı:aldınlacaktır. 

Kaçak etler 
Son iki sün İçinde Belediye 6(J 

kilo kaçak et miiaadere ebnlttir, 
Kaçakçılar halı:kında takibat ya. 
pılmaktadır. 

Bir teberru 

Üslakbel dil heyetinin tabii a- -·--·-···-··········-----

Üçüncü maddede yazılı derec.e 
!erdeki lahsili bitirdikten sonra 
şahadetname veya taadikname a
lanlar il~ her ne a.uretle olur•& 
olsun tahsili terke mecbur olan
ların (lise veya muadili mekteple
ri ikmal etmeden tahsili terkeden 
ler müateana) nüfua kayıtlarında 
ki muvazzah künyeleri infikilk· 
leri eababile birlikte mektep mü
dürlerince her aene mektebin bu· 
lunduğu yerdeki askerlik şubeleri 
ne ırönderilir ve tahsil dereceleri 
de hüviyet cüzdanlarına kayıt ve 
tasdik edilir. Askerlik .... ) 

Maarif müdiriyetinin vücu. 
de getireceği resimli Maarif yıl 
lığı için hazırlıklara ba9lanmı•
hr. Yıllıkta İstanbul Maarif ha 
yat ve karakter:.orine dair çok 
'ayanı dikkat maliimat buluna. 
caktır. Aldığımız malumata gö 
re yıllık •on baharda ııetredile. 
cektir. Yıllık bütün alikadar 
makamat ve zevata gönderilece 
ği gibi ,ehrimize gelea ve mem 
leketimiz maarifine d.W izahat 

Sıhhat vekaletince, tehrimiz 
de, Avrupa Ye Amerikada tah. 
ıil görmilt etıbba ve he111fire. 
ler ve memurlardan mürekkep 
olmak üzere yakında bir Sıhhi 
Mürakabe heyeti t~kil edile
cektir. Bu heyet, Vet"emle de 
mücadele edecektir, talirnatna. 
mesinin teblifl beklenmektedir 

Seyriaefain haricindeki n
purculann birlqmefe karar Yer 
meleri üM!ftne Seyriıefain ida. 
reainin ne düıündiiftbrii &tren 
mek istedik. Sadullah B. Y alo
vada bulunduğundan lı:endlıile 
röril9tütümüz umum mildür 
mua..ini Tahir 891 lneaca "biç 
bir malfunatım yok" demelde 
iktifa etmittir. idare erklnın
dan diğer biri de, Türk Vapur
culuAu Anonim tkketl liyihası 
nın meclise tevdi edilmiş oldu. 
ğunu, neticeye ve yapılacak teb 
ligata intizardan başka Seyrise 
fainin yapacağı bir şey bulun-

S.luimizdeki aicorta ıirketle
rinden biriai yüzüne& yıl dönümi 
........,betile, ldmaeaiz çocuklaro 
dafıblmak Üzere Belediyeye 900 
lira vermi•tir. Muvakkat madde - ltbu Kanu eb de 

· d 1 "ht" t b' iıteyen ecn ilere maarif ha nun neşrıo en evve ı ıya za ı- "'h' k lf 1 İ 
ti yetistirilmek üz.,re hazırlık kıt' yatı en mu ım ve es o an •
alarmda celbedilmiş ve altı aylık 1 tanbul Maarif yıllıtındao birer 
hazırlık kıt'aaı hizmetini ifa et· tane hediye edilecektir. Yalnız 
mit ve edecek olan orta mektep şehir dahilinde lıtanbulda 400 
ve muadili mez~nl~ını~ h~zırlık küsur muhtelif mektep Yar-
kıt'alarında geçırdiklerı muddet d M il" d' • · • · 
k ·fi ı;öriilerek terhiıleri icra edi- ır: ua ım ade t ıse ıki bıne 
li:. Bunlaı·dan m"mur olanlar va- baliğ olmaktadır. 
zifeJerine iade olunur. 

Madde 3 - Bu Kanun netri h ı 
rih'nd n mutcherdir. 

-:ide 1 '" K nunun hük
Y< 1-r;:ı. "•killeri Heye- i 

Nekadar çocuk 
okutuyoruz? . 

Hademei hayrat 
maaıı 

Evkaf idaresi, hademei hay. 
ratın Mayıs aylıklarını dünden 

Sıhhiye kadrosu 
Sıhhat Vekaletinden Sıhhat 

müdürlüğüne gelen bir emirle 
Vil&.yet Di.panscrinden bir baa 
ta bakıcı, bir hademe, Sıhhl 
Müzenin Mülij mütehaaaraı mu 
a..ini açığa çıkanlmıtlardrr. E. 
be yurdu ilga edilmiş ve bakte
riyoloji mütehassıslarından Ha 
mi Beyle bazı hadell)eler de 
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Aımn umdeal "MiLLiYET" tir. 

6 HAZiRAN 1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 

Telgraf adreai: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralanı 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

1 dare ve Matbaa 2431 O 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içia Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıjı 4- a-
6 .. 7 50 14 -

12 
" 14- 28-

Gel ... ewak seri verilmez -
Müddeti seçen nü.lıalıır 10 ku
nıfllar. Gazete n matbuya alt 
i!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz llanlarrn mes'u. 
liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Y etflköy aakori ruat DMri<e-

zinden aldı~ maJümata HU.· 

ran bupn hava bulutlu olacak, 
riiagir e.ıuptan hafif eeecddir. 

6 6 932 tarilılnde tazyik 761 
milimetre, hararet ammi 28 as

gari 16 .. ntiıırattır . 

Mesire yerleri 
Geçenlerde ai.ııe Üaküdarda 

Jri Kıaıklı meıireainin berbat, 
mendebur halini yazmıttmı. 
Bu yallı karilerimclen bir çok
larmm allkalannı celbetmit, f~ 
fahi tahriri müracaatlarından 
anladım. Ve bu münasebetle 
birçok cüzel yerlerimizin Kı. 
aıklıya rahmet okutacak bir 
halde olduğunu yazmağa veai
le buldum. 

İıtanbul güzel yer, cüzel 
manzara •e güzel ıu itibarile 
emaali bulunmaz bir hazinedir. 
Lakin bu ııüzel yerler kimle
rin elindedir? •. Mesele bura. 
da. •• 

Bizde bir ecnebi seyyahı, 
İltirahat etmek iıtiyen bir aile 
yi, yahut tedaviye muhtaç bir 
haatayı cötürüp oturtacak bir 
tebdili bava yeri var mıdır? •• 
Büyükadada iki, belki Heybeli 
de bir otel - onlar da şöyle 
böyle - Tarabyada Tokatlı
yan ve i•te o kadar ! •. 

Mesel& Yakacıkta bir otelimiz 
yoktur. Y akacığm o emaalıiz 
ayazmumda oturacak iıkem. 
le •e ekmeğinizi koyacak te. 
mia bir maıa bulamuımız. 
Çamlıcalarda zanneder misiniz 
ki; "Oh!,, diyip oturacak ra· 
hat bir yer vardır. Bir kere 
oralan tutanlar ne kadar çok 
maaa koyana o kadar kir O· 

lur fikrile ıizin töyle rahat et. 
mek istediğiniz yerleri tram· 
vay arabau gibi ııkışık hale 
getirirler. Arkadatınızla bir 
çift lif edemezsiniz ki; yanınız 
daki masadakiler ititmeain ! .. 

Ya o köroluı kahve ideti •.• 
Oturdunuz mu, mundar bir fin 
can içinde müstekreh bir siyah 
ıu! 

Bakınız size aayıyonım .. Ve 
bunlar en maruflan: 

Kısıklı, Büyük Çamlıca, 
Küçük Çamlıca, Yakacık, Taş 
delen, Küçüksu; Karakulak, 
Kaymak donduran, Y UJll tepe 
si, Fırıldak bahçeıi, 31 Suyu, 
Çırçır; Hünkar suyu, Sultan 
suyu, Fındık suyu, Kestane 
suyu, nebileyim allahın ihsan 
ettiği bütün bu güzelliklerde 
iki gün geçirecek bir otel, bir 
han, bir çadır altı ,öyle dursun, 
rahr.tça o~uracak bir iskemle 
yoktur. 

Ara ımı falan futbol maçı. 
nı kaybetmemizi milli bir mah 
cubiyet ıebebi telakki eden 
mubarmler, edipler, memleke
timize allahın verdiği e,siz gü. 
zelliklere karşı gösterilen bu 
likaydiyi, nankörlüğü, mede. 
niyet ve insanlık ihtiyaçlarına 
kartı ibrazında ıarar ettiği
miz bu anut düımanlığı gör 
müyorlar mı?. Bu böyle olmaz! 
Dünyanm en güzel yerlerini 
çok verenin uhdesine atryeren. 
ler hususi eıhas ise belediye
nin müdahalesile, resmi daire
ler ise müzayede şartnamesine 
kayıtlar koyarak bu ı:üz:el m. 
cilerimizi bugünkü pis ve ke-

pazevaziyetlerind:en~ku~rt:a;ırm~a-~~··~~~~l~b:~~-~-lıu-=-~~-!_! .. ~-~!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V;i;IA~g~el~f~e::~::~ 
lıyız. •. Böyle bir meain1 yerin 

1 :~ı:!i:~m~:.~e~e;z et.!::ı~a:~ Napoleon Bonaparte Kadrolar 
orayı nuıl tanzim etmeai li· ff • f 
zun gelece~ini onlara emret· epsı am 
meliyiz! .. Buııiinkü hal, dojru. ve Tu·· rk to· pçulug"' u 
su inaani becerlkıizlitimlze, 
tabiatsizliğimize .kar•ı iıyan 
ettirecek şeydir. Bu gibi teY· 
lerin kıymetini takdirden iciz 
bir takım kahveci çıraklarının 
elinde kalan İstanbul cennet
lerini kurtarmak acaba "'Türki 
ye Turing Kulüb., ün aklrndan 
geçiyor mu?. 

Garip sualler 
Ben, her §eyden evvel, is

tintak edilme.ini sevmiyen bir 
adamım. Benim ne yaı>tığımı, 
ne dütündüğümü ve nasıl ha
reket edeceğimi ba~kaaının sor 
masına tahammül edemem .• 
Bununla beraber hayat bizi bir 
90k ,eylere olduğu gibi buna 
da alı4tırdı ... Zaten ilk tema. 
11mızı: 

- Naıılaınız? •• Diye yap· 
tıktan ıonra artık suale taham 
mül edememek züppelik olur. 
Amma huıuıi şeylere ait sual 
lere doğrusu kızıyorum •• 

Meseli: 
- Neden evlen miyorau

nuz? ... 
Bu sual teklifıiz bir arka

da,tan geline: 
- Ne •azifen senin!. Ceva-

bını •eririm .. Lakin, teklifli 
birisi oluna: 

- Vallahi, kısmet böyle İ
miş!.. Demekten başka çare 
yok! Ben ömrümde kimse-
ye: 

- Neden 
hut: 

evlendin?. Ya. 

- Neden evlenmedin? Di
ye sorduğumu hatrrlamıyo. 
rum. Dahası var bu müracaat 
lann içinde: 

- Eh! İhtiyaçlarınızı nuıl 
tatmin edersiniz? •• 

Bu ıuale gülümser 
rim ••. Sonra: 

geçe. 

- Ayağınızda 
mı? •• Yahut: 

nasır •ar 

- Siz de basurdan musta· 
• . . • ? 

np mısınız .•. 
- Kaç kat elbiseniz var? .• 
Geçen gün köprü üıtünden 

geçerken izbandut gibi birisi 
kolumdan çekip beni durdur. 
du ve rumca: 

- Bu kumaşı nereden al
dın! •. Diye sordu .•. Herifle dö
ğüş etmeme kıl kaldı. O kadar 
kızdım ..•• 

Allah eksik etmesin, müna. 
ıebetsiz adam içimizde az de
lil! .. 

FELEK 

Merhum Cevat Bey 
ailesinin şükram 
Varşova Büyilk Elçisi Aziz ve 

sevl'İli Cevadımtzm ebedi ziyaı 
veıileıile bizzat Yeya telııraf ve 
mektupla beyanı taziyet etmek 
ve cenaze meraıiminde bulunmak 
ıuretile çok derin elem ve iıı:tirap 
larrmıza hitfen ittirak eden bü
tün muhterem :revata en kalbi 
tükran ve minnE"tlerimizi arı: ve 
takdim ederiz. 

Merhumun zevceıi: Belkiı Ce
'l'&I, Kayınpederi: lstanbul meb'. 
usu Halil Ethem. 

Biraderi: Mahkemei temyiz 
azalığından mütekait Memduh, 

Biraderi: Bolu meb'usu Hasan 
c .. mil • 

İrtihal 
Manifatura tüccarından Halil Ali 

kardeşlerin dayıları, Ortaköy'de tü
tün taciri Abdi Fuat Beyin amcala-

Napoleon günün birinde, Tüı·k 
topçuluğunu 

ıslaha memur ediliyordu •• 
Çok kimseler Napokon Bo· ı muhasarasında emıalsiz bir cesa 

nahart..1in Türk topçuıımu 11laha ret ve büyük bir tetkilatçılık ka
memur olmas.ına remak kaldıiım biliyeti ııösterdi. Bittabi nazari 
bilmezler Eier böyle bir ıey ol- dikkati celbetti ve rütbeai yüksel 
saydı, Yunanistan için ne azim di. Fakat yükseldikçe bittabi düt 
ehemmiyeti vardı. manları da peyda oldu. Bunlar 

Dehası ile Avrupayı fethetmiı antrikalara teıebbü• ettiler. Na· 
olan adam, Yunan ihtilali zama- poleon'a ihtilalin dü,manıdır di
nında Türk topçusunun batında ye iftira attilar. Napoleon tevkif 
bulunsaydı, herkes neticenin ne edilip 'Ve az kalsın idam ediliyor 
olabileceğini kolayca tasavvur e- du. 
debilir. Hatta Türk topçuıuna Nuıba hayalını kurtardı. Fa. 
kumanda etm .. se, ve ıadece ıılab kat rütpesi elinden alındı ve it· 
ile iktifa else bile Oımanh baki- ıiz ortada kaldı. Nanparaya 
miyetine i•yan etmiş Yunanlılar muhtaç aile için Türkiye bir se· 
bundan çok zarar ııörürlerdi. lamet periıi ııibi ııöründü. Türki 

Çünkü Yunanlıların iatiklal ye topçuıunu 11lah edecek bir 
muharf"beleri zamanında, Türk Fransız istiyordu. Birinci Fran .. 
topçuıu son derece ıslaha muh· suvadan beri Fransa Tür'kiyenin 
taç bir halde idi. Eğer Türk top hamiıi idi. Bittabi talebini mem
çu•u Korsikalı devin dehası ile nuniyetle kabul etti. O tarihte 
daha evvelden ıılah edilmit ol- Napoleon Harbiye nezareti emıi 
&aydı, Yunan ihtilalcileri ne olur albnda bulunuyordu. Pariıten 
!ardı? kardeşi Joseph'ı tunları yazdı: 

Fakat böyle bir ~ey olmadr '"Beni harita şubeaine alacak· 
ve Yunanlılar talihli çrktılar. Çün lar. [' tr arzu ederaem, topçu 
kü Napoleon hadisatın ccreyanile Cenerali aılatile iyi maaı ııe (IÜ• 
batka sahalara gitti. z.cl bir ün<1anla paJiıahın topçu· 

Böyle bir imkanın nasıl huıl •unu ••lah için Türkiyeye gidebi· 
olmak iatidadıru l'Öltereceğini so- lirim.,, 
racakunız. Bunu anlayabilmek Hatta Napoleon bu vazifeyi 
için Koraikalının gençliğinden almak için tetebbüaatta bulun
babııebnek İcap eder . du. Fakat birkaç &'ün sonra kar· 

Büyük adamlardan pek azınrn define fUJ>ları yazıyordu: 
gençliği Napoleon klldar acı ve "Ordu kumandanlığı benden 
para sıkmtrsı içinde geçmittir. çok memnundur. Pek korkarım 
Aileai bir iıyan e1naıunda Paoli iti beni T ürltiyeye bıralımıyacalı· 
aile.ine mağlup olmut ve Koni. lar. Bakalım, ne olacak?,, 
kadan tardedilmiıti. Ailenin bü- Fakat bütün tetebbü.let"ine 
tün emlaki yağma edildi. Napo· ve gayretlerine rağmen, Yuna• 
leon birçok kardeıleri, anaar ve nistan için pek mes'ut bir badiıe 
babası ile bu suretle Fransaya olarak, arzusuna muvaffak ola· 
muhacir aıfatile iltica ettiler. O madr. Franaada iktidar mevküni 
devirde nasıl yaıadrlar? Bu bir tutanlar, bu vazife için, Napo
faciadır. leon'u münaaip ıörmiyorlardı. 

Senelerce devam eden ıztırap Napoleor bu muvaffakryetaizlik-
ve sefaletten sonra Napoleon len dolayı ~on derece mahzun ol. 
lopçu mül&zrm sanisi olmağa mu du. 
vaffak oldu. Fakn onu muztarip Lakin tali kendi.ine batka 
ediyordu. Çünkü aldığı zayıf ay- cepheden güldü. ihtilal rüesa11 
tıkla bütün aileye bakmak mec- araMnd4 fevkalade bir mevkiie 
buriyetinde idi. O kadar fakir geçti ve butün bu rüeaayi da deha 
idi ki, ayağındaki çizmeler, ken.. ıı aaycıinde birer birer yerlerin 
disinin değilmiş gibi büyüktü. Ar den etl.,8~ suretle Franaaya, 
kada~ları kt'ndisile alay ederler- claha !'oı , bütün Avrupaya hi.-
di. itim oldu. 

Vaziyet bu halde iken Fran
aız ihtilali bllşladr. Askerlikten 
anlayan adam için, vakit müna .. 
•ipti. Fakat biraz •por bilenle:
için de tehlikeli idi. 

lhtiFI çocuklarını yiyen bir 
dev anasına benziyor<lu. lhtiJil 
hareketini ilk idare edenler, ar· 
kalarrndan peyda olan diğer ha
rialer tarafından öldürülüyordu. 
Arkadan peyda olan bu hariıleri 
de yenileri temizliyordu. Hemen 
hepsi mahvoluncaya kadar bu 
böyle devam etti. 

• * • 
Napoleon Bonaparte sönük 

bir topçu zabiti iken, T ulonun 

O azamet ve şevket zamanla· 
hnda 'Napoleon Türkiyede ala· 
~ağı vazifeyi akamete uğratmış, 
olan adamr unutmamuştı. Bu a
dam da Harbiye nezaretinde mua 
melatı zatiye müdürü olan Cene
ral Letourneur idi. Ccncrali da· 
ha yüksek bir mev kie tayin et· 
ti. Her halde Türkiyeye gönder
memit olduğu İçin, minnettarlı
ğım izbu etmek istiyordu. Çün
kü Napoleon Türkiyeye sibey· 
di, F raruada kalmak ıuretile geç 
tiği mevkii kaybedecekti. 

H•r cihetten Yunanlılar da 
bu cenerale medyunu şükrandrr
lar. 

Nitan Merasimi 

1 1 
Beyoıllu 23 üncü ilk mektep 

mu"ıllimlerinden Nebahat Süley
man Hanım ile latanbul Liman 

Bugu" nkü program Ş~rke~i muamelat ş~be";İ şef mua: 
•ınlennden Saffet B.ın nııan merası 

ISTANBUL, (1200 metre) 18 mi ııeçen cuma ııünü Beşikta,ta kio
gramofon, 19,5 al&turka muıiki, , in hanelerinde birçokııüzide ve müm 
20,5 gra.-nofon, 21 alaturka saz, 22 taz zevat huzurunda icra ve tea'· 
orkestra. it edilmi,tir. Tarafeyne saadetler 

RADYO 

BOKREŞ - (394 metre) 20 Sa temenni ederiz. 
lon orkestraaı, 20,5 konferanı. 20A5 ı---------------· 1 

ikinci Ticard Mahkememden: Harfon Sola, 21,05 oalon orkestrası. 
BELGRAT _ ( 429 metre) 20 Ak,ebir Banka11 vekili avukat 

Vehbi Salim Beyin vaki müracaa· gramofon, 20,50 akşam konseri, 
tı üzerine müekkili Bankaya ter-21,40 piyano, 22,30 Viyanadan na-
hin edilen ve mezkur bankarun 

kil . k • 
om11yon şube.inde mevcut 7 aan 

ROMA, - (441 nıetre) 21 Ha-
drk Afyonun vaki tebliğat üzeri

ber, gremofon, 22 Del Petrolionun 
ne satılma talebine kar,ı Bolva• 

19 uncu aenfoni:ıi, 23 hafif musiki . 
PRAC. _ 1488 metre) 20 den dinde tüccardan A,kar zade Melı 

met efencJj tarafından verilen iti· 
itibaren Oıtavadan nakil, 2205 Trio, 
22,30 piyano konseri, 23 son haber 
ler ve gramofon • 

ViYANA - (517 metre) 20,35 
rı olup uzun müddet Selanikte Te- 1 hava raporu. 20,35 filarmoni cemi· 
rakki mektebi müdürlüğilnde ve ı yetinin konseri, 22,5 4arln ve musi
F eyziyc -ktebi be111p muallimli- ki, 23 konser. 

tinde bulunmuı ve pek çok laymet ---••••••••• ... 

KONYA 

uontrand itaız bir gençti. Giıya 
darülfünuna devam ettiğini, &'&Zete 
ci olduğunu IÖyledi anum, kimse 
kendi.ini dariiUünunda, ne de her 
hangi bir .azetede sörmü, değildi. 
Bereket verıin lıabesmdan kalma 
be, on paraya! Bütün gününü ucuz 
ve tık eilence yerlerinde geçirirdi. 

Bir &'Ün pıutahanede oturmuş, 
camekan4an l'eleni ııeçenl ıeyredi. 
yor. ara.fa 11rada elindeki l'azeteye 
söz alarak küçük ilanlar aütununu 
&'Özden ııeçiriyordu. Birden sözü bir 
noktada durdu: 

"20 yatında hayatıru daktilolukla 
kazanmak isteyen ııenç bir kız ev
lenmek iatiyor. Ciddi taliplerin l'a· 
zete vasıtuile M S. adresine tahri
ren müracaatları" 

Bu üç dört ııatrrı okuyup bitirin 
ce kendi kendine söylendi: 

- D...nnden beri canım sıkılıp 
duruyordu. İtte bir eğlence çıktı. 

Hemen ıı•uondan kalem kağıt 
iıtedi ve bir meklup yazdı: 

"Küçük kızım, 

"llir.runı:zı okudwn, ifadeni:zdeki 
1aı:nimiyetten arzanuzdaki ciddiyeti 

. anladım. lşin tuhaf tarafı tu ki, b&
nim de İlmimin ilk harfleri ıizinkine 
benziyor: M. S. Ben otuz yatrnda-· 
yun. Mümkün&e ııelecek pazar saat 
dörtte Ricbmond gazinosuna ııeli
niz. Elimdeki ıan podusuet eldiven 
leri çıkamııyacağım. Sizin de eliniz 
de bir karanfil bulunsun. Binl>irimi
zi bu suretle tanımıı oluruz."' 

Gontrand :zarfı kapattıktan ıon

ra, tekrar iliınlan okumağa flatladı. 
Bu sefer de yiizü büıbütün &'iildü: 

- Anuna tuhaf ha! diye söylen· 
di. Bu da bir ilan: 

"28 yaıında esmer bir sen<; ken
diıinden ıekiz on yaı küçük bir kız 
la evlenmek iıtiyor. Gazete vasıtasi 
le C.H adresine müracaat" 

Gontrand şöyle bir dütündü: 
- Oldu olacak, dedi, bari fU iti 

gülünç bir şekle aokayım. ikinci bir 
kağıda da ıu mektubu yazdı: 

''Efendim, 
"llinınızı gördüm. Anu ettii!

niz şekilde bir kız olduğumu zanne 
diyorum. Kabilse önümüzdeki pa
zar günü saat dörtte Richmond ıra· 
zinosuna geliniz. Benim elimde bir 
karanlil bulunacak. Siz de podüsuet 
aan eldivenler takınız. Bu suretle 

lstanbul ikinci IFlôa Memurlu· 
iundan: 

Adrea: lat. lrfaniye çar~11ında 
18119 No. m:\ğazada hazır elbi· 
aeci A. Elagözyan S. Odabaşyan 
•irketi. 

Balia.da iımi ve adresi yazılı oM 

lan Şirketin iflası açılıp tasfiye· 
nin adi fekilde yapılmaıma ka· 
rar verilm.it olduğundan.. 

- Franarzcaılan -

biribirimi:oi tan_, oluruz." 
Artık Gortrand hafta ıonunu ıa

bınızlıkka bekliyordu. Yaptıiı oyun 
aklma l'eldikçe de, gühnekten nefıl 
ni menedemiyordu: 

- Kim bilir, diyordu, ne çirkin, 
kaknem bir kızla çehre züğürtü bir 
erkek kııırşılattnıı olacaklar. Gene 
ne de ol ... eğlenceli bir aaat •eçire
ceğim. 

Nihayet pazar günü ııeldi, çath. 
Gontrand biraz tenbel olduğu için 
tam vaktinde gazinoya gelemedi. Bi· 
raz gecikmitti. içeriye sirdiği za
man, sağa sola ı...ktı. Birden bire 
durda. Aradrklanru bulmuıtu. Ka
ranfilli kızla san eldivenli •enç kar
'' kartıya otunnuılardr. Bereket ver 
sin ki, yanlanndtki maaa boftu. He 
men oraya oturdu, fakat ne delikan 
lı, ne de l'enç kız hiç te tahmin et
tiği sibl çirkin ıeyler değildi Bili
kis kız. inadma ııüzel, şirin, cana ya 
lnn bir ıeydi. Delikanlı da ••yet te
miz slyinmi§, smmli bir çocuktu. 
Şöyle hafiften muhavelerine kalalr 
kabarttr. Delilaınlı diyordu ki: 

- Hayır, iımim M. S le flatlıunı· 
yor, bankada ela çalı,pnıyonını. Bu 
İşte bir yanlıılık var. 

- Ya yazdığrnrz mektup? 
- Ben mektup yazmadım ki.. 

Maamafilı ıizin l'ibi bir hayat ar
lıadaımı kartıma çıkardığı için hu 
yanlrşlık <;ok hoşuma &'itti 

iki l'eDÇ, yandaki m.uada biri
nin kendilerini dinler ııibi vaziyet aJ 
dığmı &'Öriince, •etlerini pes perde
ye aldılar. 

O zaman Contrand ,öyle dütün 
dü: 

- Yahu plıa derken ben ne yap· 
tını? Gül ııibi lcızı elden kaçırdım. 

Genç kızla delikanlı, daha reı
best konuşmak için, şöyle tenba bir 
yere ııittilderini biuettirir ıilıi, kol 
kola girdiler ve çılnp ııiderlerken 
Gontrand yine kendi kendine dü
tündü: 

- Elalemin itini gördük. Bari 
timdi de kendi ba,ımrzın çarııdne 
bakalım . 

Ve &'ft"Ona seslendi: 
- Bana bir kiiıt, kalem setir. 
Gelen kağıda l'azeteye ııönderil-

mek üzere ıu ııatrrları yazdr: 
"29 yaılannda bir genç .. ve uire.. 

JJfenılekette 

Bektaşi 
Davası 

Manisadaki dava 
devam edivor 

Maniaadaki bektaıi ayini ma:a 
nunlannın muhakemelerine d .. 
vam edilmektedir. Son celoede fa 

hit Ali Galip Ef. maznunlardan 
Tevfik, Agah, Sait Ali ve Sacit 
beylerden batk .. ını tannnadığını, 
Aıı&h beyin kendi magazaaına •i 
derek "Tevfik beyin evinde bu &'• 
ce eğlence var, selir mioia?'' d .. 
diğini, kendilinin bu davete İca· 
bet ettiğini, erteıi ııünü ayin badi 
ıeıini iıittiiini ıöylemiıtir. Muha 
kemeye 18 haziranda devam edi 
lecektir. 

Camları kıran kök 
gürültüsü 

MALATYA, - Mayıam yirmi 
beşinci ııünü akf'UDJ hava birden bl 
re bozuldu ve bomba infilô.lnnı andı 
ran şiddetli ııürültüler oldu. Bu cİ· 
vara bir yıldırım düıtüğü anlatrlı. 
yoı·. Gök gürleme.inin netic.U ola
rak bazı dükkanların ve evlerin cam 
ları kırıldı. Bu tekilde bir ııök &'iir
lemesi tabiatin fİmdİYtı kadar hiç gö 
rülmemit bir garibesi addeliliyor . 

Bir kaza •• 
MANiSA, - Deliçay mecra11n

daki au birikintilerinde pek :ziyade 
yılan, ıülük ve kunduz mevcut oldu 
ğunu, bunlarm amelenin aerlıeatçe 
çahtmasma mani oldukları ııöriil· 
mÜJlÜr. 

Bunun üzerine bu muzır hayvan 
ları öldürmek üzere nafia fen memu 
ru Turııut Bey tarafından dinanıit 
atılrrken bomba mumalleybin elh>
de patlamııtrr. Turııut Bey derhal 
haıtaneye naklolunarak Mi elbade 
ameliyat yapılmrşbr. 

li talebe yetiıtirmiı Olan muallim 
Etem Müfit Efendi fücceten irtihal 
eylemiştir. Cenazesi sair &Rbalu saat 
10 da Maçkada T.,.vikiye cami.in
den kaldırılarak O ıküdarda aile 
makbere.ine defnedilecektir. E vid
cla ve akrabuınm cenue merui .. 
minde hazır balunmalan rica olu-

Milli Sanayi Sergisine 
lıtirak ediniz. 

raznamede dermeyan olunan es.
bap l'ayri varit &'Örüldüğünden 

reddedilerek emvali merbunenin 
aatılmaaına karar verilmit ve 12/ 
6/932 pazar &'iinü saat 14 de la
tanbul zahire Boraaımda satılma 
aı mukarrer bulunmut olduğun. 
dan itbu ilan tarihinden itibaren 
üç &'Ün zarfrnda Haamı Bankayı 
huzuru mahkemeye celp etmek 
auretile itirazda bulunulmadığı 

taktirde aatıı karannın iktısabı 
kat'iyet edec:eii tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 - Müflisden alacağı olan ve 
ya mallerinde iatibkak iddiasın• 

da bulunanların alacak ve iddia· 
farını i§bu ilandan bir ay içinde 
eyamı reamiye mÜlteana olmak Ü· 

zere herııün aaat (13 ten 18 ka· 
dar Sultanabmette Adliye binaam 
da icrayı vazife eden ikinci iflaa 
memurluğuna ııelerek alacaklan· 
nı kayıt ettirmeleri ve senet ve 
defatir ııibi delilleri her ne ise a· 
sıl veya suret musaddakalannı 

vermeleri. 2 - Müflise borçlu o
lanlann yukarıda gösterilen müd· 
det içinde borçlarını kayıt ettir
meleri ve müflioe tediyatta bulun 
mamalan hilafrnda hareketin ce· 
za kanunu mucibince takibat ve 
mea'aliyeti mucip olacağını bilme 
!eri: 3 - Müflisin emvali ve nu· 
kut ve tahvilat ve buna benzer 
krymetli evrakını her ne suretle 
olursa olsun ellerinde bulunduran 
~hu ve banka vesair miieueae
nin üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak tarlİ ile o maileri ayni 
müddet zarfında daireye tealİın 
etmeleri aksi takdirde cezayı ta· 
lıibat ve mes'uliyete uğrayacakla 
n ve mazeret bulunmadıkça ruç· 
han haklarından mahrum kafa. 
caklannı bilmeleri. 4 - 16-6-932 
tarihina müsadif (Çar,amba) gü. 
nü .. at (14 de) yukanda yazılı 
olan ifli.a daireainde alacaklıla· 
rın ilk toplanmaaı yapılması ka
rarlaımı• olduğundan alacaldıla

nn ha:ur bulunmaları ve müflisin 
müşterek borçlulan ile kefilleri· 
ııin ve borç tekeffül eden sair kim 
aelerin İçtimada bulunmağa hak· 
lan olduğu ilan olunur. 

Bir ayı ile miicadele 

1 - 15 1'enımuz 9!12 
Müracaat mahalli: Konya 
Milli iktısal ve tasarruf 

ZAYi • lstanbul Ticareti Dahi· 
htanbul ikinci İcra memurluğun tiye sümrüiünden aldığını 2/10 

nur • ı cemiveti. dan: Bir ~tan dolayı walıcuz ve numaralı ve 31/6/932 tarihli Ir-
1 ıaWınuı mukarrer Aynalı Garde- .. !iyeyi zayi eyledim. Y enilİ alına 

l.tanbul 5 inci icra daireoind-·. lıtll••••••••••••- nal bna t 16 6-932 ~0 rop, ay ı por n o, cağından diğerinin hükmü olm,:· 
Maheaz ,.. füruhlu muluırreT iki a- D O K T O R tarihine ınü1adif Pef'Jembe &'Ünü sa dığı ilan olunur. A. Şekerciyan 
det koltuk 1 adet kanape •e aaire f ,wf 1 N Ş O K R O at 9-11 arasında Balatta yeni cad = 
"1Ya Feruzaiada Çelikzade aparlı- C.ınili hastalıklar mütelınuız· dede. 55 numaralı hane önünde bi. 
manmm 2 No. lu dairesinde 11-6 Her &'Ün öğleden sonra !ıtanbul 
-932 brihine müııadif cumartesi Türbe Babıali Caddesi No. JC 
günü uat 12 den itibaren bilmüza. Telefon 2,2622 
yede .. ır!acağı beya,. olunur. 

ZA YI - Seyriıefain idare.inden 
rinci açık arttınnaıı icra kılınaca.. aldığ11n sicil cüzdannru 28.yi ettim. 
ğından taliplerin muayy n gün ve Y eni-i alınacağından hükmü yok. 
saatte mahallinde haz.ır bulunmaları tur. Karn Veli oğullarından Temel 
ilan olunur . 1 oglu Mehmet. 

ALA.iYE, - Gazipqa mhiyeoin 
den Dilbaz otlu Ali Rıza iaminde 
av meralrlm bir •enç daiın ıaaız hir 
kötetinde bir mataraya t-düE et. 
mit •• burasını kaplan yuvuı an
nederek .n&hını içeriye aılanqbr. 
Derbal acı bir 1esten aonnı yarab 
bir ayı dıtanYa flrlamıt ve l'eDÇ av· 
cmın il:zarine hücum etmiıtir. Uzun 
bir mücadeleden aonra Ali Rua ılli 
hım bir daha çekmeye vakit bul. 
muı ve hu suretle Yahtl bayvıuu öf. 
dürer-ek ölümden kurtulmuıtur . 

Adana'da buz •• 
Adana Belediye mezbahasında 

buz makinelerinin tecrübeleri ya· 

Maaş tevzia 
devam olunu 
Yeni sene kadroları t 

gelmiı ve dairelere tebliğ 
tir. 

Maaı tevziatına de 
mittir. 

Askeri ve mu 
tekaüt kano 

168 numaralı Askeri v 
tekaiil kanununun dördün 
altıncr maddelerinin tadil 
kındaki kanun dün Vi!Aye 
liğ edilmiştir . 

Madde l - 3 h•ziran 
tarih ve 1683 numaralı a 
mülki tekaüt kanununun 
cü maddesine ınerbut cetv 
21 ve 22 inci derecelerine 
sal lıa.,Jlan 35, 24 ve 22 
tashih edilmiı ve cetvelin 
tine (aldıkları maaşlarda 
ru' ve daha Eazla lira kes 
mPmurlann tekaütlerinde 
airler vahide iblağ olunur, 
ru•tan atağr olan kesirler 
alınmaz) fıkra11 ilave ol 
tur. 

Madde 2 - Mezkür k 
altıncı maddeı;inin ikinci 
aıağıda yazrlı ~ekilde !ildi 
miştir-

Şu kadar ki tahsis ol 
tekaüt rnaaılan memuriyet 
larr "1DAal haaılrmn ve ma 
tevhit n teadülü hak 
1452 numaralı kanunun m 
haricinde kalan memurlan 
a91 aıli ve tahsisatı fevkala 
mecnıuunun yüzde yetmiı 
tecavüz edemez. 

Madde 3 - Bu Kanun ne 
rihinden muteberdir. 

At yarııları 
Y arıt ve lılab Encümeni 

tarafından Vilayet Baytar 
lüğünce her aene tertip edi 
olan yazlık at yan§lanna b 
temmuzun 29 unda Velief., 
batlanacaktır. Y arıılar, 6 
devam edecek ve 2 eylülde 
cektir. 6 yarış için 12,180 li 
kafat konulmuıtur. 

Zat maaşları 
Uzun müddetten beri za 

afları beaabatını tetkik ile 
&'Uf bulunan Maliye mü 
Hakkı Kiı.mil B. Bursa mm 
aınde tefti .. ta memur eclild 
den buıünlerde Buna'ya gid 
tir. 

Sıfat mevsimi 
Vilayet ayl'ır deposunda 

arirların ıifat istaıyonlarına 
dildiklerini yazmıtbk. Sifat 
• i 15 temmuzda nihayet b 

caktır. 

Yeni damızlık) 
Vilayet namına Pilevne 

damızlık boğa mübayaaaı ile 
rimize celbi bir müteahhide ' 
edilmi§tir. Yalımda ııetiril 
boğalar Vilayet kazalarına t 
edilecektir. Vilayetçe, ayrıca 1 
lirahk muhtelifülcinı dam 
horoz mübayaa edilecek, bu 
da kaza ve köylere tevzi ol 
caktır. 

ltalyan seyyahl 
gitti 

Bir kaç günden beri ,ehri 
de bulunmakta olan halyaıı 
yahları dün Loit T rieıtino 
panyaımın 1talia vapuru ile 
re ve Atinaya gitmitlerdir. 

--
Yunan murabba 

gitti 
Asli vazifesi olan Yunaıı , 

riciye nezareti umuru ıiyafl 
tubeıi müdürlüğüne nakl 
miş olan Muhtelit Mübadele 
misyonu Yunan fevkalade~ 
rahhaar M. Sakelaropulos "' 
ltalia vapuru ile Pireye h-' 
ket etmiştir. 

-·· .. -· .. ····--·-- --~ 
pılmıt ve piyaaaya kalıbr 20 ~ 
rufa buz çıkanbıuya ba9lanPr 
tır. 

Eskişehir'de inşa' 
Elkitehirde yeni inpat fa~ 

tl artmıt. Köprübaıı, Jıta~ 
boy, AriEiye ve Hoşnodiye 111-.l 
lelerinde yeni yeni birçok bi~ 
yükaelmittir. Belediye de, k"!' 
nün a•niıletilmeaine karar 
mittir. 

Devamh sıcaklıtf 
; 

Adanada bamya •e da..,-ııl 
çıkmr,, piyaaada bamyanın ° il' 
.. 120, domatesin okkaaı SO ıl 
rup aahlmıya batlamıthr· P 
taraftan Adana'da devamlı lif 
ların teairile, ıolanmadan ye 
sebzelerin kurumaamdan do 
fiatlerin yülueleceki tabınİll 
mektedir. Sıcaklardan en çol' 
yar bostanlan milteeuir ohı> 



MiLLi 

Muhabir mektubu Birinci sahifeden geçen yazılar 
Keşan bu ismi ne za

Kahrolsun 
Erkek elbisesi 

1 Küçük 
San'atlar 

1 man ve niçin almış? Perşembeden ~onraya 
kalmamak lazım! 

Cevat Beyin 
Cenazesi 

lnl'ilterede "Erkek elbiseaini 
.. tah cenıiyeti,. diye bir celDİyet 
vardır. Londrarun maruf Radyo· 
lojiatlerinden doktor A. C. Jor· 
dan bu cemiyetin fahri umumi ki 

Alakadarlar büyük 
bir mem

nuniyet içindeler 
B. M. Mecliainin Türk tebatına 

buredilea aan'atlara ait kanun ll
yihuının birinci müzakeresini yap
anuı ikbaadi mehafilde büyük bir 
alüa ite ~br. 

1 (B.<qı birinci sahifede) tibidir. Zaaf noktası, niçin er-

: Trakyanın en iyi ve ileri kasa. 
balarından birisi de Keşandır 

humun kaympederi latanbul meb' keklerin de kadmlar l'İbi hafif 
giyinemedilderini anlamaktır. Bu 

[Ba11 birinci sahi/ede] ci derecede mühim olan safha uau Halil Etem B. in Belediye adam, bir nevi peyl'amber sibi, 
kifatlar ilan edilecektir. Maa. 9 Haziran pertembe •ünü -L·a Dairesi arka.,nda Boyacıahmet lnl'ilterede bu iatifbam noktasını 

D ~ sokaiında 12 No. lı haneainden 
mafih bu hususta henüz veril- mına kadar Turing kulübe mü. kaldmlmış ve otomobille Beyazıt ÇÖzmeie çalqmak sa:reaile bir 
mi, bir karar yoktur. Şimdilik racaat edip isimlerini kaydettir camiine l'ôtürülmüttür. C-..:ıe cemiyet tefkil etmiıtir. 

KEŞAN: Malkaradan Ke
!ana 1,5 ıaatte ıeldim ve bu
rada çolı: ıamimi bir muhit bul 

dum. Gerek hükiımet erkanı 
re gerekse halk yekdiğerini 
>evmekte ve elbirlifile Keta

~ın terakkiıine çalıımaktadır
lar. Buraıı Gelibolu ile Uzun 

köprü ve Malkara arasında mü 
him bir ticaret mevkii oldu
ğundan daimi bir faaliyet gö

rülmektedir. Vaktile de bura
ıı bir kerYan geçidi olduğun
dan gelip geçenler hayvanları
nı kataaclırdıkları cihetle bura 
nın ismi Kaıandan muharref o 
!arak ( ICefan) kalmıttır. 

MANZARASI 

Ketatı kasabası bir sırtın 
Üzerinde tirin bir memleket-

tir. Haneleri kimilen kirgir
dir. Zaten tehrin civarı kaya. 
lık olduiwıdan, bütün binalar 
taştan yapılmıştır. Yalnız bu 
tatlar koyu renkte olduğun
dan kasabaya bir esmerlik ver 
mektedir. Sıra sıra yel değir
n,enleri, muntazam çar4ı ve 
dükkinlan, ortalığın nezafet 
ve tehareti, çar•• boyundaki 
ağaçların beyaz ve muattar 

salkım çiçekleri, fabrika ve 
gazinoları buraya müstesna 
bir letafet vermektedir. Bilhas 
sa hükümet konağının metha

lile bahçesini ihata eden jan
darma dairesi ve hükilmet ko
nağının vaziyet ve tarzı infa11 
ikre ıayan manzaralardan-
ır. 

NÜFUS YE HUBUBAT 

Keşan kazaaı 3 nahiye, 70 
öy ve (2.8,400) nüfustan mü· 

kkeptir. Merkezde 1500 ha
e, 5400 niifuı, bir hamam, 5 
ami, 12 kahve; 3 meyhane, 

fabrika, 5 fınn ( 4) demirci 
ciukkanı, tuğla ve kiremit o. 

akları, iki otel ve müteaddit 
azinolar ve birçok mağaza ve 
iikkanlar mevcuttur. 

HAVA VE SU 

Buranın havası yabis ve 
ağlam be de, ekseriya rüzgar 
dır. Suyu 3 kilometreden de 
ir borularla getirilmiştir. Ve 

atanbulun Hamidiye suyu a
arındadır. Eakiden kullanı
n sular biraz kireçli oldu. 
undan y~ au memleketi ih
a eylemittir. 

AHLAK 

Ketanda iıret ve kumar 
emmiyetsiz derecede ise de 
ht•yat maalesef fazlacadır. 
ız kaçırmak, hakaret ve darp 

ibi vukuat olmamakla bera· 

her alqam Ye cuma günleri me 
sire mahallidir. Laburatuvan, 
ameliyathanesi, banyosu müte
kimil bir manzara arzeylemek
tedir. Alitı cerrahiye ve otok
lav gibi vesait de ihzar olun
muttur. Civar kaza ve haniye
nin hastalan da buraya gel. 
mektedirler. Ke,anlılar bu haa 
tahane üzerine tıtremektedirler 
ki hakları da vardır. 

DEC1RMENLER 

Hastahaneden pek geç va
kit çıktım ve yolda Mehmet 
Ali Beyin un fabrikasını ziya
ret eyledim. Mehmet Ali Bey 
sempatik ve müteşebbis bir 
gençtir. Ve fabrikayı kendime 
sa\sile tesiı eylemittir. 

Ahalinin mahıulıitını okka 
sı 30 paradan öğütmektedir. 
Doğruluğu, nezaket, ve kibar
lığı yüzünden halkın takdir 
ve itimatlarına mazhar olmuş. 
tur. 

KÖYLÜLERiN HAL( 

yarııa girecek olanlar için birin mektir. otomobilinin en önünde matem Doktor Jordan lııgilterede 
ha J k ·ı T hatta Candi'den daha hafif CİJ'İI\ 

, llllllllllllUHllUftllHlllllllllHllllllllllllllllllllllllllflllllllf' m~~~d~~t -::ıenk~:ri1~:~i;:z:.~ mektedir. Bir gazeteciye 40nlan 
1• 1 rk anlabyor: _ u er, a ada, iki tarafta ailihlan 

5 T O R K l y E 5: nın a~arı yere müteveccih aa- - Daha aade, daha hafif, da· = TU j r• V: / =1 ker ~ortada merhumun meının· ha temiz ve açık renkte elbi.e .• = R 'Nv E OTOMOB L KLOBU S: Janndan bulunduğu Galatasaray- itte prosnım-n.. Hakikaten 
5 Telefon B. 3 ı 6 6 = · hlar ve izcileri bulunuyorlardı. erkefin dalta hafif ,,., daha aade = E ı· Cenaze otomobilini takiben jak.et bir kostüme ihtiyacı yok mudur? 
_ Bunu yapmamakla yirminci aann = Adalet Hsn-Galııta = atay ve silendr fapka libia olduk k ki . b" = E 1 ları halde, Reiaicwnlıur Hz. ile er e erı uyiik bir rabatlıfı Ye =- BiRİNCi OTOMOBİL SORAT KOSUSU =· hüki&meti cümhuriye namlarma aaadeti kendi kendilerinden kıoka 

l H 
. . _ nıyorlar . = 7 azıran 1932 = Vali, Hariciye Vekaleti namına B = DÜHULIYE VARAKASI = Muhtelit Mübadele komisyonun· . . ~n siydiiimiz kootüm çok 

- •- d k' b h çırkindır. Kullarıqlı defildir pis 
- 17 Haziı·an 1932 tarihinde Türkiye Turin" ve Otomobil Klo"bu" = a ı Türk eyeti mura huaaı • • b • 5 - - rei•i Şevki Beyler, Şükrü Naili tir ve gayn 81 hidir. Bu fikir yal-= ve Milliyet l'azetesi tarafından tertip edilmiş olan BiRiNCi OTO- ;:: Paşa Belediye reiı muavini Ha· n.'z ~ . def il, bir çoklarmm 
5 MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçhi ati otomobilim 5 mit, B. Vali muavini, Polia müdü· fikndır. içtimai sınıflana hep.in = ile i,tirok ediyorwn! 5 rü, Kolordu erki.nı, ;tehrimizde de de taraftarlarımız sün seçtik 
- çe çofalı:rnr • = Markası . . . • = bulunan ecnebi sefaretler erki- Müebbet hap... malür.W. bir 

5§ Motör numarası E k~.~'!i?C:r::o:,t;:!•:; !!~~':.!:;~ mabpuau dütününüz. Karanlık 
- •tocl •/ı' - bir höcreye kapalı'--,.. Bu ada-
--- .1r. t • • • • = Maliye münıeHilleri mafiyen ile· ..., 

M I k . mıa sozle ~~ı-k bir ·---'a = en ~ mem ~ etJ · • · =- n1emitlerdir. Merhumun biraderi •u•... ~ :oayıflayıp saranna11, yahut tec:en =: Silindir kutru • . . mln = Cemil B. le akraba ve ehihlııuın- nün etmesi ta:ranı hayret bir fCY = Strok (piston tulu seyri) mln 5 dan bir çok zevat ta cenaze ala- midir? Halbuki bu-•ft erkek 
E: = yında bulunuyorlardı. • d •-= Silindir ad•di . . . • -=, Cenaze alayınm önünde sötü- t•m iki kostümünün karanlık höc 
- Hacını· "s•'abis1· reai ;..;..de a-i tarzda ııOnüp si· -- ' '"' · · · · • =ı rülen çelenkler, Hariciye Veki- .,.- J--H · rf · · diyor. Günqin aıhhat dairtan lfl :E a11g1 !jfn yarışa gırecegı. := Jeti, Muhtelit komiayon, Beledi- fına ancak ellerimiz •e ç.ehren:aU:; = ,~bıı ınusab3ka_ya İftırak içill tediyesi meşrut J Cüç) lira Turing - ye, Vilayet, Galataaara:rlrlar, ec- açıkbr. Halbuki vücudünıüxün = ve Otomobil Klöbü veznesine tevdi er/ilmistı'r. 5 nebi konsol<>&lar vesaire tarafın- bu aıbhat kaynaimdan istifade= Y •nı tet°tİp hey'etince yapılan nizamname ve h:y'etin ittihaz 5 dan ihzar edilmiıti. aine müaaade etmiyoruz. Nadir 

(Enez) nahiyesinde ve hu- = d .. h n;·· ı·· t~, b' . '--bul tt" =' Beyazıt camiinde namazı kılın :zamanlarda vücut .;;n- ıfıg"ı •or·· = e ecegı eı· r u eua •rı ,.. " ım. = dıktan sonra, cenaze Edirnekapı • - -. • 
dut boylarındaki köyler ahalisi - Ot b'I y lan B ı ·ı ı · - ae bile, o :zaman da kartımıza = omo ı an, eyne mı e nıuunnam~sinin maddei mah- = ya nakil ve oradaki Şüheda me-
•kt d çok sar•ılmı,lardır güya ahlakı aiyanet ec1- ıiddet-ı ıaa en ~ 'J' • ___ susası ınucibince ya~ı~lara i,tirak eden arabaları s•vk v• ı'dare = zarlığına defnedilmit ve mezarı 
B 1 f 1 . . ~ ~ - li kanun manialan çıL.-or • 

un ar geçen sene are erın ıs- - d ı ı b ı · · d b ı ha -- 1 ba•ında merhumun mezaya ve 1 ~7 

- e en ere un arın ıçın e u unan eş •a gerek yarı~ eınatıncla • asiJterede bili çıplaktan kor 
tiliisından çok zarar g''rmu··şter = -ek h , 1 tal' 1 • d b =• fazail; memlekete olan hizmetle '·an-. Çıpla'-'ıl.m terbı"y·tk•-v . -· ve g~• se yarıp. azıt<ı < ım erın c veya u yarıı dolayıaile - . ~ • 1 a - 1<1 • ~ ;.. 

dir. Yunan hükumeti de pua ,=_ h ı ı k =-ı n yııdü tezkıır 0 unmu,tur. fazilet ve ehemmı"yetı'nı" ta-~ı'k her angi suı-ettc o ursa o sun va i olacak kaza; 4'&1·aı· ve ziyan Hl 

nın ihracını meneylemiş oldu- j=: i!c bu arabaların •e!>ebiyet verme!eri muhtemel bulunan her han· 5 Ceı•at Beyin degil etmekten çekiniriz. Bu noktai 
ğundan buralardan mübayaa := k · d d la T =ı nazardan Almanyadan çok geri· 

1 gi aza, zarar ve zıyan an o yı ürkiye Turing ve Otomobil = Anadolu Ajanamın Bükr"!'ten yiz. Maamafih elbiaemizin :ZU• 
olunmakta o an hububat, ko- =- ı Mili' Ga · · - ld • b" t t ft d" hm · K öbU \'e 1yet zetesı ve tertıp hey' eti hi,ç bir mes'uliyet - A ıgı ır e gra a, un ra etı lüm ve iatibdadından kendimizi 
yun, sığır ve tavuk alı~ veri· = ı b 1 tm y k .ı ~ · h t büt" • 1 =' ebediyeye tevdi edilen Vart0va kurtarmak yollannı açmaır.a b••· 
ti. mahsu··s bı·r derecede dur. ;:_ "' u e ez u ar a" ususa ın un meı u İyeli yarışa İşti- =ı Büyük Elçiei Cevat B. merhumun " ...,, 

rak edenlere ait ve racidir. - ladrk. Kır Ye deniz tenezzühle· 
muftur. = = cenazesi bulunan vagona V art<>· ri, açıkta ve hatta çırçıplak ban := İmza = vadnn girdikleri zannolunan bazı :ro yavq yua, lngilterecle de ... 

Ragıp KEMAL 

FEN 

'f elevizyon 
Tecrübesi 

Nihayet "Televizon,.. ameli sa
haya giriyor. Birkaç seneden be
ri ehemmiyetle devam eden tec
rübelerden aonra "Televizon,, u 
artık tahakkuk etmit addedebili
riz. Ancak radyo gibi harcı iilem 
bir hale girmek için bir müddet 
daha beklemek ve seri halinde 
Televizon makinelerinin çıkmaıı ... 
na intizar ebnek li.zım geliyor. 

"Televi:oorı,, ma lümdur ki, ba! 
ka bir yerde olup biten vak'alan 
uzak 111et1aferlerden nyni zaman· 
da aeyretmeğe imkan bahşeden 
bir ibtiradır. lngilterede Televİ· 
zon babaoı denilen profesör Ilaird 
Amerikadaki uzun tetkik acyaha· 
tinden sonra, geçenlerde lngil
tereye avdet etmiıtir. Mumaileyh 
bu oene ilk defa olarak, beynelmi 
lel ehemmiyeti haiz büyük bir tec 
rübe yapacaktll'. 

Möayö Baird bu aene Eposn sa 
hasında yapılacak büyÜk derbi 
k~uaunu resimler ile ve aealeri 
ile Londrada 2000 kiıilik bir ıi
nemada oturacak teknisyenlere 
Ye mütehaaaıalara seyrettirecek· 
tir. 

= ı1 dre~ 5 kimselerin, tren K&tence ile Te· ha kazanıyor . = ·· • · • • · · = ouradi ara~ında iken bir talcnn 
~ _A .. h h · fak b' k Vakıa ,imdilik çıplakbia tam 
~IQ/illlllll!lllll(llllllUlllfllll!JlllJillllllllJl!lllJUllJlllll!fJlllllllJ~' : neu~::, "::r~~ı açV,:ldıklar! ;ilcfiril~ manatile kendi cere:ranmı ffl'· 

, yordu. Yaptıgımız tahkıkata so· mektaa çok kimaeler ici:zclir. Yal 

Tınaztepe Hava tak •ı • 1 re, bu çalınan ..-yler merhwna nız bedbahtlara bel bailryan mü. 
Si en ait C§ya ile alakası bulunmamak· reffeb aınıf bir dereceye kadar 

• t d çıplaklıiı benimaemi~ bulunuyor· Ve Zafer için liman a .... ıar. Likin cereyan ba,1anu,1ır 
ve bu mahdut aahadan tatacak 

rs.011 &.irinci -hifede] . LONDRA, 5 A.A. - Star mec Yenı· Yunan. ve l'•D.İşliyeceltıtir. o zaman.. o 
"k'Bugu? JJ:' :arp fıloıul "';;" j mua11, amiral Sir Frederick Field zaman lnıriltere en büyiik, en ha· 
ı ı ~em~. n . azı:~~ıf •o dca - in yeğeni Mr. Teman ile Mr. Kin- K be e kiki aaliha kaYUf'lc:alı:trr: Tam 
tır. u ı. ~ yenı ";u rı. ımı.'. onan 1 gbam'ın Timea nehri manaabında a JneSJ çıplaklık .. 
!"k~mız ıçın yapık~ln aıparı~kın son Gravesend'da Avrupa ile daimi Şimdilik ne kadar mütevazı 
ı ı parçasını tef ı -:tme ~e ve surette azimet ve avdeti temine (Ba.şz birinci sahifede) da olsa, bu uğurda atılan hıe-r adı 
b~n~an evh.vel .gedlenblenl n mkutemd • hazır bulunr.cak olan hava takai- Venizeloa, Lausanne tamirat kon- mı tetci ediyoruz. Birçok büyük 
m
1 
ımı ma ıyetın e u uruno. ta ır feri için bir tayyare limanı teaiai.. feransına ve oradan da kaplıcalara fahıiyetler davamıza ittirak et-

ar. ne başlamıt olduklannı yaziyor. gidecektiı-. Yunan Batvekili biitiin mitlerdir. Erkek elbiH&ini ulah 
Yeni muhripl.,rimiz bugün aa· Hava takıilerinin ilk tecrübe mqguliyetlere rağmen v&ki olan l'ayeaini güden cemiyetimiz a&a· 

at 14 t., Dolmabahçe önünde bu- uçu•ları 1 temmuzda yapılacak ---"·'-- d t · beti b" a..~ sı meyanında pek çok zevat var· , ~ ave e ıCI\ e, ır --,. d 
lunacaklardrr. Ba,ta Harnidiye ol ve tayyare limanı ağustos iptida· gün için Yalovaya ıridecektir rr • 
mak ürere bir filo da Dolmabah· aında reamen açılml' bulunacak· Bir aabab giyiniyordum. Dar 
çe önünde bulunacaktır. Bunu tır. M. Papanastasius'nıuı isti- yakalıimım düğmeaiai geçireme-
müteakip merasim' her iki gemi - - -- f. d l be I dim. Kolumun düğıueai kaybol-
mize aancak çeJ<ilecektir. Li db h 1 8 an eı•ı•e yana 1 mut. Arayıp bulamadım. Ve 0 

Halle bundan aonra g ınileri n erg ÇOCUğU ATINA, 5 (AA.) - Dahili t.ir anda bütün bizi bu liizumsuzluk-
ziyaret edt0bilece.ktir, ı meseleri meseleden dolayı iatifa eden Pa- lara Ye manasızlıklara bağlayan 

: paııastaıhı kabinenin harici aiya• kuyudun neden ileri geldiğini dü· 
" • ( N FLEMINGTON, 5 A.A. - · aeti hakkında verdifi izahat 11ra ~n~iim.. O ~dar ebemmiyetab: 

Harp filosu kumandanlığından: . evyork) mah<!keme, M. Curtiı· aında ezcümle aşafıdaki beyanat gorunen hu hadise, kurmak iatc-
p . .. .. T •• zabrt'lva Lindbcrı:h'in • diğimiz mes'ut c-anm temelini 
azaı·tesı gunu •aat 14 te ıruızte- nun t ·h . • k' ÇOCUl'U· ta bulunmuttur: '"I --,, 

.. _, h . 
1 

•• D 1 bah :ı amyatını lf al edecek . . . h teııu etti. Bilnaı:ariye "Çıplak-
pe ve r .. "uer mu rıp er1r:ı.ız o rr..a aah"c raporlar vennek .. .1 "Sağlamlığı ve aamımıyetı er lı~,, la ifade edilen bu na.1:ariye-
çe önünde demirleyecek ve milli '"-" kat;i 5Ur<ıtte ittiluun eyle:.'i;:r~ e ııün daha ziyade tebarüz eden nın tatbikattaki tekli bir nevi 
cağnnız merasimi mahsusa ile ~·ki- . Curtiuin davaama bu aym 27 Türk do•tluğu ve eskiden beri Yu matlah giymektir. 

1 ek · smde bulanacaktır. go&livya ve Romanya ile meycut Meseli Gandi'yi bizden aaya· 
ec tır. Bunu müteakııı ahaliı muh doatluk rabıtalan hü'-'-etin bn b"I" · 1 .. ,.... - ı ınz. Gandi nsiltereye l'eldil!i 

tereme.Un bilmünavebc gemileri l''!Z vazifesini bayii kolaylaşhracaktrr 
melerine müsaade olunmuıtur. Amerika 'da Hükümet Balkan konferuuın • 

Bütün medeni -1dıe!tlerde ol
ılaiu sibi küçük aaa'atlann Türk 
ıw .. _ hured~ büyük bir 
~uniyetle karıd&IUDlflır. 

Kanun li,,ihaauun ihtiva ettiil 
mılıtelif aan'at ıubelerine ilaYe edt 
lecelc bir teY buluıımanuıktacbr. E
auen bu la,.iha hazırlanırken boı i' 
ler üzerinde çalıtanlann ve cemiyet 
lerin fikirlerine miiracut edilmiı ol 
daiundan Tiirlc ıeh .. ına bun la
- ...,ı.., lıütiin aan'atlar tayih&Ja 
dalı.ıl edibnittir • 

Kongre hazırlığı 
Gayrimübadiller kongresi 

çar,amba günü Halkevi.nde top 
lanacaktır. Kongrede idare be. 
yeti raporu müzakere ve idare 
heyeti intihap edilecektir. Ce. 
miyete dahil olmayan cayrimll 
badillerclen 110 kiti cemiyete 
bydeclilnıiflerdir. 

Açıkta kalanlar 
Devlet Deaıiryollannm E.ldte 

birdeki tetkilitın.daııı bir çok -
murlar kadro harici eclilnıit, -
faza Ye fabrikadan 30 u IRÜteca• 
rn memur çıkanlmıttrr 

Yol betona 
Çevriliyor 

Tramvay tirketi Şi.Jbane ka 
rakolu ile Galatasaray araımda 
ki hattı betona tahvile karar 

vermiştir. Bunun için Tepeba.' 

fi bahçeai önünde muvakkat bir 

bat in!astna batlanmı,tır. 

Maden alıyorlar 
FETHiYE. 3 - Maden götür

mek üzere bu tafta içinde bir 1 qi
li:z vapuru geldi, 5000 ton maden• 
aldı. Busünlerde bir vapur daha p 
!erek 6000 ton dAha nuoden alac k
tır. 

•aman, azamızdan birçoklan hu 
zunında faaliyetimizin İsabetin· 
den takdirle bah•etıi. Zaten ata
t< yukarı onun giyinişi. daha doğ 
ruau ırİyinmeyifi cemiyetimi~in 
programı içindedir • 

Şu var ki, biz erkek libaarn' 
.. veya bu tekilde olacak diye 
tahdit etmek istemiyoruz. Bu hu• 
autta erkeğe tam bir serbesti bı· 
raluyoruz. Kadm modalarnıda ol 
duğu gibi ... Bizce asıl eaaa hıfzıa 
11hha noktai nazarından yapıla
cak ıslahattrr. Bu esna dahilinde 
makul her teklifi memnuniyetle 
kabul ediyoruz. 

Bugiinkü erkek elbisesinin 
bir tek faydası vardır: N5.müt... 
nahi cepleri.. Fakat birçok ka· 
dm tuvaletlerinde! cep 'Var mıdır? 
Onlar ne yapıyorlar?. 

Açrkc;ası fU ki, kendi sıhhati• 
mi:z, kendi hayatnnı:o bah-ne, 
biz erkekler kadınlar kadar ola
madık. 

r, ara ııra lpaala ve Enezde 
nayet vak'alan nlmaktadrr. 
aahaza ahali kanuna çok mu 

dirler, 

Bu tecrübede muvaffakıyet 
hasıl oluna, artık :rakın bir za• 
manda dünyaam bütün mühim 
hidiael.-ini oturdufumuz yerden 
oeyredebileceiiz. 

Temo ağa •• 
10,500,000 İşsiz da izhar olunan temennilerin ta

bakku.lı: edeceiini kuYVetle ümit 
eylemektedir. Balkan posta ittiha 
dı projesinin daha timdiden Yu· 
nanistan tarafından kabul Ye tas 

Merhum • 
MEMLEKET HASTA.. . 

HANESi 

Bu hastahane kasabanın 
güzel bir yerindedir. Ve te 

el taslan harbi umumide atıl 
ııtır. · Kirgir ve muntazam 
r şifa yurdu olan bu haı~h~ 
nin Bathekim ve o~r~toru 

emil Bey çok kudretlı bır zat 
I'. 

Evvelki sene bu muhterem 
ktoru Karadeniz Ereyliain-
met etmişlerdi. Bu kıtın 

reyliden geçtiğim zaman bü· 
n halk tahaaaürle doktoru 
dediyorlarclı. hlaha muhtaç 

an bu hastahanenin batına 
eli bir buçuk sene olduiu 

ide bi .. çok tamirat ve ilive. 
r yaptırmıt ve elli kadar bü
'k ameliyatları muvaffakıyet· 
Yapmıt ve bilha11a uıreti 

lildede muvaffakıyetler göt
rmittir. 

Haatahn.ne 25 yataklıdır. 
e hususi muhasebe tarafın. 
n idare olunmaktadır. Bat 
mşiresi ve lüzumu kadar ha

e ve memurları mevcuttur. 
a. t~'hanı: ba,tan başa temiz. 
çıadedır. Bahçesi badem 

açlarile doluduı· ve halkın 

Mösyô Baird bu tecrübede bek 
lenilen muvaffakı)"'ti hakkiyle 
elde edebilmek için, bütün alil 
Ye edeYatını Epsom aabuma gO
tünniiftür. Ve geceli, l'Ündüzlü 
çalıımaktadır. Kablolan azami 
dikkat ve itina ile yerlettirmekte 
ve en kiiçülı: nakil teli de bizzat 
kontrol etmektedir. 

Baird tirketi lngiliz telefon 
~etinden. huıu&i surette imal 
edilmi, alb kablo kiralamıştır. 
Bu kablolan birkaç gün kirala
mak için telefon şirketine 120 in 
giliz liruı ven1ecektir. Kablolar 
kotu aabaama, kotulan haleldar 
etmiyecek tarzda tefriş edilecek· 
tir. Kablolar bith.... kotunun 
münteha noktasına teksif edile
CC!k ve seyirciler Londradaki ai
nemadan birinci gelen atları daha 
iyi gôrebileceklerclir. 

Baird Eepsomdaki Downı ote
line yerleşerek, telefonla re.imle· 
rin ve aeılerin Londradaki ainema 
naklini idare edecektir. 

Kablo, tn"bünlerin altından ge 
çirilerek telefon •irlı:etinin mev· 
cul kablolarına raptedilecek ve 
bu suretle Londraya kadar yeni 
bir kablo tefritine lü:ıum kalmıya 
caktrr. 

Telefon ılrketinin kabloau ...,,,.. 
li Baird'in Londradaki ıtüd:rON· 
na gelecek ve cereyan burada aea 
ve resim haline kalbedilerek ame· 
maya gönderilecektir. 

Seyircilerin bütün koşu aabuı 
nı mükemmelen gôrebilmel • i
.-in. muhteri ıı:ayet karııık bir ta• 

Zaro ağadan daha 
yaşlı mı? 

Zaro ağa dünyanm en ihtiyar 
adama olarak Amerikayı Avrupa· 
yı dola§ıp dururken Bitliate Zaro 
ağadan daha ihtiyar olduiunu 
aöyleyen biri daha meydana çık
tı. Temo alfa naınını ta,ıyan bu 
ihtiyar adam Bitliıin Kerp köyün 
de kendi evlat ve torumlannm tef 
kil ettiii bir koyde yqanıakta
dır. Daha iki ıene evvel Bitliae 
yürüyerek gKIİp gel- Temo ağa 
mn anlatbğı vak'alara nazaran 
100 - 165 yaıında olmaaı lazım 
gelmektedir. 

Temo ağa Zaro aiayı tanıdı
fmr hatta bir defa kendiaile SÜ· 
rettiğini aöylemekte ve Zaronun 
nüfus kaydmı büyüttüğÜnü yok
aa kendisinden 20 Y&f kadar kü· 
çük olduğunu iddia etmektedir. 

kım aynalar kullanacaktır. Bu 

V AŞINGTON, 5 A.A. - An:ıe 
r~~ .ıne~i .federuyoounun nepoet 
tiiı utatiatikler, Cemabiri mütte
hidede hali hazırdaki ipizlerin a. 
dedinin 10,500,000 gibi muazzam 
bir yekune balii olduğunu l'Ö•ter 
mektedir. 

İngilterenin Ameri
kaya borçları 
VAŞiNGTON, 5 A.A. - Bü

yük Britan)"R hüki&metinirı, Cema 
hiri müttehideye borçlu bulundu
fU Hoover moratoriumu ile teıvi
yeleri tehir olunan 159,520,000 
dolan ~'c 4 faizle ve ıenelik 10 
taksitle tesviyeye muvafakat et
tiii bildirileekledir. 

lnıriltere'nin Washington bü
yiik elçisi Sir Ronald Leidaay bu· 
l'Ün Cemahiri müttehide hazine 
nezaretile bu bapta bir itilaf im
zalamıştır. ilk taksit önümüzdeki 
kinunuevvelda tediye edilecelı:tir. 

suretle ainemadaki seyirciler, ko- Hausner'den haber 
fUDUn her aafba.,nı, tıpkr tribün. 
de oturuyonnuı l'ibi, hatta tri- k 
bünde oturanlardan daha iyi ta- YO 
kip edebileceklerdir. Epsomdaki LONDRA, A.A. - Atlaa Ok· 
ııeyirciler kotulan ancak dürbün· Y&noaunu geçmeie tetebbiia eden 
le takip ettikleri için ayni zaman Lehli tayyareci Hauaner'den tim· 
da bütün aahayi göremeırler. Hal diye kadar hiçbir haber alrnama
bırki ainemadakiler l'Örebilecek· mı,hr. 

[erdir. ----
Şayanı dikkattir ki, bu tecrii· T" tü J 

benin bütün masrafı 600 lal'ilız U D a ıyor 
lira.,nı geçmiyecektir. Bu parada 1 TRABZON, 4 - Tütün inbisıır 
kabloların kira ücreti de dahil· ldareal, piyaaadan 220 bin kilo tü-
d!!' Hin mübayaa edecektir . 

dik edilmiı elmaaındaa ,,., lotan
bulda bir Balkan Sanayi Ye ltca 
ret Odası teaia plini:rle tütünler 
meaeleai hakkındaki Türk• Yu
nan • Bull'ar itilifınm inkitaf yn 
luna sinnit bulunmasından dala· 
yı hakiki bir mahZu:ııiyet duymak 
tadır.'' 

Bunu müteakip aöa alan M. 
Mihalokopuloa son seneler :zarfın 
da Yunanistan ile muhtelif dev• 
letler arasında mütenevvi meaele 
ler baklanda bir fikir mutabaka· 
tinin hu•ule geldiğini :oikrederek 
Balkan ittihadmı inkifaf ettirmek 
iizere M. Papanaataa.ius tarafın· 
dan aarfolunan meaai metetmİ§ 
ve Türk-Yunan doatluğunun di
ier devletler İçin f'l:ranı imtisal 
bir ıniaal olarak göatermiftir. 

6 senedir denizde •• 
BOKREŞ, 3 - Katterblon iaınin 

de l''"DÇ bir laveçli km 4 haziran 
1926 da Oalo şehrinde küçük bir 
motöre binerek dealze açdmqtır. 
Genç lı:rz Wr müddet Baltık - Şl
mal deaizinde dolattıktan sonra ka
nal n nehirleri geçerek Tuna neh
ri tarikile Karadeniuı """"ıtir. 

laveçli seyyah im: 8 aene ,..ım. 
baıma K.aradcnizıle clolqblrtan aon
ra ni~t Köstenceye selmlıtir. 
Bir kaç gün aonra ayni anotörie ı._ 
tanbula gidecek ve bir ka~ giın ora
dn kaldıktan aonra Akdeniz geçe. 
cektir 

Mualllm M1:bahat Beyin tercilme 
•ttiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

IHer~eri N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlann tavsiye ederiz 

Tev~ Ma~alli: Milliyet at~ ası .. Tqraya gönderilen kitaplar için posta ücreti almınaz 



Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

Birçok kimseler üç dört senedenberi 
kumbaralannda azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

ev sahibi olmutlardır. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Koııya'nm Dereköyünde Delildi tq mevkimde Maarif 
dejirmeni namile maruf un fabrikaımm mülkiyeti ıatılmak 
üsere 22/6/932 tarihine kadar kapalı zarf uıulile müzayedeye 
konulmuttur. Talip olanların eaciimeni vilayete müracaat. 
lan, (2161) 

fuz fnhisan fstanbul baf müdürlüğündeU 
Çamaltı mmılehumdan 932 mali aeneai zarfında Foça amba 

mıa ıelec:ek tuzlarm maYDalardan ihraciye nakli.yesile diğer mü 
rettebat ambarlarına ıevki ve teferruatı ıaireai kapalı azrt usu
lile lzmir Baımüdiriyetince münakuaya nedilmittir. 13 Hazi. 
ran 932 tarihinde ıaat on bette ibaleai icra edileceğinden talip 
olanlarm meYCUt prtnameyi görmek üzere Tuz lnhisan latan
~ul Baımüdiriyetine müracaatlan. (2424) 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

ruz lnhi•an fstanbul bat müdürlüğünden 
Çamaltı memlebumdan aatılacak veyahut mürettebat ambar 

larma ankedilecek azami altmıt bin ton tuzun çuvallara doldu
ulmuı ve teferruatı aaireai kapalı zarf uaulile münakuaya ko. 
nulmUflur. lbaleai 9 Haziran 932 tarihinde aaat on bette icra 
ecfıleceiinclen talip olanlar me'Ycut 911rtnameyi görmek üzere lı 
tanbul Tuz inhiıan batmüdiriyetine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (2423) 

lstan~nl t Mnddeinnınnıililinden: 
lıtanbul, Oıküdar hapiıhane ve tevkifhaneleri ihtiyacatı için 

ınuktazi ekmek kapalı zarf uıulile münakaıaya vazedilmit oldu
jiwıdan taliplerin 9artnameyi görmek üzere her gün Adliye le
vazım daireıine ve mtinakasaya ittirak edeceklerin 26-6-932 pa. 
zar ırünü Defterdarlıkta mütqekkil komiıyona müracaatları. 

iı:tıııı:mlli:i! '-~'''"'"-'"' ... (2463) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 el TERTİP Sel KEŞiDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

BO~kikranıiJe 50000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 llrahk bUyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk 
mükifat vardır. 

YILDIRIM Terzihanesi 
Yeni Postane sırasında Piyango Müdiriyeti 

nakletmiştir. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han l•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye 1, Banka•• mrafıncf.tan teıkil olunmuıtur. idare mecli•i ve 
müdürler heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket:dir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarmm hep•İ Türktiir. Türkiyenin en mühim müea•eaelerinin ve 

bankalar1D1n sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuonda ıararlan sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 
TABEDİLlR 

Defteri .kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Mües'seseye Elverişlidir. 
ve mecmuaya ait klişeleri K12şehanesinde yapar 

htıonbul Tapu baımemurluğun
dan: Fatma Aliye ve Hatice Hanım 
larm Fatihte M.imaninan mahalle
sinde Hafupafa caddesinde atik 32 
ve 32 mükerrer numıonlı emlikin 
aabf muameleoi için müracaat edil
mit ;.., de mezkUr emlak kaydmda 
(mahcuz ise de keyfiyeti malUnı de 
tildir) diye bir itaret olup haczin 
muhreç ve mahiyeti hakkmda baı
luıca bir malUm.at olmadığı ıibi Yer 
ıi ıubeıi ile de yapılan muhabere 
neticesinde dahi haczin aebebi ve 
oureti yaziyeti hakkında bir malu· 
mat olmadığı bildirildiğinden mez
klır hacizden mütevellit bir alika 
ve iddiaaı olan varaa bir ay zarfın
da latanbul idaresine bizzat ve bil
vekBJe müracaat ve alibımı iıbat 
akti takdirde mezkür iprelin bü
kümıüz bıralulacaiı ilin olunar. 

,-.BONO 
Gayrimübadil ve mübadil 
ve hazine bonolan alır, N• 

tar, ipotek yapar. Balıkpa
ur Makaudiye Han No. 35 
Ujıırlu ude M. Dervit 

------- --- -------

1 Evkaf müdiriyeti ilinları 

Beykoz'da Yutatepeainde kır kahveciliği için mevcut kahve
hane 'Ye ittisalinde üç oda ile meydan mahalli ve tarla (üç aene 
müddetle) Anadolukavağında (umuryeri) mevkimde cami vak
fından kahvehane ve meydanlığı (üç ıene müddetle) 

Sayim ocağında Tatlı köprü mevkiin.de 25 dönüm tarla (bir 
aene müddetle) Balada mevkileri ve cinaleri yazılı mahallerin 
icarı müzayedeye vazolunmuıtur. 24 Haziran 932 tarihine mü. 
sadif günü ihaleleri icara kılınacağından talip olanların latan. 
bul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazi idaresine müracata
ları ilan olunur. (2461) 

Sahlık lokomotif parçalan 
ve kazanlar 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Satııa çıkanldığı 10, 16, 22 ve 28 Mayıa 932 tarihlerinde ilan 

olunan Sirkeci iıtaıyonu ile Zeytinburnundaki muhtelifülcinı 
hurda demir ve kaıanlarm müzayedesi bir hafta temdit edilmit· 
tir. lhaleai 6 Haziran 932 pazartesi ırünü aaat 14 te yapılacaktır. 

(2466) 

Nafia Vekaletinden: 
Samawı • Sivu battı üzerinde kain Kunduz civarından ihraç 

edilmek üzere on bet bin metre mik'ap balaıt kapalı zarfla mü-
DEVREDiLECEK iHTiRA nakaaaya konulmuttur. 

llU.0MUM 
ICZANELERD• 

IATIW' 

/ Pta!t lol1° .. .. .... 
1 - .... ........ --1
, •tim .. 
wlkao ..... EMO"S 

FRUIT SALT 
.Sic:aklarda. damar agrisın
dan. bulantıdan, yarim 1ıq 
agriaindan ft suihazimden 
mdteYdlit rahatsizlildardan 
masmı kalmak isterseniz ı 
tatli mılleyyin. tabii tuzsııa 
mdslıll olan ,eker.siz E:ıo'ı 
u Fruit Salt " gazözld müs
tahzariııdaııaabah ve aqam 
bir bardak ıu derununda 

,. bir kahw kafiıi mikdannda 
aJinia. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonund 

On altı bin ila on altı bin bet yüz komple kıtlık elbise i 
sinin 31 Mayıs 932 de yapılan kapalı zarf münakasaıma 
iıtirak etmediğinden münakaıaaı bir hafta temdiden 8 H 
932 çarşamba günü saat on bete talik olunmuttur. Tali 
teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen ıaate 
komisyonumuza müracaatları. ( 

Ticaret İtleri Umum Müdürlüğünde 
3U ]kinci teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıöre tescil 

olan ecnebi ıirketlerinden hviçft! tabiiyetini haiz (Neotele ent 
Süit Kondenaet Milk Kompani - Neatele And anclo Swit1 Kon 
Milk Company) tirketi bu kere müracaatla ıirketin Türkiye umumi 
U bulanan Möıyö Hanri Berar'a •erilnıİf olan vekiletneme ve ona 
teniden mumaileyh tarafmdıuı baıkallll'IDll verilmit bilcümle v • 
melerin ref ve iıtirdat edilmİf oldujunu ,,., mumaileybin yerine ıirk 
mma yapacağı itlerden doğacalı: davalarda bütün mahkemelerde 
eden, edilen ve üçüncü §alııı aıfatlarile baZJr bulunmak üzere 
Franc:U Reiıin tayin edildiğini bildirmİf n lizım ıelen vesikayı v 
tir. Keyfiyet kanuni hükümlere mu•afık prülmÖf olmakla ilin ol 

İstanbul ikinci icra memurluğunda 
Bir alacağın temini zımnında malıçuz olup açık arttırm 

retile paraya çevrilmeıi mukarrer ev efyaıı 12-6-932 ta · 
müıadif pazar günü aaat 10-11 e kadar Kabatqta izzet pq 
kağmda 3 No. lı hane önünde satılacağından talip ol 
me%kUr ırün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memurun 
racaatlan ilan olwıur. ( 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. ve birinci fırka kıt'a. 
b hayvanatı ihtiyacı için arpa 
ayn ayrı ıartnamelerle ve ka
palı zarfla münakaaaya kon
mu9tur. lbaleai 6-6-932 pa
zartesi lfÜDÜ K. O. nunki aaat 
15 te ve fırkanınki aaat 16 da 
komiıyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ıarbıameıini almak 
üzere her ııün ve münakasala. 
rma i9tirak edeceklerin de vak 
ti muayyende teminat ve tek
lifnamelerile komiıyonumuza 
müracaatlan. (297) (2046) 

••• 
K. O. "' birinci fırkanın 20 

günlük eığır etlerile Haydarpa 
ıa ve Gümütıuyu haıtabanele. 
rinin koyun etleri ayn ayn 9art 
namelerle ve pazarlıkla alma
caktır. ihaleleri S..6-932 çar
tamba günü a9ağıda göıterilen 
ıaatlerde komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin 9arbıame 
}erini almak üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiıyonu 
muza müracaatları (399) 

ihale saatleri 
15 
15,30 
16 

(2471) 

K. O. eti 
1. F. eti. 

Hutabaneler 

• • • 
Kırklarelinde bulunan kı-

taattan çürüğe çıkınlan 76 
baJ't'aıı 1, 8, 15 _ 6 - 932 tarih
lerinde tiç defada ıatılacakbr. 
Taliplerin yukanda yazılan 
günlerde mezkar mahalde bu. 
lunan kıtaata nıüracaatlan. 

(377) (2390) 

SATILIK Cç EV 
Usklldar'da imrahor' da 
ğirmen 110kaiimda biri 
odalı ve iki taraflı, bab 
li, diieri alhnda bir d 
klnı ve 7 odah ve diğ 
5 odah ve bahçeli el 
trik, ha va gaıi, ıu tesisa 
ve kuyulu üç hane 1atılı 

Gezmek isteyenler iç 
dekilere ve talip olan! 
mezkOr mahalde . muk' 
Abukat Tahsin Beye uı• 

racaat etmelidirler. 

Dr. A. KUTiE 
Cilt ve zühreyi baıtalıldar teda 
neoi Karaköy Börekçi fırını ı 
da 34. 

Naim Vapur ldareml 
lzmir sür'at posta 

(20 Saat) 
Liika 

ADNAN 
npuru 

h~;:.. Perşembe 
ııünleri Galata nhbmından 

tam 18 de hareketle dotnı 

1ZM1R 'e 
ve pazar gijnleri lzmir'den 
14 1/2 ela hareketle lıtanbul'• 
det eder. 

Tat.ilit için Galata, Gü 
karJıamda Site Frıuuez Hım 

12 yazıhanesine müracaat. 

-~ Tel. B.0. 1041 

Sadıkzade Biraderlet 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
VAPURU 8 H~ 

PAZARTESi 
Pnü alqam oaat 18 de Sir 

lıtanlıul lldnei İc:n -arluiun nhtmundan hareketle Zonpl 
dan: Bir 1*çtan dolayı _...,.,. n lnelıolu, Ayancık, Saımun, 

BERA 11 Milnakua 25-6-932 tarihine müaadif cumarteei ıünti ıaatl& 
"Tabtelbabirler mürettebabnın le Ankarada Nafia Vekaleti binaımda yapılacaktır. 1------------

tabliaine mahıua cihaz" hakkında ib Münakaaaya i9tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve IDU· 

tira için takdim edilmit olup Vili.- 't'akkat teminatlarile Ticaret odaaı veaikalanm ayni ıün ve ıaat. 
yet ......ı. kaleminin 13 _,.., 1929 te münakua komiıyonuna vermeleri l&zımdır. 
tarih ve 7066 numaruı ile mukay- Taliplerin münakasa tarbıameaini bir lira mukabilinde Anka 

' 

yet müracaat üzerindeki hukuk bu rada demiryollar intaat dairesinden, lıtanbulda Haydarpap Li
kere aablac:aiı veyahut icara nrilo- man itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2474) 
finden talip olan zenbn 1 ıtanbul-

1 
da Bahçekapıda T., Hanında 43-48 c: Dr. H O R H O R U N 1 ::1 
numaralarda kiin vekili H. W. Stok Zllbr 1 'd il t d --'L --• 

1 •• -~-• • ,,,_ ev ve ı rar yo an e aTIJ1an-
j ~=~ye muracaat ......... en...., o- l Beyo{rlu, Takaim, Zambak aokak No. 41 TeL 8.0. 3152 

.,.....,.. ,.mlmeaine karar Yerilen Glreaua, Trabzon n 

.., .. ,..1 9 8 832 tuihine mti.... ye uimet n avdette ayni iı 
cif .,.....,,be ııibıii -t 9 ill 12 ye lede Göreleye ufnyarak av"4ıl 
loadar Galatacla büyük millet banın decektir. 
da 33 nu_,.cla llÇlk artbrma ıun Fazla tafoillt İçin Sirlreci 
tile paraya sevriJeceiinden yımnl -t hanı albnda acentab 

meüurda n aatta taliplerinin - ı .~miıiilr•a•c•aa•L-T•el•e.-22•1•34•.-•lll'.': 
ludlincle buır bulunmaları 1lln olu--· MiLLiYET MA.TBA 


