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Yeni Rusyayı kimler 1 

idare ediyor.? 1 

Şeflerdeld karşıhklı mubah. 
bet, Stalinin şahsiyeti ve 

idarecilerin kafa, kültürleri! .. 

İsmet Pş. Ankara'da 
alkışlarla karşılandı 

Şeker kıtlığı 
Kalmıyor 

lstanbul'a 465,800 
kilo şeker 

ithal ediliyor •• 
ANKARA, 12 (Telefon

la) - Geçenlerde kra Ve-

Y eai Rusya'ıım tefleri hak-
kındaki wnıınıi maliimab 
ınız, mıeınleket ve re-
jimi hakkındaki bilgimiz 
kadar eksiktir. Bu tefleri, 
ç~uz Avrupa nıuharrirleri
n.ın çızdiği müıahedeaiz, tetkik 
sız ve biraz da ııarazkir por
trelerinden öğreniyoruz. Hal
~ 1 ki bir ihtilali bir rejimi iyi 
'-· ı ayabilmek için onları idare 
L .enleri yakından tanımak, en 
~ de bir ıarttır. 

Stalin, Kaleoi>1, Molotof, 
Voroıilof, Litvinof, Karahan 
ve daha bazı komiserler •. Mem 
leketin mukadderatında rol oy
nayan büyük batlar bunlar
dır. 

Y enıi Rusya'nın batında bu
lunanlar; ihtilal ve rejimin kah
raınanıarı arasında, birinci •IDI
fı işııal eden adamlardır. En 
büyük bata bu adamları kül
liiraiiz zaın'.nın icaplarlDI an· 
laınan:ıı,Aziyatik zihniyetli aan 
IDaktır. Kültürleri nokaan o
lan tefler; kültüre, tekniğe,. me 
loda, istinat eden bir idareyı na 
sıl Yürütmeğe kalkarlar? 

Yeni Rusya'nın büyük . hat
ları arasında en ziyade dıkka
te §ayan sima, şüphe yok ki 
Stalindir. Stalin hrkanın umu 
ın ı katibidir; fakat bütün kud
ret ve nıjtuz onun tahaında top 
lanm19tır. Memleket ve reji· 
iDİ alakadar eden her büyük 
ltıeselede mutlaka Stalin'in 
teyj ve kararı alınır. Stalin; 
ltıeınleketteki nüfuz ve kudreti 
ııi yalnız kanun tazyiki ile kur
ltıut değildir. Milletin kal~i':1-
de, o ihtilalci halk adamı ıçın 
Pek derin l>Jr sevgi ya9amakta
dır .. Muhakkak ki, Stalin 111 
IDanevj bir nüfuzu vardır. Bu 
nüfuz, zorla yaratılamaz .. Hal~ 
tarafından sevilen teflerdır ki, 
iradelerini seve seve kabul etti
rebilirler. Halk; ancak temiz 
bir maziye ve yüksek bir na
ltıuskirlığa malik olanları ıe
Ver. Stalin böyle bir adamdır. 
Onun içindir ki Rusya'?'? her 
tarafında Lenin'in resmının •· 

de ebik olmaz. Amele olarak 
çalıtbiı zamanı zevk ile hatır
lar. Bugünkü mevkii, iktidar 
ve aalahiyet noktai nazarından 
eski çarlarm mevkiinden yük
sektir. Fakat kendisi bütün 
zevahire rağmen ruhile, kanaa~ 
le sanki eski hayatının, eski 
muhitinin içinde aibi aörünür. 

Stalin, Yeni Türkiye'yi ve 
Türkleri çok sever. Türk -
Rus dostluğunda enı mühim &. 
mil kendisidir. Gazi Hazretle
rinin kudret ve tahsiyetine mef
tundur. İsmet Pqaya olan sev
ııiaini; bu defa azami derecıecle 
ııösterdi. 

Diğer teflerden bahsetmek 
lüzumauzdur. Eaaaen onlann 
hayat ve kabiliyetleri ~ae i
çin meçhul değildir. 1: enı Rua 
ya'nm yüksek idare eıhazında 
görülen manzara ıudur: J:lep
si de kabiliyetli olan ıeflerı ara 
aında tam bir ahenk, kartılıklı 
bir emniyet vardır. Hepsinin 
de gözü ve emniyeti Stalin'de 
toplanmıttır. Bu teflerde zan
nedildiği giba körü körüne bir 
inat yoktur. icap ettiği . zam.•~ 
ihtilalin en eaaslı prenaıplennı 
IDP.ınleketin vaziyet ve ihtiyaç
larına uydurmakta aala tered
düt etmezler. Vakıa Rus diri
janlannı bu yüzden ihtilal pren 
sipleri yolunda ric'at ile itham 
edenler bulunuyor. Fakat reji
mi büsbütün tehlikeye düşür
mekte:ıı iıe, böyle muvakkat. İn· 
hinalar goatermekte elbette ıaa
bet vardır. 

Mesel&: Son günlerde köy
lüler lehine mühim bir karar ve
rilmittir. Bu karara göre köy
lü, devlete vermekte oldu
ğu mahsuli.ttan fazla yapaca
ğı iatihaalatı da pazarlarda ser
best aatmağa mezun olacaktır. 
Vakıa bu karar, Boltevik siste
mine çok aykın düıüyorf f~k_a! 
teflerin memleketi ve ıhtılalı 
idarede ne kadar elastiki hare
ket ettiklerini de ayni zamanda 
göateriyor. 

Heyetin istikbalinde büyük ze. 
vat ve azim bir kalabalık vardı 

ANKARA 12 (Telefonla) -
Açık Ye ııÜJ18flİ havada iataa
yon caddesini ve iataayon civan 
nı dolduran büyük bir kalaba-

lık muhterem Batvekili yakın
dan aörmek için iyi yer almak 
üzere toplanmıt bulunmakta i
di. Ankaranın ileri gelen ıima
lan tren güzergahında lamel 
Pqaya İntizar ediyorlardı. Ri
yaaeticümhur uınum katibi Hik 
met Bey ve yaver Celil Bey Ga 
zi istasyonundan muhterem hü
kfunet reıaı kartılamıtlardı. 
Tren tam vaktinde geldi. lı
met P•t•Yı la§ıyan vagon du
rup ta penceresinden Batvekili 
ınizin betut ve mütebessim yü. 
zti göründüğü zaman ıürekli 
bir allat koptu. lamel Pqa, mü 
tehaaaia, kendisine bb tebessü
mü ile fapkaaını sallayarak kar 
9ıla:ranlara samimi bir ıekilde il 
tifat etti. Vagondan indiği za
man Meclis Reiıi Kizım Pata 
Hazretlerile kucaklatb· Kartı· 

[Devamı beşinci sahifede] 

Şehrll:nizde yapılan ayin esnasında 

M. Doumer muazzam 
merasimle gömüldü 

killeri heyeti tarafından ma 
yıs ve haziran aylarında 
memlekete ithaline müaaade 
edilmit olan 3,400,000 kilo 
§eker hakkındaki karama. 
me Gümrük ve lnhiaarlar ve 
ki.leline tebliğ edilmiıtir. 
Vekalet bu nisbet dairesin
de bugün gümrüklere lazım 
gelen taksimatı yapmıt ve 
telgrafla gümrüklere tebli
gatta bulunmuttur. Bu teb
liğe göre latanbula 465 bin 
800, lzmire 256,200, Hay. 
darpa,aya 186 bin 300, Mer 
sine 232,900, SUMuna 128 
bin, Zongu)dağa 46600, 
Trabzona 176.600, Urfaya 
23300; Ayıntaba 11600,Kar 
aa 116400, Ankaraya 58 bin 
300 kilo isabet etmittir. Bu 
tevziat gümrüklerde muka:r 
yet beyannamelere aıra ile 
ve altıda bir nisbetinde tevzi 
at yapılacak ve bu vaziyet 
25 mayısa kadar devam ede 
cektir. Aym yirmi betinde 
elde kalacak olan llOll kon
tenjan mikdan da en çok ib 
tiyacı olan gümrüğe verile
cektir. 

Yeni Amerika 
Sefiri geldi 

Sefir itimatnamesini 
vermek üzre buğün 
Ankaraya gidiyor 

•ılı olduğu yerlerde Stalin'in -----···········-·-·-·-·-
de resmi vardır. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Katil Hindenburg'u, Mazarik'i 
Sovyetlerin Paris sefl 

rini de öldürmek isteyonnuş.. 
Yoldat Staliıı, ei:Debiler için 

esrarengiz bir şahsiyettir. Yal
llız gayı·i resmi ecnebilerle de
ğil, sefirlerle de hiç görütmez. 
Onun yabancı muhitle.-den u
zak duruşlı, türlü, türlü riva
Yetlere yol açıyor. Bu rivayet
ler hiç bir hakikate i.tinat et
ınemekttdir. Stalin'Uı ilk te
ID&sta İnsan Üzerinde bıraktığı 
tesir , kuvvetlidir. Şımdiye ka
dar ecnebilerle görüşmekten 
o kadar kaçınan bu zat, ismet 
Paşa ile birnaç defa görüşmüş
tür. Bu nörüşmeler, resmi hu
dudun b;.bütün haricinde, her 
türlü tekellüften azade dostane 
temaslardır. Bir gün cümhur 
reiıi Kalenin'in bir öğle yeme
iinde biz de beraber bulunduk. 
au auretle Stalin' in halini, söz 
lerini, seviyesini iyiden iy~ye 
tetkike imkan bulduk: 

Lenin' in halefi; kültürü, bil 
tiai, enerjisi ve ayni zamanda 
l.avazuu olan bi.r zattır. Res
llJİnde hazan çatık duran bu a
dam; hakikatte nq'eli ve l;DÜ
tebesaimdir. Stalin'de, emnıy~t 
telkin eden bir hal var. Verdi
ği •öze mutlaka itimat edilir. 
Çünkü yapmıyacağı ıeyİ vadet 
ineğe biç bir mülahaza ile lü
:ı:uın ııörnıez. Anuıu lahik o!
duğu itleri yapmağa ise hiç bır 
ll_lani yoktur. Onda vaziyetle
rı, hadiseleri tetkik ve muhake
~ede yüksek bir mantık ha--

11Ddir. En büyük ve karışık 
fikirleri, en kısa "e veciz cüm· 
~lerle if a~ede mahare.ti vard~r: 

il vuzuh ıçinde eksenva espırı 

Piyango 
Talilileri 
Dün hanği numa
ralar kazandılar? 

Oa ikinci tertip tayyar~ piy~n 
goaunun dördüncü keıide11 dun 
ikmal edilmİftİr • 

2o,ooo liralık mükafat mutat 
veçhile keıidenin aonunda dolap· 
tan ayrıca çekilen 20 numara.• .. 
raamda biner lira olarak taksım 
edilmiftir. Bu numaralar da da· 
hil olduğu halde kazanan numa: 
ralann aıraya konulmut cehtelı 
yedinci aayfamızdadır. 

Evliya Çelebi 
Türkiyenin büyük ye mtf· 

hur ıeyyahı Evliya Çelebinin 
henüz baaılmamıı olan kııım· 
lan da clahil olmak üzere ıe
yahatr....,.eainin en canlı "e 
ruhlu parçaları bir kaç gü
kadar Milliyet ıütunlanncla tef
r.ilra edilecektir. 

Evliya Çelebi ıeyabatnameai, 
bir çok garp liıanlarma tercü
me edilmit ve dünyama lıliıik 

eoerleri araıına ginniıtir. T ari
hi yazılarile kendini karilen 

ınclirmit olan Reıat Eı...n 
Beyin büyük dikkat n itina ile 
gazetemiz için ıureti mahouaa

cla bazırladıiı bu kıymetli e ... 
rin karilerimiz tanfmdan tatlı 
tatlı okunacağına ıüpbaııiz yok-
tur • 

Şehrimizde de ayin yapıldı 

PARIS, 12 (A.A.) - Payitah 
ta bupn her türlü faaliyet dur• 
muftur. 

Milli binaların pencerelerinde bay 
raklar matem alimeti olarak yan 

çekilmiı idi. Birçok hu•ai lıinalamı 
bakonlanncla, maiazalarcla ela o, 
Renkli bayraim oiyah tün- lıüriin 

[Devamı beşinci sahifede] 

Dün Tıbbiyelilerin 
bayramları vardı! 

Bu münasebetle fakültede pek 
samimi bir müsamere verildi 

Türk doktorluğunun asırlarca uzanan 
çok derin kökleri vardır 

T ılılıiyeliler Bayramı münaaebeti- ı külte müdeniıleri, ~n ....V ~bba,. 
J d- t 14 te Tıp Fakültesinde baatabaneler aertabip n tabiplen 
e,k ~-:"" · •1 meraaim yapd· ile tıp talebesi hazır bu1-muılardır. ...... ve aanwn . . . 

pe tır B meraaimde bütün Tıp Fa· (Devamı 5 zncı sahıfede) Dil! • u 

Yeni sefir istasyonda 

Müttehidei Amerika'nın An
kara aefirliğine tayin edilen M. 
Charleu Sherril dünkü ekıp· 

resle Pariı'ten tehrimize gelmit
tir. M. Sherrill Sirkeci iıtaoyonun 
da Vali Muhittin B. namına Ek. 
rem Beıim ve polis müdürü Ali 
Rıza Beyler ve sefaret erkanı la· 
rafından kartılanmıtbr. Sefire 
ailesi de refakat ebnektedir. M. 
SherTill itimatnameıini takdim i
çin bugÜn Ankara'ya gidecektir. 
M. Sherrill Perapalaı oteline İn· 
İniıtir. 

Sefir dün kendiıile göriifen 
bir muharririmize fu beyanatta 
buluamuıtur: 

- Geçen oene bir oeyyah oıfa
tile memleketinize aelmit ve bir 
kaç sün kalmı9hm. Bu itibar ile 
lstanbul'a pek yabancı deiilim. 
Memleketinıi tanıdığım ve ..,,_ 
diğim Türkiye'de teauile memur 
edildiğimden dolayı pek memnu-
num. 

ltimatnamemi Reiıicümbur H•. 
ne takdim için yann Ankara'ya 
gideceğim.,. 

ahip ve .8atmuharrıri 

Siirt Meb'usu MA~MUT 

U1İııaml Neplyat " Y- Mldllrl 
ETEM fzZET 

Avni 1. Şevket G. Bahtiyar NazmlNuri B.leı 

Belediyenin hazırladı
ğı iktisat programı

nı meclis beğenmedi 
Raporun kıymeti ilmiye ve 
ameliyesi olmadığı anlaşıldı 

Hatipler ve meclis iktisat encümeni 
aylardan beri 

hazırlanan bu rapor için neler söyledileı ! 
L 

latanbul umumi mecliai dün 
aaat 14 de birinci reiı vekili Sa
dettin Ferit Beyin riyaaetinde top 
landı. Zapb sabık okundu. JCa. 
bul edildi. Bundan oonra rüzna
me mucibince müzakerata seçil
di. Keoilmit olarak gelen etlerin 
muayenelerine dair ilrbaat encÜ• 
meni ma:zbata11 okundu. Galip 
Bahtiyar B. mazbatayı izah etti. 
Makam namına Nuri B. oöz aldı. 
etlerin kokmadan muayeneleri
nin yapılma11 için bulunan tekli 
anlatb. 

Muhtelif itler 
Neticede mazbata kabul edil· 

di. Bundan aonra mavna ve emaa
[ Devamı beşinci sahifede] 

Belediye reisi Muhiddin 
De iktisat mlldlirü 

A. Süreyya Beyler 

Berlin sefirimiz feci 
bir kazaya uğradı 

Sefirimizin maalesef yarası ağır 

Kazada yaralanan fahri konsolosumuzun 
zevcesi vefat etmiftir 

Hadise her ta .. afta derin bir teeıa•tlr uyandırdı 

VA YMAR, 12. A. A.- Bark Berke civarında Tiirlôye'llİa 8-lla lıilylla 
elçi.; Kemalettin Sami Paf& ile TiiTkiyenin Bertin fahri Ce.....ı Konaoı
MetziıU ve zevceıi ve kerimesini himil otomobil k•peld•IW•t " ~in dıll:i
lerin üzerine devrilmitti.r. 

Kemalett:n Sami P-nın kafa tuı çatLınuıtır. Vaziyetleri çolr ap 
olan Kemalettin Sami Pqa ile Madam ye Matmazel Meb:Uoi baa....,. 
kaldırılmıtlardrr • 

Şoför ile Konsolos hafif yaralanmıılardır. 

BERLIN 12 A.A. - Reiıicümhur M~ Hindenbura n Batnlıll 
Briining kau haberini alır almaz Kemalettin Sami PA§aya .ı...tuıJ tma8lr 
telgnıflan göndenniılerdir. 

VA YMAR, 12. A. A.- Kemalettin s...,; p._ -UJ•i ıle ...,._ 
dül yoktur. Haıta, henüz kendiıine gelm ·ıtir. Mu.filı doktorlar JILli. 
ıarünileyheten tamamen iimitlerini keımitlerdir. Metbur Oı-ııtör Z. 
vernıh Bet-lin'den buraya ıelmİftir. Kemalettin Sami Pqa ile birlikte ya
ralanan fahri Ceneral Konaoloıua zevceoi bu aabab baıtahe le •lfat ... 
mittir. 

-... . 

Relal cDmhur H:ı. tarafından Nla'teltl beynelmllel 
:ubltan garqlarında birincilik kazanan mlJllJ:ıım 

Sal• Be,,. /Ndlge edilen Çan lıaga tagı 



Mısır ılar da bizim 
gibi düşünüyorlar 

HA 
,,Biz yaphk, 
Sıra sizin!" 

İş bankası umum müdürü Celil 
B. in şayanı dikkat beyanab M. Musolini'ye 

atfedilen 
mühim bir makale 

1 Changhaı.,e 
Gelirlerse 

Japonlar bu defa da 
mukavemet görecek 

1 Lansanne 
Konferansı 

Amerika konferan
sa İ§tİ-

~&.i5.~J 
Mecliste kabul edilen 

yeni kanunlar 
Türkiye it Banka11 Umum Mii 1 teairini cöatermekten geri kalma

diirii ye lzmir meb'uau Malıomat llllf, fakat ..... r hikU...etinin al
Celi.J Bey, Mıur seyahatine ait clıiı iaabetli tedbirler IMa teairle
irıtı"balanru (HakimiyeH Milliye) ria haylı t.abfifine hizmet etmiı
rcfikimixa tö:rle anlatmı9br: tir. Bubranm yeni vaziyetine cö-

"- Bankamızın lakenderiye r_e, -mteketin umumi ikbaadiya 
ubeaiai hazırlamak aakaadiJe tında, reel bir politika takip oblQ 

Mecliı.i idaremiz aza11Bdan Re· maktadrr. Mıur, normal ve buırü 
cep Ziihtii Beyefendiyle Mısır'a nün iktıaadi teraitine cöre miiref
ıeyabatimiz doat ve kardet Mm· feh denilebilecek bir hayat Y•ta· 
rın Tiirlöye Ye Türklere kartı bea maktadır. Ticari muvaıı:enelerin
ledifi oe•cinia izhar •e ifadeaiae de yok d~k kadar az açık
veıiyle oldu. MUIJ' Krralı H..- lan vardrr. 
li Fuat Hazrederinin, hiikW-t Şehirleriade medeni intizam 
ricalinia, mali ve iktıaacli mebafi.. nazara çarpmaktadrr. 8a manza
le menMlp zevatın ve matbuatın ra kartıamda iaaan carri ihtiyari 
hakkımızda gösterdikleri te....c- ı.u dost memJeketU. dau meı'ut 
C'Üh ve nezaket eserlerini daima olmaaı temenn..iıini duJ'\\Yor" 
iyi hatıralanmız meyanmda yade Celal B. M111rdaki temaı ve 
deceiia. ııöriifleri hakkındaki iatibalanna 

Kırat Fuat Hz. tarafından luı- ~u ıözlerl ilave etmiıtir: 
bul buyurulduğum zaman - "- Mıaır maliyecileri, tacirle· 
memnuniyetle luıydetmek iaterim ri Ye İ.f adamları ile vaki temaala 
- bizimle türkçe konllfJD&k !il- rımızdan mmnnuniyete tayan in
lu fkarlıfmda bulundular. Beliğ tibalarla aynldık. Türk - Mıaır 
bir türkçe konufuyorlar. Müesae- iktıaadi münaa.ebatının inkitafına 
•emizle alakadar oldular. intizar ettiklerini ve iki milletin 

Biriaci Vezir lamail Sıtlu Pata menfaatlerinin bu noktalarda bir 
nın büyük devlet adamlarında leştigini her veaile ile aöylediler. 
bulunmau lizıın ııelen e,,.afı ha- Kardet Mlllr efkarı umumiyeıi
İz olduğunu ııördiim, Zeki, Cev- nin makeai olan Mıaır matbuatı
val ve saye•İne ne auretle erİfec.e nm doıtane Defrİyatını da Mıaır-
ğini bilen bir hükümet reiıi. da memleketimize kartı duyulan 

Hariciye Veziri Ebülfettah •evginin bir delili addettik." 
Y abya Pt- aempatik etTan, aam.İ· ı, Banka11nın muhterem iMü
mi lconu{lllla tarzı ile kendisine aürü beyanatını bitirirken Mıaır 
muhabbet ve itimat celbini bilen Bankaaının da vaziyetine temaa 
bir djpl .... attır. Kendiai ile ııöriif ederek ezcümle demiıtir ki: 
tüğüm zaman fı Bankaaının faali "- Mııır Bankası üzerine Mr
yet tarzı ve gayelerimiz hak.km- ırr münevverleri ve Mııır'ı idare 
da her türlü malümata aahip bu- edenler titremektedirler Mıarrlı 
tunuyordL lann mali bir müeueaeyi ic:lare 

Her iki Vezirin Türkiye - Mı- huıuaunda ııöaterdikleri kabiliye
ır miinaaebatı ve bu münaaeba· tin niimuneıi addedilebilecek o

t ın inki.-f ve tanini huauaunda lan bu Bankada İntizam derakap 
aerdettikleri mütalealar ve te- nazara çarpmaktadır. Mıaınn 11-

ınenaiJer çok doıtane Ye bayırı.. nai ve zirai sahalannda bu banluı 
hane iclı"". nın büyük bir gayret ve yardımı 

Cihan bubranmm Muırdaki te- meıhut olmaktadır. Bankanm 1-
•irlerine dair aorulan bir auale ce dare Mecliai reiai Yegen Pt. ve 
vaben Mahmut Celal Bey diyor banluımn murahhas aza11 Talat 
ki: Pı. Harp ve arkadatlan eaerleri 

" - Cihan buhranı Mmrda da ile iftihar edebilirler." 

Yeşilhilil 
Bayramı 

3 haziranda yapıl
ması kararlqbrıldı 

Y etilbilü cemiyeti -"ez be
yeti dün ikinci reia O.rahim Zab 
Beyin ·riyaıetinde toplannıı,tır. 

Bu içtimada Y 94ilhllal bayra
mı günü 3 haziran cuma olarak 
tesbit edilmiftir. 

O günü Y e9ilhililcılar Yalova
ya bir tenezzüh tertip edecekler· 
clir. 

Vapurda ve yalo•a'da m11hte 
lif eğlencel"r yapılacaktn. 

Bu meyanda Yalova plajında 
deniz yan ları tertip olunacaktır. 

Y eıilhilal bayramını tertip et
mek Üzere Dr. Zati, Dr. F abred
din Kerim, Şevket, Ali llbami, 
Ferit, Bahaeddin, Fikret Eaat, 
Gazanfer, A. Şevket Beylerdell 
mürekkep bir komite aynlmıştır. 

Kontenjanı 
Tadil - -
Bazı tadilat yapılma 
sı için temayül var! 

ANKARA 12 - Kontenjan 
tatbikatının tadili lüzumu etrafın 
da kuvvetli bir cereyan vardır. 
Bu aaulün hariçten 8'elen bazı e~
ya fiatlerinin tereffüüne sebebi .. 
yet vermeıi münakata mevzuu ad 
dedilmektedir. Şeker meselesi de 
bu ....,yandadrr. Bundan baıluı ih 
racatımız memnuniyete §&Yan bir 
derecede elan bazı memleketler
den bize idhal edilmekte bulunan 
efyaya teahil&t ıösterilmeıi arzu 
edilmektedir. 

Halk fırkaaı grupunun salı 
günkü içtimamda bu mevzu etra
fında kararlar itihaz edileceği 
zannedilmektedir. 

MtLANO, 12 (A.A.) - Po 
polo d'ltalia, "F a!ist İtalya söy 
ledi ve icraatta bulundu. Şimdi 
diğerlerinin de söylemelerini 
Ye İcraatta bulunmalarını bekli 
yor." Ünvanile bu aabah Qe!ret 
mq olduğu mühim bir baımaka 
le nqretmiıtir. Makale nuabar
ririnin M. Muuolini olduğu 
zannolunuyor. Bu ıazete, aon 
zamanlarda İngilterede itaizle
rin 2,652,195 e baliğ yani 1931 
niaanmdaki itaizlerden 132.068 
kiti fa:ııla olduğunu beyan et. 
mektedir. Bu tezayüt, altın mik 
yasının lnıiltere tarafından ter 

NANKİN, 12 (A.A.) - Ja. 
ponyanm kıtaatını Şanıhaydan 
ııeri çekmeie karar vennit ol. 
maaı umumi bir memnuniyetle 
kaqılanmıttır. Fakat, Shanhai
kuan "Mançuri hududunda" da 
ki vaziyet endişe bahtolmakta. 
dır. Japon askeri memurlannm 
bu m1ntakadaki hattı hareketle 
rinin pek ziyade tahrikeuyane 
olduğu Çin mahafilinde beyan 
edilmektedir. Chang Sue Liang 
Japonların Chanhaikuan'ı itgal 
etmek için vuku bulacak her tür 
lü teşebbüalerine kuvvetle mü
manaat etmek için hazırlanmak 
tadır. 

l<edilmesi üzerinden yedi ay NANKlN, 12 (A.A.) - Ha 
geçtikten ve himaye usulünün 1 ridye nezareti namına idarei ke 
tatbikından sonra müşahede e- lam eden bir zatın dün T okio
dilmit olduğundan dolayı daha da Japon kıtaatı çekildikten 
ziyade dikkati caliptir. lngilte. sonra Çinlilerin 20 kilometre 
re hükumetinin bu iki tedbir ile imtidadındaki mıntakaya giı·mi 
buhranın mecrasını tahvil ve yeceklerini ün:it etmekte oldu. 
memlekette istihaalatı ve iatih- ğu suretindeki beyanatı Çin ma 
lak kabiliyetini arttırmak sure- hafilinde bir infial tevlit etmiı 
tile itaizliği tenkis edebileceğL. tir. 
ne kail olrnuı olanlar inkiaan 
hayale uğramışlardır. 

Popolo d'ltalia, İngiliz buhra 
nınm daha feci bir surette inki
ıaf etmesine mini olan yegine 
unsurun mahsus surette arttın! 
m&mllf olan mütedavil nukudun 

Groener'in 
Vaziyeti 

- -
tiddetli bir kontröle tibi tutul. Alman 
muı olmaaı ıolduğunu yazmak
tadır. lki büyük devlet yani A
merika ile Japonya, aon zaman 
!arda iktıaadi noktai nazardan 
iflu etmiı olan bir inflisyon si 
yaaeti takip etmiılerdir. Dünya 
nın maruz kaldığı feliketleri 
deflisyona atfetmek aaçmadır. 
Deflisyon, fiatlerin düşmesinin 
ve paranın ittire kuvvetinin art 
masının neticesi olan buhranın 
sebebi değildir. Bu gazete, neti 
ve.olarak diyor ki: Cihan buh. 
ranı, onu banknotlara boğmak· 
la teşfiye edilemez, bu gayet ko 

başvekili de 
bir nutuk söyledi 

laydır. Buhran; uyu~turucu 
maddelerle de teşfiye olunamaz 
Buhran, siyasi sahadan başla.. 
maaı lazım gelen cezri tedbirler 
le teıfiye olunur, çünkü ıiyuet 
daima iktıaadiyata hikim ol
muı ve olacaktır. Ve çünkü •İ· 
yaai ,sahada insanlar cihanın u. 
fuklarına bati ve tehditkar bir 
surette yükselmekte olan balu
tlan defetmek suretile kendi 
nefialerine, bayatlanna ve eser
lerinin laakal dörtte üçünü ken 
di azim ve iradelerile vücude 
getirmeği amir olan mükadde
ratlarma iman etmeğe baılaya
caklanlır. F aıist ltalya ıöyle. 
mİ.f Ye yapmıftır. Şimdi diğer
lerinin ı&ylemesini ve yapman. 

BERLlN 12 (A.A.) - M. 

rak etmeyor mu? 
LONDRA 12 (A.A.) - ln 

giltere bankası Amerikan müta 
viri Alman baf vekili ile görüt
melc üzere Berlin'e hareket et· 
mittir. Aralannda dostluk mü
nasebatı buMnan bu iki zat yek 
diğerlerile uk sık ıörüpn<ekte
dirler. Maamafih Lauaanne kon 
feranaının takarrübü dolayıaile 
bu seferki mülakata huausi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Eheoınılget verilen 
ınlllJJhat 

bir 

LONDRA 12 (A.A.)- Lem 
dn.ya bugün gelen haberlerden 
anlatıld!jına göre Amerika hü 
kU"Ueti Lozan konferanıında 
bir mütahit bulundurmak sure
tile kendisini temail ettirmek 
hususunda timdiye kadar hiç 
bir arzu aöstermeımittir. Bun. 
dan dolayı Lozan konferanaı i
çin Amerika hükiimetine davet 
n.ame gönderilmemittir. Görü. 
nüte nazaran Amerikanın Lo
zan konferansında temaili mese 
leai bu konferansta tamirat borç 
ları iti hariç olmak üzere müze 
kere edilecek meselelerin mahi 
yetine bağlı bulunmaktadır. 

Akron balonu 
Yere inerken 

iki balırigeli 60 metreden 
sukut etti 

CAMP KERNEY, "Kalifor 
niya" 12 (A.A.) - Akron ı,.. 
lonu, tehlikeli bir init yapmrt 
ve bu init iki bahriyelinin haya 
tma mal olmuştur. Palamarla. 
nn alıp ııötürdüğü iki bahriyeli 
debıete duçar olarak 6000 seyir 
ci kartıaında 60 metre irtifadan 
yere düımüılerdir. Palamarla 
aaılı olarak kalmıt olan üçüncü 
bahriyeli balon sepetinin içine 
gi.'rmeğe muvaffak olmuıtur. 
Nihayet Akron baloınu yere ine 
bilmittir. 

Peruda üç idam 
LlMA, 12 A.A. - ldaın edi· 

len 3 bahriyeliden baıka 27 bah· 
riyeli daha isyana ittirak etmiJ 
olduklanndan dolayı 1 O ili tS 
sene hapae mahkum edilmitler
dir. --................................................ . 

Askerlik bedeli nakdisi 250 
liraya indirildi 

ve Evkaf bütçesi kabul olundıı 
ANKARA, 12. A. A.- Biitük ı balanrun ikinci ıııaüzakereleri yı 

Millet Meclisi buııün Reiı Vekili pılarak kabul edilmittir. 
Haaan Beyin riyasetnide toplanmıt Eıterrn telııraf kumpanya.aile 
tır. miinakit muka•elenin feahiyl• 
Bazı meb'uıların mezuniyetlerine "lmperial Aund lnternational 

ııit Divarıı Riyaıet tezkereıi okuna- c...muaication Limited" firketi
rak taaYİp edilmittir. le bir mukavele akti huıuaunda1" 

Hazineden taluitle mal aatın al- luınun layibaaı ihtiva ettigi mali 
mıı olanların takıit bedellerinin te· hiikümler dolayıaile bütçe encÜ· 
C'İli kanun liyibasrnın geri verilme- menine "erilmittir. 
ai h.ıdondaki Bqvels&let tezkereai Takaı komiayonunun teıkilatı 
okunınuttur. Mezkiır layihanın ken- hakkındaki kanun liyihaaının mii 
dileri tarafından tekabbiil edildiiine zakereıi layihanın ehemmiyeti 
dair Saim Bey (Maniaa) ve riifeka. dolayısiyle tetkikaıta bulunmalı 
sının takriri dolayiıiyle hükumetçe için bir hafta sonraya talik edil· 
teklif olunan kanun liylbalarmın me mittir. 
buslar tarafından tekabbül edilip e- Meccaııi talebe 
dilemiyeceği etrafında ve meclia da
hili nizamnamesinin 68 inci madde
si üzerine müzakerat cereyan et.mi, 
ve neticede mezkiır madde tefsir e
dil111ek Üzere teıkil3.tı e11aıiye encü
menine veri1mi'!Jtir. 

Evkaf bütçesi 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1932 

bütçeainin müzakeresi yapılmış ve 
bu münasebetle •orulan bazı aualle
re ve yapılan bazı tenkidata ceY&• 
ben Evk:tf Umum Müdürü Rüttü 
Bey, Evkaf idareıinin yeni tOJkilitı
na ait kanun liyihaaının henüz mec 
lise gelmemit bulunrna•ının bu mev
zuun ehemmiyeti dolayiıiyle uzun 
tetkiklere maruz kaJmıı olmaaından 
ileri geldiiini, halen heyeti vekilece · 
tetkik edilmekte buluna nmezkilr la 
yiharun mecliae tevdiinin bir gün me 
seleıi tetkil eylediğini aöylemiştir .. 

Evkaf Umum Müdürü, Ciimhuri
yet idareai.nde evkaf idareainin maz
har olduğu himaye aayeaindeki inki
tafı etrafında izahat vermiı eTVelce 
.....,. veaaire üzerinden alınan ve i
dare bütçesinin yüzde S8 ioi tetkil 
eden varidatın buııün bulu-
ıına rağmen evkafın ıon iç aene zar 
faule yeniden dört bin kiiaur akan 
yapalıi.lcliiini ve yine bu derecede a
kar tamir edildiğini, Bulgariıtan
daa iade olunan tarihi evrak ara-
11ndaki vakfiyelere dair kendiıi.ne 
bir malümat ve müracaat vuku bat
madığını, yalnız Ayasofyanın mah
zen olatak kullanılan bolzı mahallt>
rindeki evrik meyanında bulunan 
vakfiyelerin tefrik eclilmekte olclnfu 
nu ve müzeye verilebileceğini iliff 
etmittir. 

Bu izahatlar sonra maddelerin 
müzakereAİne ıeçilmi, Ye mezkUr 
idarenin 1932 mali aeneıi maaarl
fi için 2,5 74,896 lira tahıiaat ve• 
rilmetıİ kabul olunmuttur. Varida 
tı iki milyon 567 bin 500 lira ola· 
rak tahmin olunmuştur. 

Tekaüt kanunu 
A•keri ve miilki tekaüt kanunu 

nun ikinci maddesine bir fıkra i
li.vesi ve devlet memurlan maata 
tının tevhit ve teaddülü hakkında 
ki kanuna merbut iki numaralı 
cetvelin tadiline dair kanun liyi-

Lise ve orta mekteplere alına
cak leyli ve meccani talebe hak· 
kındaki kanuna atideki maddele
rin ilaveıi kabul olunmu~tur:: 

Madde 1 - 22 temmuz 931 ta 
rihJi bütçe k•nunun netrinden e• 
vel orta mektep ve liaelerin illl 
mektep srnıflarına kabul edilmif 
leyli meccani talebeden :unıf im
tihanlannı muvaffakıyetle veren
lerden yetim veya fakir olanlan 
8 haziran 1926 t..-ih ve 915 nwna 
ralı kanun ahlı:iunına tabi olmak· 
sızın orta mekteplerde ve liaele.,.. 
de meccanen leyli olarak tabıille 
rine devam ederler. Bu gibi levli 
meccani talebeden olup ta aali· 
füzzikir bütçe kanunundan sonra 
leyli meccaniliklerine nihayet ve
rilm~ olan talebe de bu hüküm
den iıtifade ederler." 

Aakerlik bedeli nakdiainiıı 250 
lira olarak teabitine dair kanUll 
kabul edilmittir . 

Meelia cumarteıi ııünü toplana 
cakbr. 

Mllnakafalar 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Aıkerlik bedeli nakdisinin 250 
liraya tenziline dair layiha
miizakereıi 11Taamda Antalya 
ıneb'uıu Raaih bey aöz alarak la• 
yiharun lehU.de idarei kelam et• 
mit •e bedeli nakdini.n tenzili ile 
berabf!r talim müddetinin de altı 
aydan 4 aya indirilmea:ni teklif 
etmiftir. 

Bu ıuretle bedeli nakdi vere
ceklerin artacaiı ye dört ayın da 
talim •e terbiye için kafi oldujiu 
na iddia ebnİftİr. Yusuf Ak· 
çora Bey iıe bunun ukeri 
bir meaele olduğunu,· bu huauıta 
Erkanı Harbiyenin mütalaaıını 
almak lbım Hldifini ileri ıiir
miittür. 

Milli müdafaa vekili Zekai 
bey Müaafaa encümeninde meae 
lenin mevzuu bahaolduğu, Erki.Dl 
harbiye ile vaki temaalar netic .... 
•İnde talim ve terbiye için altı 
aya ihtiyaç olduğunun teabit edil 
mit bulunduğunu beyan etmittir. 

Bunun Üzerine Rasih beyin 
verdiii takrir reye konnıutaa da 
kabul edilmemqtir. 

__ ...,_._._._._._._._._._._._._._._._._. __ _._._._. , nıbekliyor. 

Brüning'in dün öğleden sonra 
Reischstag'da İrat etmi' olcbı· 
ğu nutuk dahili siyaaet mülaha 
zalarından mülhemdir. M. Groe 
ner ile müfrit milliyetperverler 
arasındaki ,ildetli ihtilaf ve ni
zadan sonra inhilili hükumetin 
yıkılması için kafi olan mutedil 
sağ cenah unsurları kabine le. 
hinde rey vermelerinin kendile
ri için imki~ız bir hale gelmit 
olduğunu ihsas tmi,lerdir. M. 
Groener kendilerini bilhassa im 
peratorluk bayrağı teşkilatını 
müdafaa etmek ve bu teşkilatın 
feshi için hiç bir sebep mevcut 
olmadığını söylemek auretile 
onlann memnuniyetaizliğini da 
vet etm"tir. Ba,vekil , bu un
surları tekrar ele almak iatemq 
tir. Mumaileyh, hücum kıtaatı 
teşkilatının menedilmeainden u 
zun uzadıya bahsetmekten imti 
nı. eylem~ ve "lmperatorluk 
bayrağı tabirini kullanmamııtır 
Mumailyhin Hindenburg'un et. 
rafındakiler üzerindeki. nüfuzu 
pek kuvvetli olan ve daha tim. 
diden M. Groner'in çekilmesini 
iateyen sağ cenahın bazı maha
filini teskin etmeğe muvaffak 
olup olmadığı cayİ sual görül
mektedir. Eaaa mesele, M. Brü 
ninr'in kabineye :ı:ayıf ve fakat 
bueün için kafi bir kserlyet te. 
min etmesidir. Maamafih fah. 
sen M. Groener aleyhinde ade
mi itimat takrirleri kabul edil. 
ıneai pek tehlikelidir ve bu cihet 
ten bir aürpriE kartı•mda kal. 
10ıak ihtimali vardw. Her halele 
Sir Grooer'in yaziyeti mütkül. 
leşmi9tir. Ve kendisine dütmaa 
olan Klikin kabineyi dü,ürmek 
için faaliyetlerini tazif etmeleri 

mümkündür. Baıvekilin hath 
l'.areketi, sağ cenah unııurlan 
arasında kat'i ümitler uyandır· 
mıttır; bilmukabele, sosyal · de 
mokratlar mumailyhin beyana
tını ihtiyat ve ihtiraz ile kaf'fı
lam~ılardır. Başvekil, harici si· 
yasette yeni bir ıey olmaclıjmı 
söylediği zam.ıı LaUMnne kCMl 
feranaınm içtimai ımasmda bu
lunacak bal suretlerinin ve uz. 
&atma zeminlerinin kabulünü 
kendisi için mütküllettirecek 
bir vaziyet almak suretile temi 
rat ve tahdidi teslihat b.bainde 
bütün kozunu oynamakta oldu. 
ğunu yeniden isbat etmi,tir. 

Reisicümhur Hz. nin telgraf /arı 
ANKARA 12 A.A. - Aldığımız malilmata ııöre Berfin sefirimiz Ke

malettin Sami Patanın geçirdiii miie11if kazadan dolayı Reiaiciimhur Ho 
retleri telğrefla beyanı tee11ür etmit ve ahvali 11hbiyeıi haldunda malmnat 
iatemiftir. 

Hükumet. lzmir rıhtım şir
ketini satın aldı 

ANKARA,· 12 (Telefonla) - İzmir Rıhtmı tirbtinin hi.r.ae 
ılarlannın ınüı:oeaaili ile Nafia Vekileti arumda bir müddetten 
beri mübayaa etrafında cereyan etmekte olan müzakerat netice. 
lenmit Ye mübayaa -ı.n takarrür etmİftİr. Hükiimet bu esu 
lan Millet Mecliainin taadikrna arzedecektir. Mübayaa bedeli hü 
kQmetimia tarafından 20 aenede ve 20 takait olarak tediye oluna 
caktır. BundaD maada ıirkete Yunanlılar tarafmdan verilen taıı:· 
minatm nı fı hükUmtiıniıı:e intikal edecektir. 

Bir deniz faciası 
PORTO, tz. A. A.- C-11 il

minde Wr Almaa ........ lıaııraya • 
tu,,_.ıur. 

c.m,.aıe1t ......... 1 ~ .... 
kılmaldadır. For6mı dola7iıiJe tahli
ıiye ameliye8i fllitlriild6r. iki ..... 
purya devrilmlttir. 10 kiti kadar lıa
yip .....tır. 

Yalmz 4 tayfa ile 2 7olcu kurta
nl"'lftır. 

Kaptan ile S tayfa npuru ta-luıt
mektcn imtina ebnektedirler. 

- - ·- -

,Kemalettin Sami Pş. tehlikeyi 
atlattı, sıhhi vaziyeti igid ir 

ANKARA, 12. A. A.- Hariciye Veületine celen malumata söre Berlilı 
aefirisniz Kemalettin Sami Pllf&IUD ahT&li ubhiyesi çok i:riletmit "' tehli
ke hemen tamamen mündefi olmuttur. Pata, kendine gelmİf ve yanında 
buluD&D zevatla ııörüımüttür. 

MüıarüAileyhin ahvali adJb.iyeeinde huaule ııeen bu f&Y&nt -.ıunİ· 
yet tebeddül Ankara nahafilinde büyük memnuniyetle kartda1111Uthr. 

[ l 
mesele üzerinde neden bu ka.. cia karıuıncla kalındı. Geçen run bu noktada Fransız hari. ınar etmek iatemitlerdir. Fakat itimat reyini almat bir tetekkül 

H ft 1 k S• A ı• J dar ısrarla tevakkuf edildi? Se ıen(I intihap edilen Franaız Re. ci aiyasetine nasıl. müessir ola- bu ta'biyenin muvaffak olmadı- idi. 
a a 1 IY8Sl Cma bebi tudur: İsmet Pata Rusya- isicümhunı Doumer bir beyaz bileceğini anlamak mümkün- ğı intihabatın neticeaile de aa- İntihabatın evvelki pazar 

""im'!'------------~~"".".'~-------,~ ya giderken bir çok dedikodu Ruıun kurıunile katledildi. Re- değildir. Hükümdarlar, Reisi- bit olınıuttur. Doumer yerine günkü neticeaini geçen hafta 
İsmet l'a§a ile reıakatınde- Kendi iptidai maddelerini olmuştu. Guya bu ziyaret Türk isicümhur bi.r kitap sergisini zi- ciimlıurlar, büyük devlet adam ayan reisi Lebrun Rei.aicümhur hüliaa ederken, bu neticenio 

ki heyet Rusya'ya yaptığı zi. kendi memleketinde itleyip ha. Cümburiytıtinin iktıaadi ve iç. yaret ediyormuf. Bol9evik ih- lan daima suikatlara maruzdur intihap edilmiıtir. Painleve bir hafif bir sola doğru meyil kay• 
yaretten avdet etmittir. 8afve- rice muhtaç . olır.amak. Bunu timai siıteminde de bir değitik tilalinden beri Rusyadan kaçıp lar. Bu teşebbüalerio bir kısmın aralık namzetliğini ileri sürmüt dettiğini izah etmittik. Bu m<k
kil ile beraber ıriden muharrir. tahakkuk ettirmek yolunda yü- lik manasını tazammun edecek ta Fransaya sığınan ve her na- da maksat ve hedef anlqdır. le de sonra geri almııtır. lnti. yil ikinci intihap devresinde 
ler de çala kalem intibalannı rüyor. ilk beş senelik plan ne ti. Anlaşılıyor ki lsmet Paşa bu aılaa sergiye girmeğe muvaf. Fakat ekserisi mecnunların ese babatın vekarla yapılması ve daha bariz bir tekil aldı. Bunuıı 
yazıyorlar. Gerek bu yazılanlan derece muvaffak oldu? İkinci l huausta biç bir tüpheye mahal fak olan bu Ru,s sevimli yü.zlü ridir. Ve hiç beklenilmeyen za. bir devlet adamının dediği gİ· da sebebi ıudur: İkİıllci intihap 
rerek Başvekilin nutuklanndan plan neye Yaracak? Bunlar ni., bırakınıyacak derececle vizıh ihtiyar Reiıicümhunı katletti. manlarda vukubulduğu için eıı bi, "Tabut etrafında mücado- devreainde aoııyalistler ile aoı· 
çıkan netice şudur: hayet ti.li meselelerdir. Plin- olmak istemiştir. Rusya ile Katilin bu cinayeti irtikap et- tehlikelisi de bunlardır. İtte leye riritilmemesi" Franaız de yalist radikaller el ele vererek 

1 - Türkiye cümburiyeti la çalıtmak Sovyet Rusya'nın doatluk ~.,ka, rejim meselesi mesine amil olan sebep hakkın. Doumer böyle bir cinayete kur mokrasiıi lehine kaydedilecek beraber yürümütlerdir. Sosya· 
Rusya ile doıtluğuna çok kıy- bulduğu bir mesai tarzıdır. Her başka i.şlerdir. Baımuharriri- daki aözleri o kadar manasız- ban gitmittir. bir hadiaedir. liat radikallerin kuvvetli oldu· 
met vermektedir. Esaıen tim· planın muYaffak olmaaı İ<:ap et. miz Mahmut Beyin iyi bir bu- dır ki, aklının yerinde olup ol- Cinayetin çok ehemmiyetli * * • ğu intihap dairelerinde sosya· 
diye kadar da Rus dostluğuna mez. Yetitir ki, çizilen hedefe lutla ifade ettiği gibi "iki dev. madığından 'tüphe edilmiıtir. bir itnihabat arifeside olmasın- Reiaicümhunın ~tli ve İn· listler namzetlerini sosyaliıt 
hususi bir ehen:rniyet atfedil. doğru gidilain ve bu bedele doğ let arasındaki dostluk, yekdiğe Ve hakikaten de bu ıüphe çok dan bazı Franaız gazetelerinin tihabat neticesinin malUnı ol. radikaller lehine geri çekmit· 
mekte idi. İsmet Paşanın ziya- ru gidildiği de anlaşılmaktad.r. rinin rejimine kartı mütekabil yerindedir. Çünkü katil Fran. istifade etmek istedikleri anla. masile Franaada garip bir va- ler. Soayalistlerin kuvvetli ol· 
reti ıunu tebaruz ettirmiıtir ki 3 - Komünist aistemi ile hürmet esasına istinat ediyor." sanın Sovyet Ruıyadaki komü- ıdıyor. Katilin komüniıt oldu- ziyet haaıl oldu. Franaa anar. duju dairelerde de sosyaliat rll 
Türk cümhuriyetinin takip et- milliyetperver Türk devleti a. 1 İfte seyahatin hülasası bun- niıt hükiimetine kartı tiddetli ğu hakkındaki rivayet bu mü- zın devlet teıkilatı olmayan bir dikaller müttefikleri lehirıır 
tiği bu siyaset pek isabetlidir. rasındaki fark tebarüz ettiril- 1 dao ibarettir. bir aiyaaet takip etmediği için ' lahaza ile ortaya atilmııtır. Tıp memleket halini aldı. Reisieüm namzetlerini geri çekmt>flerdir. 
Ve bu doatluğu daha ziyade ır..iıtir. lamel Paşa her nut. * * • Reisicümhuru öldünlüğünü aöy kı bet altı aene evvelki İngiliz bur ölmüttü. lntihab.tm neti· Bu anlatmanın neticesi fU ol· 
takviye etmek lazımdır. Ziya- kunda ısrarla "Milliyetperver Haftanın en ehemmiyetli ıi. lemittir. intihabatında mahut Zinoviyef · cai, Tardieu bükiimetinin ileti. muıtur ki, her iki tarafta 
ret neticesi de takviye edilmiş- Türk Cümhuriyetinden" bah- yasi haberi Fransız intihabatı ı Bu, aklı batında olan bir a- mektubu, et'kirı mesai fırkaaı darda kalmasına hiç te müsait ehemmiyetli kazanç temin et· 
tir. ıetmittir. Avdet eden hey'et olduğundan bütün gözler Fran 1 damın söyleyeceği aöz değildir. aleyhine çevirmeğe yaradığı gi olmayan bir vaziyet ihdas et. mittir. Muhafazakar ve vaPl 

2 - Sovyet Rwıya hummalı erkanı ile gazete makaleleri de aaya müteveccih idi. Fakat inti-1 Her ,eyden sarfı nazar, Fren- bi, bu defa da sağ cenah zümre ti. Gerçi hükilmet devam etti. fırkalar bunu iki sol fırka ka· 
~_J,ıiz....t&Jıt..liııı.etla....:.a.Lı.aıı.ıu:ıır.......t:l.edebJ.bı.u...ıı.QJ~ı.ır.ı...tı=lııa;g'~'"-Ctıt"ı;ı:ııu"ilı:.ı""'1..hıılıı.ıı.tw...n.ıı......ıu:~·i.l:.e.....Jıcı:ı:ı:ı~~ü·g·L!.i~:..,H&i.ı"~·~·~·:ub.ıuıııDJım..xı:Jb~i!bı~-..Jı~nn~·!!.lb~a~zLı~mu~·~·r~e~VY1'.!!!·~ıe~n~·.....!!h~i~dis!"~e-!:..l!F~a~k!alt2h~e~r~b!al~d~e;__~mec~~li!ıi~n~d~e-':l~da~r~müeaair surette_ Y~~a~ 
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Yumurta Ticaretimize Darbe • 
mı Vurmak lstiyorl 

Ekonomi Hitler'in 

Y •h t Adamı değil! umurla ı raca ımıza 
suikast yapıyorlar .•... , . 

Her yerde yumurta navlunları 
indirilirken, bizim yumur

talar için mesele berakistirae 
Bütiiıı düny .ı_ f. 

•tleri .ı.: _ ·~ yumurta ı-
w..,nıektedır. Bugünkü 

J'U1DUrt1. fiatl . d" erı une nazaran, 
g~ •erıelere niıbetle daha 
Ço • ucuzchır · Bımnn tabii bir 
Ueticeei oluak bütün nakliyat 
kuıııpuıyalan da yumurta nakli 
y~~aki ücret tarifelerini in· 
4İrınitı.ctir. Y alma h• neden
to Tirk limanluil: A..-rup• li
"-1alan araıında Mf• yapan 
·~~- ı......,uıyaları bunun akai 
111 1~ etnıitl• •e yumurta 
~Jab için ftYdce aldıılda" 

ret. 1.ralumda ..,lafarak 
-. J•Pllllflardır. Yumurta ih· 
~ İçin lıqüDkü ,.ait ;.. t'4 MuaUya llmüt yaziyette 
-. · .8-raJ-~· ihr.ç ettir- • ehemmiyetli limandır. 

intaç eden, ecnebi kumpanyala
nrun bu hueketinin berlr..-af e
dilebilme9i için ııerek Ticaret 
odası ve ıerek ihracat ofiıi ha 
rekete ıeçmitlerdir. 

Suriyeye buğday 
ihraç edeceğiz 

M. Riener bizzat 
neşriyah tekzip etti , 

Almanya'da Milliyetperv~r 
Soıyaliatlerin lideri bulunan Hıt· 
ler'i memleketimizdeki Almanlar 
araamda tanıil etmek üzere n;ı~
hendi. M. F. Riener iuninde bırı· 
nin ehrimize geldiği hah<!r veril
mektedir. 

Bir refikimizin verdiği habett 
göre M. Riener, Hitler fı.rkaam!" 
muhtelif memleketl"re gonderdi
ii propaganda adamla~d~n bi·. 
ridir. Bu zat memleketımızdekı 
Almanlar araamda Hitler fırka11 
için propaganda yapacak ve on .. 
lan fırkaya muzaher<le clavet • 
dl!Celrtir. 

Dün AJman aefareti miifte9arı 
Bar- von Tacher'e müracaatla 
bundan haberdar olup olmadığı· 
ru sorduk; Baron .. on Tucher bi
ze dadi ki• 

- Titlerin fatanbul'cla bir mÜ· 
_ .. ili yoktur; böyle bir ~dea 
haberdar değilim. lıminden bah· 
sadilen Riene< isminde bir ad.ıunı 
da tarumryorum. Bundan maada 
bu adam buraya ııelae de ne yapa 
bilecektir? Buradaki Alman kol o 
niai araamd1t propaganda yapabi 
l~ceiini tahmin ebnİyonun." 

Mitlerin miimeaili olarak bah· 
ııedilen mühendiı M. Riener dün 
aktaJI' matbaamıza geldi. Hak
kında yapılan -.riyab okumut. 
Bize dedi ki: 

Mahkemelerde 

Unkapanı cinayeti 
davası neticelendi 

' •...... 
Sabık arabacılar kahyası ve 
katil Süleyman mahkum oldu 

Geçen ııeno temm=unun 27 in 
ci ııeceai Unkapanında Süleyma• 
nın meyhanesinde .,1ki arabacılar 
kihy .. ı Arap Receple lbrahim 
arasında bir kavaa çıkıyor, Arap 
Recep, lbrahimo: 

- Sen kahya olmadan evvel 
ben günde alb yedi sefer yapa.,. 
dnn ! Sen benim arabama sıra Yer 
miyonun! diyerek küfür savur· 
mai• batlayor, lbrahim de buna 
ıı>ukabele edince Recep ıilihını 
çekerek lbrahiıni yaralıyor. Bu 
eanada Arap Recepin ahbaplarm 
dan Süleyman da lbrahimin ya· 
runda bulunan Naciye hücum ede 
rek kendiıini aill' aurette yarala
yarak öldürüyor. Ali vo Enver İo· 
mindelri .. hıalan da hafifçe Y•· 
ralayor. 

Bir müddetten beri A;ırceza· 
da devam eden Arap Recep "" 
Sül.,ymanın muhakemeleri dün 
neticelenmiş ve Arap Recep ibra· 
hİıni yaraladlfıadan dolayı bir 
sene dört aya, Naciyi öldürmek 
ye Ali ileEnveri yaralamakla maz 
nun Süleyman el• 15 - •iır 
hapae mahkUın olmuıtur. Ancak: 
hu mahkfuniyot cozau yafllU1' mil 
aaadelizliiinden 6 ıene 2 ay 13 
gÜne indirilmittir. 

Son poıta, Vakit ve Akf&ID aley· 
hine, matbuat kanununa muhale
fet maddesinden dolayı açılan 
davalara dün de ~üncü cezada 
devam edilıua.tir. 

Son posta aazeteıi namına .... 
bipleri Selİın Ragıp vo Ali Ekrem 
Beyler aazetelorinde netreılilen 

intihar haberinin devi çe laımı· 
mıt bir ajana olan Anadolu ajan. 
11 taranndan tel:>lii odilmiı, k
dilerinin ajana haberini aynen 
naklettil.lerini aöylediler ve ıı>oz· 
kur haberi veren ajanam o güıılrii 
bültenlerini mahkeDHıye aöaterdi 
ler. Malık.,me icabmı miiiakere 
f'derek Sonpoata aabiplerile n.,.ri 
yal müdürünün beraetlerine ka· 
rar verdi. 

Ayni mabkemecı. ayni ciiriim
don maznun olan Vakit müdüri 
Refik Ahmet vo Ak...., nql'Qrat 
müdürü Enis Tahain Beylerin de 
duru9111alan yapılnut u her iki 
auet aloyıu.cle açılarut diğer 

davalarla te•hit edilmek üzere 
evrakın 1 inci ceza mahkemeah. 

Maarifte 

Talebe 
Tenezzühleri 

Talebe yer yer te
nezzühe çıkıyor 
Bütün mektepler 5 mayıa ıoao 

lik talebe tenoz.zühlerini yapma
j'a bqlamıtlardır. Hor mektep 
muhtelif ırünlerde muallimlerile 
birlikte gezmoğe çıkmaktadırlar. 
Bu sene vapurla tenezzüh, tuar• 
nıf malı:aadile çok yapılmamakta 
dır. 

Di~çi mektebi talebe 
si Bursaya gidiyor 

Difç.i mektebi talebeai, Ba1sar 
talebeler de dahil oldulu halda 
önünriizdeki perf(!mbe Buraaıa 
bir aeyahat yapacaklardır. Tale
be cuınarteıi aünü •ehrimi7e av• 
det edecektir. 

Deniz lisesine sivil 
talebe alınacak 
Heybeliada deniıı: aaeri ı;... 

aine bu aene aİTil melc&.eplerden 
imtihanla talebe almacalıtrr. ı.,,ı; 
hana orta mektep mezunlan ı... 
bul ediloceklel'dir. 

Bulgar profesörü 
Sofyaya gitti 

Duülfünunda iki lıoaferau 
Ye1'11Ü4 olan Bulpr profeeörleria 
den M. Stefan Girof Sofya'ya a•· 
det etmi9tir. 

~~ Banlcıaa ,.-urta 
~atı için Yapur Jıumrn1•
p 38o lııuut alırkm IMl ücret 
"- ln.mpanyuuun araya SÜ'• 
~ 2l80 kuruta inmitti. Hal 

lıi 'Clll sünlenfe yapar kum· 
~ aralarında lıir anlat
~ J'•PVak nakliyat ücretini 

Suriyede kuraklık devamlı 
bir ıekil allJUftır. Bilbuaa Ha. 
lep ve civan, aylardan beri yai 
mur yüsti ıörmemİ.ftir. Alman 
haberlere 1fÖre, bu ıene Suriy& 
de mı.hıal pek az yeti,ecektir. 
Halep c;İvannda kurakl n ve 
ıusuzluğun te1irile hayvw• tele 
falı da bat ıöatermiftir. 811 
vaziyet karııımda, Suriye hariç 
ten diier .-dere niıbetle kü!Ji 
yetli mikdarda zahire alacaktır. 
Baiday ihrac:atile alikadar ta
cirlerimisin. bu haberleri nazarı 
itibara alarak Suriye pazarile 
daha yakından alakadar olmala 
" lumıdır. Bu sene Suriyeye 
buiday ihraç edilmesi için bazı 
tedbirler alınm•ktadır. 

- Bu ya:tdan tefler külliyen 
.. rlsızdır. Evet, ben Hitlcr taraf
tanvmı. Fakat hiç bir zaman Hit
ler'in burada mümeuili olmadım. 
Ü<; seneden beri Türkivede çalı· 
ııvorum. Onun icin hakkımda Y•· 
zrlan ne•l"İyatı tekzip etmenizi ri
ca ederim. 

Cünnü iıledigi aırada henüz 
1 7 Y•flDJ ikmal etmiycn küçük 
katil, ihtimal daha diğer bir ceza 
ya çarprlRcağını zannettiii için 
karan memnuniyetle karJılamq 
ve çıkarken heyeti hiJıimeye le· 
ıekl<ür etmiştir • 

tevdii 1ıarar aıtma almmı,ırı. Bulgar muaHimlerle 
idama bedel 1 O sene Edirneye gidenler 

'.J_a çıkamntlardır. Napoliye 
rı.._. Jımıurtalar için de 100 im 
l'llf •bnır~ 140 kunqa çık.ani 
~ıtır. Yumurtalarmuzm cihan 
P•t•••larında pahalı ı•blmumı 
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lsviçre ile ticaret 
mukavelesi 

13 kiııunuenel 1930 da An 
karada İsviçre ile imza edilen ti 
caret mukavele1inin musaddak 
nüıhalan 22 Nisan 1932 de te
ati edilmittir. Mukavele 12 Ma 
yıatan itibaren mevkii me!'iyete 
girmiş bulunmaktadır. 

Yunanlılarla aynen 
mübadele 

ffik61aotinoizin Balkan bükü· 
-tlerindon bazdan ile aramı~da 
lktraadi münaııebatm aiir'atle m· 
Jdtan .. e mal nıübadeleai eaa11· 
nm teeuüaü için teıkil ettiti ko
mitelerden Yunan lılerile meşgul 
olacak komite, Ticaret odaaı la· 
rafından cumarteei pnii bir içti
ma• dant edllmittir. Cumartoai 
ırünü yapdacak olan bu içtimada 
...,._alan için Hütnlmetça inti 
bap e•lil- komite azalarına teh 
Usal yapılmıttır· 

ltalyan ticaret 
filosunda 

ltalya ticanti bahriye filoıun
da bir kaç eeneden beri bir te
merküz eiıtemi takip edilmekte
dir. 

Bu cümleden olarak Serviçi Ma 
ritimi, Na~ıigaç.ione Generale ve 
Finanziara kumpanyalan kaldı-
rılmaktador. .. . 

Bu hale nazaran . oted.e? ~orı 
•· tanınmıt olan Serviçı Manbmı de 

ortadan kaJionaktador · 

Buğday fiatları 

Buğday fiatleri •f!İ bir. y~ıe
liften sonra aene eıkı ııevıye11n~ 
indi. Boraada geçen hafta bua· 
day fiatleri 5 • 6 kuruf araım· 
da 11luamele görmiiftür. Halbuki 
aoçen sonenin ayni tarihinde bui 
day fiatleri 7 • 7 5 kurut vaaati 
fiat arzediyordu.' 

Son günlerde nazarr dikkati 

___ .,,._ ....... - -
Ebbba odasında 
Et.bba oda11 heyeti idaresi 

dün mutat içtimaıru aktederek, 
meılelıi bazı meselelerle metful 
olmuştur. _ ............ --

Çin hükümetinin 
Stokholm sefiri 
Çin hükumetinin Stokholın :ıe 

firi M. Chu · Chang Niou dünki 
ekoproale ltalya'dan tohrimi:ao 
gelmittir. 

celbeden bir va:tiyot telotanbulda 
butday atokunun artmıuıdrr. Bui 
day ihracatı yapılmaaına raimen 
bu vaziyet haaıl olmaktaclır. Mev 
aim baımdan beri barice latanbul· 
dan 15,952 ton buğday ihraç e
dilmi9tir. Son hafta :aarlmda iııe 
şehrimizden 285 ton buiday ihra 
~•tı yapılmı9trr. 

Balkan tütün kon
feransına hazırlık 

Ticaret ocluı tütün encümeni 
gelecek hafta içinde bir içtima ya 
pacakbr. Bu içtimada Balkan tü
tün konferanaında takip edilecek 
hattı hareket üzerine ııörüıülo
cektir. Balkan tütün konferanıı 
için Ticaret odaaı eualı aurette. 
hazırlanm" bulunmaktadır. 

Dün Ti~aret odaarnda birinci 
reiı Nemli aade Milat Beyin riya 
oetinde Ofi• tütün raportörü Ha· 
lı'.ik ve Oda tetkikat ıubeai müdil 
rü Hakkı Nezihi Beylerin İJIİra
kile br içtima yapmıttır. Bu İÇ· 
timada hazrrhklar gözden geçiril 
rnittir. 

Trabzond.a fındık 
TRABZON 11 - Alivre ola 

rak fındık satııma henü;.; baı
lanınıthr. Rekoltenin hakiki 
vaziyeti 20 gün sonra belli ola 
caktır. Henüz bütün tehlikeler 
savuşturulmut değildir. Görü· 
nüte nazaran ıiıahsul çoktur. 

·~ --

Matbuat 
Davalan 

-~ -
Sonposta beraat etti 

Vakit ve 
Akşam davaları •• 

Kibrit krah Kreuaor'in intiha
" haberini yazdtklanndan clolayı 

Amerikadan 
Gelen adam 

Devam eden tahki
kat tavazzuh 
etmek üzredir 

Ameriluadan, iiz...U.de Hoyt,on 
cemiyetinin makbuzlan çıktıiJ ;. 
tin tilpheli ııöriilerek tevkif ed.i. 
len Arif hakkındaki tahkikat 
~a.,,azz.uh etmek Üzeredİ'!'. 

Anfın üzerinde 900 liradan 
batka alhn para ve boao'birliklor 
de çıkmı,ur. Aynca Hoyı.,n ce
miyetine verdiği aidat mal.buzla
rı da bulunmuştur. 

Arif Erzincanda tical'ot yapa· 
cağmı, Hoybon cemiyetinin halri· 
ki maksadınm no olduğunu bilme 
dilini, kendiııino hayır müeaaeseai 
olarak tanıtblılannr, Yİnni aene
don beri Amen1nıda ikamet olmit 
olduğunu ııöylemiştir. _ ...... ......_ --

Zorbanın biri 
Hüseyin iıtninde bir tahıe Şit

hanedon geçmekte olan Makbu. 
le iaminde bir kadrna sarkıntılık 
ebnit.' yü:ı bulamayınca kadınca
ğ121 fena halde dövmüttür. Hüae· 
yin yakalanın•• ve hakkında tah
kikata batlanmıttır. 

_, ;_ ; - ._ - ·- ~ 

Domuzderede Salih iuninde 
bir genci paraam• tamaa ederek 

..J<ll'düklori va cesedini aüpürfe 
~tlarilo örterek izini kaybettikle· 
ri için epeyce müddet aonra mey 
dana çıkan hu cinayetin failleri 
çavuı Ali ile Hiiııeyin yakalana• 
rak ağırc:ozada yapılan muhake
.me neticeıinde mahküm olmuşlar 
dı. 

T-yizin uıul ait bazı nokta 
!ardan nakzettiği bu daY• dün 
yeniden Airr cezada görülmüt ve 
lıatil çavuı Alinin y-.ı dola,...ilo 
idama bedel 10 .. ae •fır baPM 
lıonulma11na ve Hilaeyin baldo• 
claki Ollkİ bülan6n ipka odilm_._ 
ne karar varilm.ittir. 

1 Sıhhat 
Yurtlan 
Od.adan bir heyet 
kaydiye mikda

nm tespit edecek 
Ticaret ocluı 20 yataktan ,.... 

karo bUIUIİ haıtahanol• ve ..ı.
hat ymtlarmı birer ticaretba
addedorok. bu mile11-l..U. Oda 
ya kaydedilmelerine karar ver
mitti. 

Odo bu karama tatbikatma 
ııec;mİttir. Bu kararın tatbiki için 
20" yataktan yukan "o lazım ge
len '!"raiti haiz müeueaelerin •Y· 
nlmau lbnn aelmektedir. Odaca 
tefrik edilen bir heyet bÜIÜJ> bu 
-vi haıtahane, afiyet, aıhhat 
yurtlan, aanatoryom ,.e omaali 
mü.,......Ieri gezerek tetlUk ad• 
cek - auufau tayin ederek Oda· 
ya aenevi ..-ermeai lizım selen ai
dab toabit edecektir. 

Trabzonda balık 
bolluğu 

TRABZON, 11. - Bir kaç ııQa
den beri fula balık çıkıyor. Cinli
no aöre okka11 ~ıten elli kuruta lra 
dar ıatılıyor. 

- - - . -· 

Edirnede Bulgar muallim Ye 

profeoörlorini !afyİ den Maarif 
müıtqan Salih Zeki, Edebiyat fa 
kültesi reiıi Ali Muaaffer vo u
.mumi müfetu.ıenıen Reoıat Nuri 
Beyler dün şehrimize avdet et· 
mitlerdir. Müatetar 8. birkaç ıti· 
ne kadar Ankaraya avdet edecek 
tir. 

Feyziati lisesinde -musamere 
F eyziati liMaindo dün talebe 

tarafından bir miiaamera verilJDlt 
tir. Miiııamerede lriiçüJıler tarafm 
dan muhtelif danalar yapdmıı Ta 
hir Operet temail ...ını.u,tir. 

Zirai 
Vaziyet 

Yağan yağmurlar 
faydalı görülüyor 

Son ırünlorde havanm kuralı: 

aitmeai yüzünd .. biU..... Vili-
101 mülhakatmm otluk yorleria
de endite UY&DllUfb. Fakat Yal· 
murlann bqlamau bu endi..,.! 
inle otmittir. 

Poliste taltifler 
Poli. divanında mevcut miite

rakim doayalarla evralu tahkılü
yenin tetkikatını ikmal va karara 
rapte-k ouretile söatordilderi 
fevkalade mesaiden dolayı polia 
divaru reiıi ve ikinci 911be müdiir 
muavini Sait, azadan Ye ikind 
tube bapnemurlanndan H*fDB 
Eoneri. Eminönü merkez moıauna 
Ahmet, Büyükada markeıı: mem11 
ru Ekrem, Betilrtat merlıea _..,. 
Necip B. terle Divan kitilııi lh ... 
efenaıJer poliı müdürlüiinco ayn 
ayrı birer takdirname ile taltif e• 
dilmitlerdir. 

Divan roiı •e aza• evveke de 
Vilayet taraftaclan taltif eclilmiş. 
!erdi. 

. 
- , _ ~. --·- --dır ki bütün Fran1&yı pmil meb'uı kaybetmittir. Diğer ta· rafında fikir birliği yoktur. Fır tinin takip edilen haric;i aiyaae- sati Avrupadaki ittifakları bile füi olduğunu tetkikle metııul-
l!sa5lı teıkilit sahibidir. Ve ~u raftan yalnız sosyalist radi- ka kendi arasında ikiye ayni- ti tasvip etmediği manasını da tenkit eclilmiıtir. Son zanıan- dür. Bunu teebit ettikten soa. 
l~kilat ta böyle bir pazarlıga kallerin kazancı bu mikdara mıştır: Sağ ve sol zümre. sağ tazammun ediyor. Franaızlu l~da bu zümreler~ hikinı oluı ra da ne yapılac:ağı pt.'1.. malUaı 

--- - . 

1'tuıaittir. baliğ oluyo;·. Sosyalistler, hat- zümre sağ ile anlaşmağa, sol aıılamıılardır ki Poinc:are za- fıkr f\I olınutlur ki, Almıuıya. değil (;ünkü anlatılıyor ki uı) 
F imdik' h ''I-" et ti komünistler bile kazanmıf· züm'l'e de sol ile birletmeğe manmdan beri dikine gitmek. Y düıman halinde buakıp ta 

1 
mütkülit bundan sonra L--lı-

• • ransa'da ş' ı ~u~ ' d k 1 ba k b" L_ -•ag ve vaaat fırkalara ııtınat !ardır. Bu şerait altında kabi- meyyaldir. Ve sosyalist ra i a ten f a ır feY yapmayan.,.. kendiıine kuvvetle mukabele yacak. Zira bir kısım de-vletler 
tdiyordu. nenin soıyaliıt radikaller tara- fırkasının zaafı da budur. Bu ıiyaaetten bir netice çıkmaz. etmekten ise, bu dütmanı düt· bu ıilahlardan bazılarmm ilga-

F d fıodan t .. •kil edilmesi lazım ael yuzden. fırkanın ileride ikiye Bu siyaset en kahir bia zafet. men olmaktan çıkarmaaa ça- sım iıtiyorlar. Fransa ise bun-
1 .. rıuısız fırkalar.ı ıai an so- .... " d bil F ' · lı 0 

a ı M mektedir. aynlacag"ına bile ihtimal veren- neticesin e e ranaa ya ıate- tmak daha hayırlıdır. larm Cemiyeti akvamın emrine 
lı foy e sıralanabilır: 1 - U· • t' · t' D t.fıızakrlar 

2 
_ Demokrat fakat egaılı nokta 9u.dur: ler vardır. Ancak şimdilik fır· diii emnıye 1 yermemq ır. ün Fakat fUDU hatırlamak il- •erilmaini iltizam ediyor. Aııl 

::ı; h • M" Sosyalist radikaller de tabii kanın sag"a uıeyledenlerinin bi yanın altınlarını bir araya top- zımdır ki, buan muhalefet ik.. ehemmiyetli olan bu nokta hal-
~ uriyetçi ittihadı. 3 - us d d h' · lıı.L·ı H Ik kendi ba•larma bir hükUmet kı'm olacakları anla,ılmaktadır. ladığı bir zaman a a 1 hcare- tidara , .... in .... icraatı da muba ledilmeden neden tecavüzi ve 
ili cüuıhuriyetçiler 4 - a ~ ·ı · ...., ......., çı ..ı....__ h t-kil edemezler. O halde kimin Fırka lideri Herriot da bu fikir ti azalıyor, vergı erı artıyor, İt· lefet zamuımda söylmıen Miız· tedafüi•. ilihlan tefrik etmeğe 

t 
.• """'10kratlar. 5 - Sol c:ena .... "kd t ·· ed' l ı.ı h le ittirak edecekler? Sağa dö- dedir. Sosyaliıtlerle anlatmak sizlerin mı an ezayut ıyor. ere tevafuk etmez. B•kalım çahıılchğı pek malUID olma-

lflrn uriyetçiler. 6 - Müıta· nerek müıtakil ı·adikalleri ye mümkün göriilmüyor. Gerek Her hanıi kombinezonu ta- Tardieu'den _,. iktidara ııe- malda beraber, komisyonlar -ı:. 
kı radikaller. 7 - Radi_- kkuk · ek · · • · · · ---•- 1 la al F '"6 al aoayaliıtler. 

8 
_ Müıtakıl Taı-dieu kabinesinin sol cenahı- dahili siyasette ve gerek hari- ha ettırm ıçın gınıtıiı Ça.;cı< o uı ıo meyy ranmı: rqmaktadırlar. 

'oıyaJitler. 
9 

_ cum· huriyetçı' Dl mı içlerine alacaklar. Yokla c;i siyaaette böyle bir te,ekkü- teıebbüıler akim kalmııtır. bükUmeti de bu kaideye mi ta- Tahmin edildiji sibi her 
, · "h ba .. lun" 1'fade _.ı ___ ,..; ~-' tahaVYiil Fransa siyaseti yanl1:&lık i,.;nde bi olacak. .ı_let t _ _._...,,.1 - •--.n•··ı' sı"lih 
oıyaliatler. 10 - Müttehit sola dönüp e ıntı a t uıuca- cua;ea• ~ ,... UCY ....,.... ·~ ""'6•-
'oıyaliıtler. 11 - Komünist delesinde ittifak ettikleri sos- çok aykırı olur. dir. Bu siyaset çok tenkitlere • * * lan b:ı:ı.di vaziyetine ıöre tef-
oıyıUiıtler. 

12
_ Komünistler. yaliıtleri mi? Sosy~li~t r~~ikal 1ntihab.t neticeainde Fren· hedef olmuttur. Sol cenah züm Tahdidi tealihat kookranaı. rik ediyor. lnailtere ve Ameri-

uük. hu··ku'uıetını' ·n asıl huvıyebm te- ıız siyaseti ne derece7e kadar reler daima Almanya ile daha nm teknik komiayoolan meaai· b bü-=:ı. zırhlıların ı-.ı-fü·,· ol-
k n ümet ilk bet zümreye d-L · · d h · 1 .ı_ ed ~- -'da 

1 
baru"z ettı'recek karar budur. deg"i•ec:ek? Gerçi intihabat mü- dürüst, ... a samınn, a a zı- rine uev- iyor. Malümclm duX..-u fakat t..:;..ük· tahtdL-

d
, r o an &ağdan mütetekkil- ~ . . auu A..., ,,... 
ı Al Hemen ~unu wylemek li- cadeleai z.abiren dahili iktııat yade itimat esasına ıstınat e- ki bu üç komiıyon -hava, ka- birlerin tecavüai olduönnu id-

h ·1 
lın.cı 'Lümreden ıonra mu- T d olm d b' · t t kib. · d · ba •-;ı, ef d b •ımdır ki so•yalı' •t radikal fır- ıneıeleleri etrafın a uıtur. en ır sıyaae a un ter- ra, eıuz- ngi ıilihlarm te- dia ediyorlar. Almanların tek 

-.a. .... .._..;.;et::ı..;ı~i~._....·uııdwiiALi ...ıi~n~t~ih~a~a~t~~:!!!!!!!~~:::~::!::::·;.:_.:..:.:::;..::.:._....JLc....ı..~.ı...~..b .... ..1' ................. miJU.....Lı&iıı:..ı:itDı.ia.lıcı:ılir.....f~~Lı:ıaa..xıa...Lc. b ı vüzi an · si i 1 · 10 b' ton riılıl rr ol-

Tıp talebesi 
Ve başvekil 

••• • 
Paşayı ziy ret e n 

heyet çıkan 
haberi tekzip ediyor 

Dünkü Haber gautesi Tıp ta 
lehe yurdundan çrkanlan t lel,e 
namına bir heyetin Bqvekil J .. 
met Pı. tarafından kabul edildik 
~rini haber verirken Ba9vekil 
Pş. Hz. nin "ortadaki yanlıthim 
- kısa zaman içinde genç Tıbbi 
yelilerin lehine olarak halline t .. 
vauuı edeceklerini kat'i bir liaaa 
la bildinnit olduklarım" yazıyoı· 
ve neticede Tıp talebe yurdun
buııünkü idrao heyetinin vf'bilbu 
aa müdürünün değittirilmeıi lüzu 
mumdan bahaadiyordu. 

Dün Tıp taleboıinden birk.af 
senç matbaaau1:1 ziyaret ..ıe...,Jt 

lıio:clen bu haberin tekaihini riC4 
ettiler. 

Boa gençl•r diyorlar ki: 

- Batvekil Hz. ni Perapat ... 
ta ziyaret odan 1adi kito1ik bey• 
te biz de dahildik. Kond.ileria. 
sadece bir ricada bulunduk.. Bu· 
nun haricinde hiç bir ta)' ıneY.1:ua 

baha olmadı. P .... Ha. Ye T. Riit
tü Bf. balclı -Y• hakan oldoi• 
muaa Mir bize bir f07 9i>7'mı• 
diler. 

Buadaa maada herı...,..i w 
sazetacİye ... Ha. ni siyanıtimio 
zo dair de malUınat vermit deji. 
)iz." 

-- ----
Hava3-4gün 
Serin geçecek 

---~ 

Her sene bu günler· 
de havalar soğur 

Ha•a. iki gündiir babn ı yı· 
lacak dereced• aoiu.muıtur. Şid
detli bir ıimal rüzııanrun setirdi 
ii bulutlar dün, alqama kadar 
lıüçük yağmur zerreleri ile orta• 
hiı ı.Jatb. Bir ~k kiıaııeler, bü
tün bir ...... im zarfmda -.:lfe
lerinden affedilen paltolannı tek 
rak arlralanna seçirmitlo.-.lh·. 

Ha .. anuı böyle bekl....;yea 
bir ıuunanda tekrar aofumaamın 
..beplerini Kandilli naatlıa-.i 
aüclürii Fatİll lıeyden ...ıuk. 

Fatin be)' f11 izahab .....ıi: 
- Senenin bu günlerind.> hia 

ııedilea aoiuldan tabü teLUı.ki 9l 
mok liumdır. Bunun f- is& 
lu da tudur: Her MDO mayıun 
11, 12 ... 13 ÜM:ii a\ialerindo ha 
Y&larm aoğudıaiu sı'bi, •- her 
- top.;.iuninin 11, 12 ve 13. 
ünde havalar ıamır. Anumu 
nıahralü etrafında tabü seyrini 
takip ederken. Mnechı iki defa 
aene riiDet etrafında sealt bir 
halka toıkil eden parçalaDDIJf 
Myyare enkazı ııümolori araam· 
elan geçer. Ancak bir dofaamda 
arzuuız ııün9"o bu enku anuına 
sİJ'er. Bir dofaoında da ba ankaz 
arzımızla süneı araaına siror. 
Mayum 11, 12 ve 13üncü aiinle
ri bu seyyare enkazı aramrzla 
aüneıı araaında kalmaktadorlAr. 
Ba ııebeple güne,ten arznnıza ge 
len hararetin bir kılDUlll belettik 
leri için, arzımızda ha•alar ao
SW'• Bilikia latriniaaninin Ü\' gü
u.ünde iae, arzımız ıenare enka· 
zı ile güneı arumdad.ır. Cün"I 
bize lıendi hararetini tamamen i
..ı ettikten batka bu aeyyare en• 
kaz:uu da "'ıttıiı için, bunlarda• 
da kiiremiaa alueclen hararet, 
tep-İniııaninin üç ııünüudeki nor
mal hararete inzimam eder w 
havalar daha ziyada ıamrr. $u ta
rife göroı mayı11n 11, 12 ve 13 
üncü sünlerini niabeten serin ~e
çirecoiiz demektir. 

y _ . . 

duğu tçin tedafüi ve tec:avüzl 
deniz ıilihlan arasmdaki farkı 
tam bu noktada teabit ebnitler 
dir. 10 bin tOD ve •t•ğısı teda. 
füt, yukanaı tecavüzidir. Fran
ıaya gelince; tahtelbahirleri t~ 
dafüi telakki ediyor. Japonya 
muazzam tayyare gem.ilerinin 
gelip le taşıdılı.lan bombardı· 
man tayyarelerile memleketin 
bombardıman edileceğinden 
korktuiu için tayyare gemile
rini tecavüzi addediyor. 

Kara ailihlarma gelince; bu 
noktada da ihtilaf derin: Bir 
kısım devletler 100 milimetre
lik, ikinci bir kiamı 150 mili
metrelik, üçüncii bir zlımre de 
200 milimetrelik toplan tec:a· 
VÜ2 ıilihı addediyormuı. v.ı. 
biaıl her d~letin l<endin.e sö
re bir heeabı vardır. Berikileri
ni atlatmak iıtiyor. Bakalım 
kim kimi atlatacak. .. 

Ahmet ŞOKRO 
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12 .. 14 - 18 -

Gelen enalr. &eri ...ntınez -
Müddeti geçen naıııw.r 10 ltu
ruıtu.r. Guete .,. matbaaya ait 
itler içln müdirlyete milracut 
edilir. ~ıniz Ula.ların mes'u
'iyetini kabul etmez. 

BUGUNKU HAVA 
y etillmy aabri ruat -*• 

zindea verilen mallimata ıöre 

bqün laava kıımen bulutlu de
vam edecek, rüzglnn kuvveti a 
zelecaJr:br • 

12-5-32 tanlıiacle han tazyilr.i 
758 milimetre m fazla sıcaklık 12 
ea az 9 ....,tisrat lıay.ı..ıilmİ•
tir. 

[fiiJiijij 
Radyon varmı ?: 
Ben bu söırila ,.alam nakill

yimı 
iki lıiti Beyotluada bir kah

vede oturuyordu •• Ben de orada 
idim. KahTede bir radyo nr ... 
Gürültü ediyor. Bu iki kifidea 
biriıi ıenç, diieri orta yaıh ... 
Ve bu SOID1IDCll adamm sakalı 
var •• 

Lif aru.mda ıeaç dedi kiı 
- Aman ylllıu!I Bu radJo

daa fa bıktık ••• Hatır batır ha
tır 1.. Sade ııüriiltü 1 Bu rüriiltü 
den ıııüıteri.ler memnun mu olu 
yor ıamyorlar? .. 

S &kallı cevap verdi: 
- - Parasit var da ondan ... 

T r•.llll••J yolu üzerinde radyo 
di·Jemna. Sen pi de beaiıald 
D elinle! .. 

- Vay senin radyoa var mı7 
- Var 7a!. Ned.ı tattm? .... 
- Sakalını rönlüm de!! .•. 
- Anladım ... Lakin ben yal-

nız çalgı dinlerim ... Konferam 
lar verilirken evde değilim! •• 

Emlak tahrir itleri 
Yeni bir kanuna göre bir ta 

kım komisyonlar emliki yaz
n:akta ve bunların kıymetlerini 
ira ti arını teabit etmektedirler ... 
Bu suretle yapılan defter üze
rine bina verrileri bet sene için 
tayin olunacak. 

Dün bu komisyonlardan biri
nin biri bizim mahalleye bir ta 
kım kağıtlar dağıtmı!··· Bu ka
ğıtlarda deniyor ki: 

"Filin tarihli kanun muci
bince malınızın kıymetini ve İ
radını tesbit edeceğiz. Tapu se
nedi le konturatlan hamilen fa
lan gün malınızın ba,ında bu
lununuz. Gel~iz .. " 

1 
damı malının batında olmak i
çin sabahtan akşama kadar bek 

i leyebilir mi?.. Bekleyemezse, 
komiıyon mal sahibi olmadan 

ı 
nasıl kıymet takdir eder?. Hiç 
değilse öğleden evvel yahut son 
ra diye föyle tahmini bir feY 

1
, yapılsa olmaz mı? •• 

Düşününüz bir kere •• Siz bir 
[j muallimsiniz.. Mektebiniz var. 
1 I Yahut banka memurusunuz iti-

nizden ayrılamazsınız... Böyle 
1 de bir ihbar geldi .• Bir ııün va
zifenizden aynlacak ve sokak 
kapııında bekleyeceksiniz .. 

I· Tenkit kolay yapmak ııüçtür 

1 
derler diye söylüyorum. Bu ko 

, misyonun yerinde ben olaam, 
I binalan gezer, her yeri hakkm-
da bir takını notlar alırmı .. Son 
radan ulı.abı emlaki vesikaları 
ile oraya davet eder, alclıi1m 

' notlarla onların vesikasını kartı 
lattmr, neticeye varırım. Böy
lece halkı sabahtan gayri muay 
yen bir saate kadar intizarda bı 
rakmam .• Amma ben de komis
yon olmam •. O da ayrı mesele! 

Yıkanmak istemiş 

1
. Rivayete nazaran sarh()! ol
duğu ııörülen birisi T arlabaşrn-

1 da bir Çetınede yrkanmak için 
anadan üryan soyunurken zabı 
ta tarafından menedilmiı ve ifa 
desi almmak üzere karakola ça 
ğırılmıı •. Bu adam zabıtaya ver 
diği ifadede: 

- Efendim! Biraz keyiftim. •• 
Hava da sıcaktı. Caddeden ce
çerken baktım. Etrafım kum, 
toz, toprak,., Bir tarafta da ta
kır takır su.. Kendimi plijda 
umıettim •• Dsıize rirmek için 
aoyunurken belli yakaladmız .... 
demittir. 

Bu ad.mc::atwn bahaettiti 
caddede baldbı.. l.uııüJaleırde 
bir plijdaa fasla kum ve toz 
Tardır. 

FELEK 

Yeni ne9riyat 

Bir ömür böyle geçti 
Genç Ye cüzide p.ır F anık 

Nafiz Beyin yeDİ bir ıiir kitabı 
neıredildi. Şairin 60 dan fazla 
ıimdiye kadar hiç nefredilmemit 
ıürini de içinde bulunduran eae
rin kıymeti hakkında bir teY söy
lemeie p.irinin yükaek ve cüzide 
p.hıiyeti manidir. "Bir Oaıür böy 
le ceçti" Faruk Nafizin en haa
ıa~, en muatarip ve en aan'alkl· 
rane ıürleridir. Kitap ·Suhulet ki
taphaneıi tarafından baaılmrıbr. 
Karilerimize tav.iye ederiz. 

Güzel bir mecmua 
lıtanbul Erkek liaeıi IOD unıf 

talebesi tarafından bir mecmua 
neıreclilmittir. Pek ziyade dikka
te ,.,._ ya:ıulan ihtiva eden bu 
.mecmuayı tavsiye ederiz. 

Kıral Edip 
lıtlldi.I liHıinde t"fkil edilen 

bir dahili talebe kooperatifi milli 
kütüphanemiz için faideli olac:a
iına kani olduğu eaerleri ne,...t
meye ba9lamııtır. Talebe koopera 
tifi ilk olarak, Kemal Emin Beyin 
aofokulludan nazmen tercüme et
tiii kıra! Edibi ne.retmiıtir. 

Faaliyeti mektep dahiline in
hisar eden bir talebe kooperatifi 
için büyük bir fedakarlık olan 
bu hayırlı tetobbüaü takdirle kar 
tılar ve hizmetlerinin tevaliıini 
temenni ederiz. 

Gol 

Vehleten iyi bir şey .• O günü 
haber veriyorlar. Lakin bir it a · 

Bu spor gazetcıinin dünkü 
nüahaar muhtelif ıpor yazı ve ha 
berlerile intitar etmittir. 

Milliyet'in Romanı: 9 

Eve Düşen Yıldırım! 
Nahit Sırrı 

Memlekette 
Teşcir! 

Bir senede bir mil
yondan 

fazla ağaç dikildi 
ANKARA, 11 A.A. - "Geçik

miıtir" Ağaç koruma cemiyeti 
reisi lzmir meb'uau Rahmi Bey, 
Cemiyetin faaliyeti hakkında at• 
iıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Başvekil lamet Pata Hazretle
rinin fahri riyaıetlerinde çalıt· 
makta olan aiaç koruma cemiye
ti nizamname ve procramile tea
bit edilmiı maksat .-e gayeleri 
dahilinde bu aene de çalqarak 
memleketin muhtelif saha ve mın 
takalannda faydalı -ticeler el
de edilmiftir. 

Bunları madde madde bildire
yİln. 

1 - Meyvalı, ıneyvaaız ağaç
ların çoğatılma11 tetebbüıümüz, 
bugüne kadar ıubelerimizden al
dığımız maili.mata nazaran 1 ,026, 
088 aiaçın dikilmesi gibi ehemmi 
yetli bir netice göatermektedir. 

Bu yekünun 508,842 meyvalı 
ve 517,246 aı meyvaaız ağaçtır. 

Meyvalı ağaçların nevi ve cin.a 
!eri itibarile müfredatı ıudur: 

Kayıi 84, 762, elma 89,975, tef 
tali 5,860, ayva 5,600, armut 
55, 701, erik 50,953, badem 3,021, 
zerdali 9000, viıne 58,6000, kiraz 
46,411, zeytin 20,000 dir. 

Dikilen meyvaaız ağaçlar: 
Akasya 157,806, kavak 150,791, 
ciladicya 8000 aöğüt 97,000, ser
vi 20,93, çinar 48,612, çam 4,560 
ablat 18,327, aofora 3,671, katel
pa 6,542 dir. 

Vilayetler içinde en çok ağaç 
dikenler aıruile ıunlardır: 

Çanakkale, Bayazıt, Y ozcat, 
Manisa, Erziocan, Sıvu. Bu ailUJ 
dikme faaliyet.inde cemiyetimizin 
tefebbW ve nezareti altuıda ola
rak, mahalli idare amirlerin.in ve 
ziraat orman memurlarile zabi
tan ve muallimlerimiain ve ağaç 
Y•tittirmefe meraklı halkımızın 
büyülıı: muavenet Ye muzaheretle
ri ciiriilmiiftür. 
Ağaç bayramlannm cemiyetin 

bu huauotaki talimatı dairealnde 
cittikçe artmakta oldutwıu ve 
muyaffakiyetli neticeler elde edil 
diğini iftiharla kaytlederiz. Ağaç 
ba:rramlannı Çanakkale, Sıvao, 
Y o"cat, Erzincan, Demirci, Bey
tehir, Kemab, Geyve, Kaleycik, 
Kula, Hendek, Göynük, Söiüt, 
Divrik, Darende, Akçadaf, Genç 
Ounancık, Dursunbey, Bursaımı 
Soğukpınar, Vilayet kaza, nahi
ye ve köyleri yapmaktadır. 

Cemiyet merkezde de çalıta
rak Ankarada elma, armut, erik, 
vitneden ibaret olmak Ü&ere 750 
fidan tevzi etmiftir. VilG" ve ki
raz a11lamak üzere 20,000 iiriı 
fidanı ıetirterek Ankara fidan
lıkrarma dikilmittir. 

Önümüzdeki atı -vıimiade 
bu fidanlar en iyi cine vİ§ne ve 
kirazlara aıılanarak ıayet cijz'i 
bedelle halka satılacak ye bu su
retle bu iki cinı mer•elerin mem 
lekette çoğaltılmasına çalııılaçak 
trr. 

2 - Cemiyetin, meyvalı mey
vauz afaçlan çoialtmaktan bat
ka ikinci bir maksadı •ardır ki, 
bu da meyvalr aiaçlann cinıini ie 
!ah ebnektir. 

Bu maksadı temin için merke
zin delalet ve nakdi yardımile 
18,470 bin kalemi meccanen da
ğıtılmıttn. Müfredatı ıudur: 

Kayiıi 2,250, elma 2,050, ar
mut 3,150, kiraz, 3100 viıne, 
3400 erik, 1,400 yapmc.ak, 500 
zeytin, 200 keıtane, 150 çekirdek 
aiz, 100 dut meyva ağacı isli.hı 
teftıbbüsünde cemiyetimiz ihraca 
ta elver.itli ve en iyi cins meyvele 
rin afılanroaıı gayesini takip et~ 
mektedir. 

Mcnıleketimizde pekçok çeıit 
meyvalar mevcut iae de bunların 
bir çoiu ihracat için elveritli de
ğildir. Bu hariç pazarların iatedi
ğİ muayyen tip ve nevilere uygun 
dütmemekte ve hariç kartı ıev
kolunan meyvalara dü.kün fiat 

verilmektedir. 
Eğer en iyi cina meyvalan ço

ialtıp ıtandard yapabilip iyi am
balajla aevkedebiliroek dünyanın 
en mühim bir meyva ihracçıaı ol
maklıiımız kabildir. 

Çünkü bizim meyvalann ikli
min müıteına feyzi neticeıi ola
rak haiz oldukları evsaf yükaek 
rekabetten mesundur. Bütün di
ier ecnebi rakip memleketlerde
ki fenni mesaiye rağmen bizim 
meyvalarnnız gibi lezzeti, koku
su, rengi vesair evşafı itibarile 
mümasili nefis meyvalar yetiftiri 
lememittir. Bu tabii imtiyazdan 
iıtifade ederek cemiyetimiz cinı
leri fena meyvaları iyi cinalerle 
atdamağa ve meyvarun bakımı, 
hasadı, hutahklanndan korun
maaı, tunifi iyi, muhafaza ve 
ambalajı gibi mühim eaaalar üze 
rinde çalıımaktadır. Bu huauata 
en müsmir mesai sarfeden Kaıta
moni viliyetimizdir. Kaatam.onide 
Avrupadaki fidancılar gibi iatenil 
diii zaman 8 - 10 bin aırlı fidanı 
verebilecek meyva fidancrlan ye ... 
tiımiştir. Memlekete olduğu ka
dar kendileri de çok menfaat te
min eden bu Mnrf erbabı istihaa
lin çoğaltılmaaını teşvik etmekte 
yiz. 

Çalışkan çiftçilerimize öğütle 
riz ki her sene Avrupadan atı fi. 
danı getirerek memleketimizde 
satanların yerine Türk mera fi· 
dancılan kaim olsunlar ve harice 
paramızın çıkroasma meydan ver 
mesinler. 

Kaıtamonideki fidancılar ken
dilerine ömek ohun. 

Atı kalemi tevziatı yalnız mer 
kezde yapılmakla kalmamıştır. 
Şubelerimiz yekdiğerlerinden iyi 
cins aş ı kalemleri getirttirmek su 
retile bu makaat uğrunda faydalı 
ıurette çalııımqlardır. 

3 - Cemiyet tedarik ettiği a
iaç tohumlarını 9ubelerine gön
dermekle teacir faaliyetine bu 
cepheden de devam etmektedir. 

4- Cemiyet procramtnda mev 
cut fidanlık teai&i huauıunuo bil· 
tün ıubelerde tatbikı için çalıt
mııtrr. Çeıme, Demirci Bayazıt, 
Burdur ıubelerinde meyvalr mey 
vaaız ağaç fidanlıktan tesisine 
muYaffak olmu9tur. 

5 - Müıtahıil köylü halkımı
zm iatihoal bilcilerini meyvacılrk 
sahaarnda artınnak için açık bir 
li .. nla yazdmıt ve mevı:uuna gö .. 
re renkli reaimlerle maksadı pek 
vazih bir ıurette öğretmeyi te
min edecek levhalar ibzar etmek 
için muhtelif memleketlerden bir 
çok nümuneler getirerek netri .. 
yat vazifeaini de en faydalı bir 
tekilde yapmaca hazırlanmııtır. 
Bu levhaların iluııalinde ağaçla
rm dikimi, balm.i:, ~tdanmaac, 
haatalıklarla m~deleıi, aıeyva
lann toplanma~ muhafazası, 
tasnifi ve ambaltjı'nı köylü hal- ' 
kımıza öfretilecek ve bu huauıta 
ki bitci aevireleri yükaeltilecek
tir. Bu levhalar köy muhtar oda
larma anlarak daimi aurette m.üa 
tahıilln cörüp okumaıı temin olu
nacaktır. 

Bu levhalarıa :ııeytin, incir, fm 
dık, limon, portakal elma, kayıi 
gibi şimdilik en mühim ihracat 
mahsulleri ayn ayrı bakma ve 
meyvalarm yetiıtiği nuntaka köy 
lülerine ıöndermek taaavvurun
dayiz. 

Bu makaadımızı temamen in
taç ettiğimiz zaman cemiyetin 
teftıkküliindeki esas gayeyi vaai 
ve şümullü bir surette ifa etmiş 
bulunacağız. Şimdilik cemiyetin 
faaliyeti hakkında söyliyecekle
rim bundan ibarettir!' 

Çocukların eline 
geçen dinamit 

lzmirden yazılıyor: Arapbasanda 
Bülbül aokağında oturan Mürteza 
oğlu Mehmet iıminde on iki Y&J•nda 
bir çocukla Tahir iamindeki bir ço
cuk crvarclaki tarlada oynarlarken, 
yerde bir dinamit bulnııttlardır. Ço
cuklar dinamitin fitilini iki tat ara
ımcla ezerken dinamit birdenbire 
patlamıştır .Çocuklar ellerinden ve 
gözlerinden yaralanmıtlardır. 

İzmir rıhtım 
Şirketi 

Mübagaa tekliflerimiz 
hissedarlara bildiriliyor 
ANKARA, 12. - l:zmir rıhtım 

ıirketinin Atm almmaşı meaeleolni 
hiuedarlar namım nafsa veületile 
müzakere eden franıız avukatı la
tanbul tarikile Pariıe clönmüıtür. 
Hiuedarlar müme11ili Pariste bazı 
temaalarda bulunacak, hülr.Umetin 
tekliflerini bildirecek, yakında ıeb
rimize dönecelctir. 

Antalyada harap 
olan bahçeler 

Antalyaclan yazılıy<>T: Son dolu 
afetinden mutazarnr oıan Bilan 
köylerinin zarar ... ayanı tahmin ... 
dildiiinden çalı: fazladır. Bu zarar 
ve ziyanı tahmin edildiğinden çok 
fazladır. Bu zarar on bin alhlndan 
fazladır. 

Bilin köylerinde ziraat hemen 
yok cibidir. Bura mabıulü hep mey 
ve ve üzümdür. Bunlar ela mahvo
lunca köylünün eli böğründe lı:al
nuıtır. 

Köylülerden mürdd<ep bir heyet 
lıkenderuna giderek mutaaarrıflrğa 
müracaat etmit. zarar Ye ziyanlan
nın tahmini için bir heyet cönderil
meıini ve kendilerine hükUmetçe 
muavenet edilmesini temenni etmİf"' 
!erdir. 

230 alhn sıroldu 
Çankırıclan bildiriyor: Geçenlerde 

K .. tamonuda bir hınızlık olmuı,A
ragil İsminde biriai Serkia iaminde 
birinin (230) altınuu s-Jmı•br. Bu 
paraları Viktorya innlnde bir kadı
nın fıtanlıula götürmekte olduiu 
tehrimlz poliıine Kaatamonudan bil 
dirilmİftir. Viktorya buraya celen 
yolcu kamyonlannda bulunmuı, .... 
kat üzerinde (90) ki.fıt lira çıkmış
tır. Bu ıebeple kadının cürümle a
likı111 olrnadıiı anlqdnu•tır. 

iki kadın boğuldu 
Mıongenden yazıhyor: Bu cıvar

da Akçakoca köyünün ki.hyalar ma
hallesinden Lilz Oımanın :zevceleri 
Hatice ve Aı:inıe hanımlar Arak kö
yüne ..._.. almıya gibni9ler, dö
aü9te Menıen dereıinden geçerken 
ouya yııvarlanmıtlar ve ikiıi de bo
iulup ölmü9lerdir. Kadınları ıu 200 
metre kadar ıiirüldemittir. --
Kuvvetli bir yumruk 

Büyükderede kibrit f.,brikaaın 
da amelelik yapan ş.,ıki, ayni 
fabrika ameleoinden Ahmet ile 
kavcaya tuhlŞmUf, Şevki kuvvet 
li bir yumruk sallamıf, yumruk 
Ahmedin ba4ına isabet etmqtir. 
Ahmet yumruğun tesirile aende
lemiı ve baıı kapıya çarparak ya 
ralanmışbr. 

Yalakta yıkanan 
sarhoş 

Galatada Boıtanbatı çıkmaz 
aokaimda 17 No. lı evde oturan 
Abdurrahman iaminde biri son 
derece aarho• bir halde Tarlaba
,ı caddeainden geçerken bir çeı
meyi görmüt ve derhal soyuna
rak yıkanmıya batlamııtır. 

Civardan geçmekte olan dev
riye memurları Abdurrahmanı 
yakalıyarak merkeze aevketmiş
lerdir. 

~-... - · 
Şehir kütüphanesi 

Bir kaç sene evvel belediye
nin satm aldıiı ve bir ,ehir kütüp 
haneai İttihaz etmek Üzere tami
rine karar verdiği Beyazıt med
reseainin tamirine batlanmıştır. 

Medreaenin içi temamile bir 
kütüphane haline ifrağ edilecek 
...., mevcut kitaplar yerleıtirilecek 
tir. Belediyenin ıatın aldıiı kitap 
lar içinde çok kıymetli ve emıali 
nadir olan nüshalar vardır. Şehir 
kütüphanesi nihayet Temmuz ip
tidasında açılını~ olacaktrı. 

.. .............. Bugün .................. ... 
MELEK &inemaaında j ELtlAKA Sınemaıunda 

SiL VIA SİDNEY ve MARY GLORY ve 
PHILIPS HOLMES FERNAND GRAVEY 

ÖLDÜRD0G0M KADIN DÖŞES OLACAKSIN 
(La femme que j'ai tue) (Tu seras Düchesse) 

filminde filminde 
fıaveten: Puamount Jurnal ve zengin sesli varyeteler 

Tenzilatlı matineler: Me1ek'te 11 de Elhamrada 10,45 tA 

Kari sütunu 

45 dakika teahhu
run zararlan 

Bir kari imiz yazıyor: 
Evvelki gün Topkapı - Sirkeci 

hattında tramvay ıerviıi tam 45 
dakika teahhurla icra edilmit. 
yüzlerce yolcu günet altında ve 
sokak ortasında beyhude tramva 
ya intizar etmitlerdir. 

Topkapı şehrin oldukça ücra 
bir köşeıidir. Fakat diğer hatlara 
nisbetle şayanı dikkat hususiyet
leri Yardır. Memleketin belli bat 
h 4 hastanesi, ve 8 mektebi bu 
hat Üzerindedir. Topkapı hattın
da itliyen tramvaylar sırasıyla 
Cerrahpqa, Haseki. Daülkelp ve 1 
Valde hastanelerine her gün h .• 1 

ta ve yolcu taırrlar, binlerce tale 
be ve yüzlerce tütün amelesi her 
sabah ve her akflUll bu hattın a
rabalarından istifade ederek mek 
teplerine, itlerine gidip gelirler. 

Son aenelerde Topkapı ayrı 
bir huauaiyet daha peyda etmif, 
yeni bir sayfiye halini almııtır. 
yaz mevsimini sayfiyelerde geçir .. 
meyi itiyat edenler havasının, su 
lannın iyiliği dolayısıyla Topka-, 
pıyı terciha başlamışlardır. 

Her nedense tramvay şirketi 

de bu ınevaimlerde serviılerini 

gayri muntazam bir hale aokmak 
ta ve halkı bizar etmektedir. 

Evvelki günkü 45 dakikalık 
teahhur çolr. acı neticeler vermi• 
tir. Bilhassa yüzlerce haata mua
yene zamanını kaçınnıthr ve bir 
çok amele bu teahbur dolayııile 
İtlerine kabul edilmemiflerdir. 
Aceba bu noktalara tirket bir az 
daha riayetkar olamaz mı? 

Gnizia 'daki 
tayfa kız 

lamet Paıayı Ruaya'ya cötürüp 
getiren Cruzia vapurunda Natata 
isminde tayfa bir kız bulunuyor. 
Hatti. bu kıza kaptanın kızı den· 
mi9ti. 

Mabn~z.el Natafa bundan mem f 
nun kalmamıı ve: j 

- Ben, bu vapurda kimsenin 1 

kızı olarak seyahat etmiyorum. 
Ben sadece bir tayfayım! demif
tir. 

Filhakika, 18 yatında olan Na
tafa, geceleri ve hatti. en fırtınalı 
havalarda bile nöbet beklemekte, 
güverteyi yıkamakta, ortalıiı bo· 
yamaktadır. Hulaaa, her erkek 
tayfanın yaptığı iti yapıyor. 

Nataşa, yedi senelik bir mek
tep bitirdikten sonra üç aenelik 
denizcilik mektebinde okumakta
dır. Yazlan tayfa sıfatile çalııı· ı 
yor. Yirmi bir ya9ında kaptan ola 
cak. Batka Ruı gemilerinde, da
ha timdiden, kaptan olmuı kızlar 
varmıı. Fakat, timdilik kadınlar 
harp gemilerine kabul edilmiyor .. 

Bugün ASRI s.nemada 

BiR ANNENiN 
GÖZ YAŞLARI 

Büyük trajediyen 

MARY KARR 
tarafından saat 16,1/2 ma
•tinesinde ve gece zengin 

VARYETE NUMARALARI 

SATILIK ve KİRALIK 
HANE 

B.,.iktaşta Kılıç Alide Alem 
Kadın ıokağında 12 No. hane ( 6 
oda mutbah, bahçe, kuyu ve tu -
lumbaar, terkoı ve elektriği havı) 
ıatdık ve kiralıktır. Görmek iıte
yenler yanındaki haneden veya 
bekçiden anahtarı alabilirler. Gö
ı-ü,mek için de Milliyet matbaa11-
na Nihat ve Nuri Beylere müra
caat edebilirler. 

-

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
Ccrıubi Amerikayı anlatan ye

gane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
baarlmış kitapların en nefisi. 
Papyelı:uıe üzerine tabedilmiş 

müteaddit resimler. 
----~--

2 - F aşiat Rom• 
Kemalist Tiran 

v~ 

Kaybol mut 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, ınkıllpçı Ar

navutluktan ve bizden sonraki 
Makedonyadan bahseden yegane 
:ürkçe kitap. -·-3 - Yeni Rusya 
Ru~ inkılabından, bolşevikle

dn terbiye ve telkin metotların

ı rlan. Rııs inkılabının bugünkü 
' aziyetinden bahsetlen yeğane 

türkçe kitap. 

Bu eserlerin hem san'•t, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile berkesin hem lezzet. hem 
i9tifade ile okuyacağı en iyi ki
taplar bunlardır. -· -

Hepsi Muallim Halit kütüpha
'lesinde bulunur. 

DOKTOR 

r .t'f l N Ş U K R O 
ı: ...ıım haıtalıklar müteha1111. 
Her cün öğleden aonra lıtanbul 
Türbe Babıili Caddesi No. 1c 

Telefon 2,2622 larm14. 1 
Nataşa, yemek içmesi hariç, IİI••••••••••••-= 

ayda 85 ruble maaş alıyormuş. 
Bu para, alelade bir amele 

kazancı meaabeaindedir i amma. 
amelenin yiyip içmea.i ve yatma .. 
sı da bu kazancına dahildir. 

Genç kızın şahıiyeti lımet 
Paşa Hazretlerinin, refikalarınıl\.. 
hariciye vekilinin zevcesi ile kerJ. 
-1eıi Emel Hf. nin son derece n•
ıan dikkatini celbetmiıtir. Paıa. 
Natata'ya iltifat etmiıtir. Ona: 

- Siz Sovyet memleketlerinde 
çalıtan genç kızların mükemmel 
bir nümuneıiainiz ! demiıtir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye baatabklan 

mütehaaaıaı 
Cumadan maada hergün öileden 

aonra aaat (2,30 dan Se) kadar lı
tanlıulda Divanyolunda 118 numa
rıılı huauıi dairesinde dahili h .. ta
hklan muayene ve tedavi eder. Te
lefon: lıtanbul :1.2398. 

artarak akıam yakla,ınca, eve zeze karşı duyduğu fey baıit mü! edemez, ayrı çıkardı. İki bir karla sıyrılmak imkanı var- ti. Çıktılar ve beraber geçirdik 
dönüyorlardı. bir arzu, küçük bir sevgi de- kardeş arasında bir daha a,ıl- dı. Ve yediği tokat, azmi ve leri saatlerde bundan hiç bah-

Şayeatenin evlilik hayatın- ğil, büyük ve çılgın bir atktı. maz bir duvar yükselirdi. iradesi üzerinde bili.kiı bir kam ıetmediler. Fakat, dönüıleri 
da ilk defa olarak kocasından Maceralar geçirmeden izdivaç Ve Namık babasına açıkça çı hizmetini gördü. Ertesi gün, öbür günlerden erken oldu. Sa
bir tokat yemesi, onların yedin hayatına giren ve senelerce zev kartı gelmese bile, iki karde- iki genç yine gitmeğe hazırla- it, kızı eve getirip bıraktıktan 
ci yahut sekizinci seyranları es celerine sadık kalan kocalar şin davasında Ahmet Şükrü nırlarken demitti ki: sonra, İstasyon civarındaki 
nasında olmu9tu. Genç kadınla ın sonra birden bire kapıldıkla- Efendi behemehal küçük oğlu- - Pek geç kalmayın. Bir bahçeli kahveye gitti. İki ar-

öğle yemeğini müteakıp işleri- leceğini anlatan, isbat eden ro- kocası bu bahse bir daha hiç av rı a,k, kasırgalara ve boralara nun tarafını iltizam edeceği i- de dönü9te sen tekrar çıkıp kada9ile oturdu. 
De döndükten ve öğle gün~i- manlardı. Ve Sa.idin intihabile det etmemişler, zaten ondan benziyen aıktı. Genç kadın ilk çin, iki e•in yine ayrılacağı mu kahveye filin git .. Ağabeyin e- Eve döndüğü zaman, baba
nin kuvveti azaldıktan sonra bu kitapları edinip okuyan l'ytu sonra yalnız kaldıkları zaman gününden tehlikeyi sezmiş, fa- . hakkaktı. ve gelince yalnız Muazzezi bul sı da, kardeti de gelmişlerdi. 
Saitle Muazzez tepelerden ince azzez, okuduğu romanlardaki biç konuımamışlardı. kat bu derecesini yine tahmin Bu suretle de Sayeate yal- sun. Sait o akıam ağabeysini ge
su yoluna iniyor, İmrahor köy- delikanlıların en güzelleri ka- Namık karyolayı Şayesteye edememişti. Çıkacak mürıaaip nız kalacak, kaynata, kayın Halinde ve aesinde, bir cür çen akşamlara nisbetle dah• 
!erine giden ağaçlık yolda yo- dar güzel bir gencin, kendisini 1 bırakmıt, kendisi sedirin üze- bir k11mete kızın verilir veril- hizmeti görmekten kurtulacak- , me ortak olduğwıu haber veren neş'eli buldu. Lakin zahir bu 
ruluocaya kadar yürüyorlardı. kollarına almak ihtiyacile ta ya rinde yatar olmuıtu. Sade ha- mez, Narnığın bunu kabul et- tı. Diğer taraftan, babasının 1 garip bir eda vardı. Ve tokalı neı'e kendisinin evde bulunma 
Sonra en&'ölııeli vegüzel yer~ se nında ürperip yandığuu hissedi , ne halkının yanında dargınlık- mek ıztırarında kalacağını ve tahakkümünden bu suretle çı- 1 yine batırlıyarak, acı bir tebeı- dığından ileri geliyordu. Çün
çiyo.·, okumak için uzanıyorlar yordu. Fakat, hemen daima tek !arını belli etmiyorlardı. Her bir müddet ıztırap çektikten kacak olan zayıf iradeli Namık sünıle dudaklarını büküyordu. kü Namık bir müddet sonra 
dı. Sait ders kitaplarım okuyor, sakinleri kaldıkları ağaçlar al- şeye dikkat eden ve sı küçük sonra bu atkın kabusundan sıy. yine mutlaka bir boyunduruk Bu halin, bu tebessümün karşı süküti oluverdi. 
Muazzez kira ile alınmıs roman tında, başlarını kitaplardan kal emmarelerden mutlaka bir ıey rılıp kurtulacağını zannetmit- arayacak, artık yalnız yafaya- smda Muazzez kızardı, Sait Muazzezle ise hiç konutmu
lardan birine dalıyordu: dırıp arada bir konuşurken, atk keşfetmeğe Q&lrşan Emine ka- ti. Şimdi görüyordu ki böyle j cakları için de tabiidir ki ancak hiç bir şey söyliyemedi. Bu yor, onun bulunduğu tarafa bi 

Bu romanlar bütün roman. tan ve arzudan hiç bahsetmedi- dm bile, henüz belki bir fey o!mıyacak. Çünkü, her talibe 1 ker.~i tahakkümü altına gir"- g_ezmelerind': öyle giz.lenmesi le bakmıyordu. 
lar gibi sevdadan, buseden ve ler. Gençlikleri ve güzellikleri- hiasedememitti. Fakat Namık btr kusur bularak, Namık Mu- ı cektı. Ve aşkını uzun zaman lazım fena bır şey mı vardı? - 1 -
ihtirastan bahseden romanlar- le, ikisi de biribirlerine doğru kansına : azzezin gelin gitmesine mini 1 unutamıyacak, belki senelerce Her ikisi de bu fikirde değildi- Şayestenin tavsiye ve tenbi 
dı. Neticede göz yaşları, felii.- gelmeğe ve mutlaka biribirleri- 1 "- YHıe yalnız çıkıp dolaşı- oluyor. Kocasından o tokatı ıztırap çekecekse Şayeste için ler. Hem niçin buna karşı Ah- . hile seyranlarına verdikleri bi-
ketler batta ölüm bile olaa, sev ne kavutmağa mecbur birer su 1 yorlar mı?., Şeklinde bir sual yediği gün, Şayeste genç kızla ne mutluydu bu! Sızısı bir tür- met Şükrü Efendi lakayt kalı- raz hileli ve esrarlı şekil, Sait· 
gilinin omuzuna ateş gibi ya- gibiydiler. Bununla beraber, ar sormadığı gibi, çıkıp çıkma- kaynı arasında artık dönülemez lü yüzünden geçmiyen tokatm yor da Namık alakadar oluyor- ı le Muazzezin kırlarda geçirdik
ııan başını bırakmış bir genç tık yenemiyecekleri bir zaafın ., dıklarını anlamak üzere hiç eve bir vaziyet hasıl olmasının ken- ' intikamını, onun bedbahtlığını du? Bu huıuıta bir §eY sorar- !eri yanlızlrk saatlerini ıııcılda
kız ve genç kadının ilahi bir •a pençesinde biribirlerinin kolla- vakitsiz de dönmedi. disi için yegane çıkar yol ol- j her gün görmekle almıt olacak- sa, alınacak cevap üzerine ar- yıp alevliyen en büyük imil ol. 
adetle mes'ut olacağını, ancak rına düşecekleri ine kadar, sade Ancak bu sormayıftan, bu duğuoa hükmetti. Ahmet Şük tı. tık Muazzezin d19an çıkmak du. Ve aralarındaki ilk bu.e-
tek bir saat sürdüğü takdirde ce birer arkadaş gibi konuştu- dönmeyiıten Şayeste bir ümit rü Efendi Saide Muazzezi al- Yani, dikkatle, mahirane ha istemiyeceğinden Sait birden bi nin saf, nıaıum bir nüvazit cle-
bile bu saadette bütün bir öm- lar. ve teselli duymağa muktedir imek mecburiyetinde kalırsa, reket edilmek şartile, eve çö- re korktu. Muazzez de biç bir ğil, bir ihtiraı busesi olmuma 
re 7etecek bir kudret bulunabi 1 lki üc saat sonra gölgeler olamıvordu. Kocasının Muaz- Namık mutlaka buna taham- ken bu felaketten Şayeste için y sormamı sö li ernıemiı· '~ vamr var) 



l>ün Tıbbiyelilerin bayram. 
ları vardı •• 

[Başı birinci sahifede] rif Vekilleri Beyefendilere birer tele 
Fakültenin bayraklarla süılenen rafla iblağ olunmaaını teklif ede

büy_iik ıalonunda yapılan meraaime, riıa." f:" ban~oıu tarafından çalınan ve 
1 men dınlenen iıtikliJ marıile ..... 

J(01ı.~er 

anınııbr. 

R Müteakiben fakülte reiıi Tevfik 
ecep B. tarafından atideki açıt 

nutku irat edilmiıtir: 

Tevfik Recep B. in nutku 
beki~· Mi. u!'terenı efendilerim, Tür!& 

Besim Omer Pş. nın bu teklifleri 
alktılar arasında kabul edildikten 
aonra Piyano: Cemal Reşit, Keman: 
Seyfettin Aoaf, Violon.el: Sezai A· 
ıaf B. terden mürekkep Türk Trio 
Heyeti tarahndan güzel parçalar ça· 
lmmıştır: 

Tıp talebe 
reisinin 

cemiyeti 
nuthu 

d 
1 ımn bu mukaddes mabedin

e mealek bayranuru 1 d'' .. .. 
nü tesid n yı onumu
kenıaı· h~n toplanan heyeti aliyenizi 

1. 
1 uıınet ve muhıılioatla ae- Müteakiben Tıp Talebe Cemiyeti 

amlıyorum B-eıı· ·· el d " R · · ff H ı · · B tarafından t .ı. · -• zumr er e muı- eısı asan u u11 • 
er""' ıevkler, mlltterelc heyecanlar bir nutuk irat edilmiıtr. Haoan Hu
~Yandırarak fertler ara1rnda muha· lusi B. 12 mayis Tıbbiyeliler ~a~
ı,;n_etler, muhalaıatlar yaratmak iti- mının 4 üncü defa olarak te11t. edil
~·ı"ule ';>aY~ların pelı: irıatkar fa. melde olduğunu, 12 mayısın ı~...1-
~ e erı.o}dugunda ıüphe yoktur. teri bir olan Tıp ordusunun .. muıt~ 
. nun ıçın, bu girdifimiz ıeneyi, rek bayramı bulunduğunu aoylemıı 
~ı.~I~ ve Türk hekimliği için geçen ve demiıtir ki: . 
"'1tiin aenelerin ., çok ve gelecek "Muhterem hocalarım, Tıbbi
•enelerin en az meaudu olmumı te• yeli varlığından ve ruhundan endişe 
ınenni ediyorum. Bütün arlca~la- eden aaltanabn, lıtanbul'un ıasız r'i8 ne mealekdqlaruna tercüman bir köşeıinde kurduğu .ıu aziz ocak· 
~ ııraı. .~na pek hazaver bir nzife ta her türlü mahrumıyetl- rai· 
aha dutilyor ki 0 da Tıp Baynmı· men büyük bir azimle Avrupa llmi-

~ın teıiıini dütÜnen ve bunu tesi- ni adım adım ta.kip ederek bizlere 
t •n. her lene pek nezih bir raıime mükemmelen talim ve tedris edi
~P eden mesleki gençliğimiz~ ke· yorsunuz. 
~ hu-aretle teıekkilr etmektir. Her sene yetiıtirdiğiniz yüzlerce 
l'" llrolıun Türk hekimliği, yaıa11n kıymetli mesleldat, vatanın hicra 
urı. Tıp gençliği!" kö,elerinde büyük bir feragat _ve 

B aşk ile vatandaşlanmn 11hhatlerinl 
f'8inı Ömer Pş. nın ili.ya çalrwken ayni zamanda g~ç-

hitabesi tik ruhuna hürriyet ve demokrası e-
1" evfik · saslarını telkin ediyorlar. 

() Recep B. den aonra Besim Tıbbiyeliler, yalnız . ~ ~eml~ke-
. iller Pı. kürıüye çıkarak bir hitabe tin hayatı sıhhiye ve ıçtimaıyeaınde 
"~.t ebuit ve ezcümle demiftİr ki: k kal O en mühim bir uzuv olara . ~f 
llrllJı: Ç ._ evvel, tıbb<n türkçe <>- lar, melkılre ve imanları d~. ~
d tedrisi tarihini eoas ittihaz e- sek tutmuılar, d.Uma her ınkilibın 
~·ele bp talebe cemiyeti bir (tıp 

0
··nu"'nde gitmiılerdir. . . 

iunij) leabit etmı" zamandan ki dedi ) ·· lıe · 1 ye 0 • (Vatan, berteyin fev n r IO· 

l'i her tene talebe, tedriı heyeti zü tıbbiyelinin ruhuna menkut "'" 
•• bütün -lelı:d••l.arımu o güoÜ • b' d .. t du ""u .. ı ___ . -. la mukaddea ır us u r. 
,,. __ ......._Üzre 12 May11ta top n-
"""'la baılamıılardır. Türk tarihindeki müıt~bi.Uerin i
l Bu ~ de bupnün mile01ılt c>- dareleri albnda a11rlarca ınlıyen ma· 
ı"",.c~lyet, o kutlu pnü bl~ arada sum milletimizi, refah ve hürriyet 
r~ 1! ~çln hepinizin bu bp evıne tet- varlığına, kurtulu, ıüneşine dofru 

a:':d:'.."i.::!:· elli iki ıene enel yürütmek, iıtipdadı ~ılanak için ia
lıu i.ciziniz d bu cemiyetin ;ızaaın- 1 tihkirı hayat ederce11ne çalııan ea
ıl.n bulunduium cihetle davete ica- lifonızın bir çokları bugün Kur 
~t lıuyıtrduğunuzdan dolayi ben de Garp tarapluı'un loziın kumlan al
d~lldi namıma hepinize t~kür e- tında yatiyorlar. bir çokları Marma-
'Yoruın ra'nın derinliklerinden bize balııyor
Bu bp

0 

ııünü yalnız tıMıiyelileri~. tar. Fakat, hepıinin mükaddes ruh
•• rençlerin cleii1. ha' türkün pniı, lan. timdi bu ilihi kubbe altında bl
'·'Yet itibarile biç 1Uphe yolı: ki bii- zimle beraber baynmlarmı kutlulu
tu.n tneınleketin sıhhat ve saadet gü- yorlar. Sizin namınıza, o iatildal 
•Udiir; çiiııkü milletin ıelimet ve kahramanlarını selimliy....tıc onlu:" 
.... deti varlıfmın ve aağlıfımn mu- haykırıyonrm: T~n benliğine~ 
ı,.,-.laaıdu ve bu itibar ile sıhhat aederek yqama11 ıçın eta1 olan küı;
~ onun .,..., •e hiıcliml olan ta:"!"· ıiyet ve istildilini, ıönmez bir ..ıı: •-

t te herterin fevlı:iade ıörülebilir- le yqatacağız. 
Oç - enel n ıeç- - bp Aziz Tıbbiyeliler, Türle Vatanının 

t•nçliği, tıbhm memleketimizde, arhhat ve hürriyet bekçileri. BayN· 
'~Dedildiği ıibi yüz bet yıldan ":"- ınmız şen olsun her yıl ona daha ol-
rı değil, altı a11rdanberi tedriı edı!- h bb •• ...ı...ı ka 
"'•kte olduğundan bahıile irfanı mıl ~:~"mu a et ,.. n.,..,. e .,.... 
:ıniı tarihinde büyük bir adnn at· • 
""14 idi. Bundan ıonra muhtelif muıiki 

O zaman ben sizlere: "Biz tıp parçal• çalmmıı ve talebeden Zeki 
1•driseturuz tarihinde iki cehe kar- Butur B. Tıp tarihi hakkında bir hi
'••ında bulunduk: Şark ve ~· tabede bulunmuttur. 
~ .. rlca döndüğümüz zaman türk dı- Bizde tıbbın tarihi 11nde bp tedriıatının be.tlancıcını al-
lı ., .. evveline ve hatta çok ~-• Zeki B. ezcümle demiştir ki: 
'.•ltj zamanlara doğru u~•ı. B"?- _ " Ecdadmuzın meıkiln olduğu 
'"iıyoruz .Garbe teveccüh etöğımız havalide vücuda getirdikleri eaerle
'•kit iıe klasik tedrisatın bundan 
a old rin mühim bir kıımınt sıhhi müesıe. 
. 11Cllk bir asır evvel başlamıt u-
ıuııu teabit ediyoruz. ıat teıkil ediyor. 

Tıbbın türkçe tedris tarihinin a- Hali hazırda Türkler t.nıfından 
!•rlarca evvellere ıötürülmeıi ve bu ın,a edilen en eıki Tıbbi müeaseae 
•ıteki atalar ve dedeler sayının ve olarak miladi 1205 de Selçukilerin 
tıerlerinin ortaya çıkanlması Iü.. • ·1c1 • Ma > K.ayıeri'de vücuda getirdı en -
b~":1i~e~~ ~;:y;;r:~~~: ~!~:::Jer: ristanı taniyonrz Bu hastanenin ya-
~bbın vaktile medreselerde ne yol- nında bir de tıp medreaesi bulunu-
• ve nasıl tedris edildiğini ıöster- yordu. Selçukiler bu sahada daha 

"'•k ve bu maksatla mevcut vakfi- bir çok müeueseler vücuda getirdi-
l~•leı; mütalea ederek tetk.ikatta bu- r rl -
Unınaı. üzre genç mealekdqlanmız- ler. Osmanlı mperato ugu zama· 
d-n ve tıp talebe cemiyeti azasın- nında miladi 1399 ıeneai 12 mayı
<lan bir heyet tayini ile bütün bu 11nda Burao."da Darüttıp kü14t edil
". ktatarm aydınlatılmasını teklif e- di. Biz, 12 mayiı tıp bayramı olarak 
dıYorum" demi§ idim. bu kütadın ıenei devriyeaini tMit .. 

O zamandan beri ..,.;riyal tedavi diyo~z. Bun~n ~onr~ Oı~la-
"'•all' · · doktor Süheyl Be- nn vucuda yetirdilden sıhhı mues-

. ım muavını · t ı d Ed' e'd ·· h 
/''n delaleti ile bp talebe cemiyeti 1 :sa _şufn tanar buır:l'd ımF ~ cuD~' ":' 
•u ın""h" ı · · baıtan ta- neıı, • R atih anın•· . u un mese eyı yem f Ed" • d b" . T bbi 
llıık ed rek t"rlr tıp tedrisat ıbq- ası ırn~ e ımarıstan ve ı • 
'•ııg 1 .. : al u çe elce ve Bursa- ye M!'1<tebı, Üıküdar'da cüzam haı-

_.,n tı asır evv tanesı H eki B" rha · M · 
Ya değil ıekiz aarr evvele, Kayseri- B'ımar'hanaı. s··1'ma ~esı,D ~~ 
tr ka . . . . or ki bu eaı, u eymanıye arunı-
Çok d~ ırca e~e."~ı·"bt~y tal tirl fası ve Darüttıbbr, Validei atik Bi-

" Yerınde ve ıoaııcuı. 1~ ep _._ 1 marhaneıi Sultanahmet Bimarhane-
uen h ·· · nıyazı tca- ' 

'•r ·ı buugun yıne aykin!kl devam si. Buralarda her nevi hastalara ba-
•d·ı ı e bapta tet ere kılırdL ~ 
k 1 lneaini ve daha iltri giderek va- . 11natneleri mütalea etmek. hatla za- Z<;ki B. 1933 de tap~anenin ve mii 
"'•nında b" b merkezi balini al- teakiben Cerrahbanenın kunrlduğu
"''! olan ıraher il p '--dar gitmek ve nu, 1838 de bunların birliıtirilerek 
l•L . m a ere "" T bbi M kt b" .. d . • ... t q~rrıyatta bulunmalı: üzre genç ı ye .. e ~ ı ~uc~ ~ getinldigı-
~lııp(erimizd bi heyetin azime- ni ve fakultemn şımdıki bale ıelin-

1111i •e •eyabe~ ~emin için 1izım ciye kadar geçen tekamül ıafhaları-
~•len tah · t 1 ~1ta t va1tut bu- nı izah ederek nutkunu bitinni9tir. 
Yurııııtıa. il~ ın 1bb~ 1"! a ...• ..!< ve- Bundan aonra meraıime nihayet 
k.it il ıçın il ıye •e ..,...u ·ı • h b 1 narılar T T 

•tlerind . da bulunulmaaını verı mlf, azrr u u a ıp a-
•• i•tiriı·-en nca ,_ bu .. h-eti tebe Cemiyeti tarafından 12 mayiı 
""' ~uımrzın °" ıun -, ·· ebet'( tahe · 
• .. _~Yeniz namına o yükıek ma· 1932 ~!~~ mu~s d'I ı ~ tl ttı-
~n...,.a •rz· ''I . · t·ı·lif ediyo- rilen ....,,....er tevzı e ı mıt r. 

•u- euı me11nı .,. . T F k'"I · 
··~ Bu broıüre göre, ıp a u temız, 

~ Sözümü bitirirken bize böyle ÇOf· 917 aenesi - ~e 159, 918 de 219, 919 
tıbh Ve memnun ~tler ya14tan ve da 138, 920 de 90. 921 de 84, 922 de 
• .,. ~ biiylilı: bir kıymet veren ve 96, 923 de 133, 924 de 101, !>~<; _da 
'• dır-en YÜkaelı: rehberin deha11na 70, 928 da 55, 927 de 69, 928 < S6, 
hr~ez cümbur hlikümetimizin 929 da 40,_ 930 da 80, ~31 de . 47 
•• ~arına karıı hepinizi minnet doktor yebştlrmlıtlr. Faldiltede ıım
'>ı~ tülıran arzına davet ve gönlü- di 76 11 son ımıfta olmak ilzere 
ıı..,1~den kopup ıelen en yüksek hür 8İ3 talebe tahsildedir. . 
it, ve tazimlerimizin Reiıicümhur Tıbbiyelilerin Bayramını teaıden 
l°'l'i •retı~ıe B8fvekil Pata Hazret- dün ıece de Maluimde bir b;alo ve;: 

ile büyük Millet Meclisi Reiıi rilmiı ve 0İY8n yol~nda~ !-e!lı 

MiLLiYET CUMA 13 MAYı~ 

Belediyenin hazırladığı iktisat 
programını meclis beğenmedi 

(Başı J inci sabllede) Bu mese~eye dair İa~ail Şe•ket 

1. kib" b h · · ton baıına B. uzun ızahat verdı. Buna Tav• 
ı mera ı a rıyenın f'k S I' p • Aral 
alınmakta olan resmin tenzili bak 1 a ';"' §·. ce".!'P verdı. a-

d d . • ·· azbatall rında ııddetlı munakaıalar çıktı. 
kın a aımı encumen m R • .. dd ld "-• 
okundu ve mülkiye encümenine eı~ m;:ce . e~ nı; demek o bU&w" 
havale edildi. San' at mektebinin nu ızka edttı. kebbcedul e d"mld'.'zBata 

• d b'"t d taaarruf reye on u ve a e 1 ı. una aene ıayeoın e u çe e kaldı r 
edilecek meblağın mektebin müte naza~an nm ve k~na. ı~aa-
d ·1 · nam·ııe bütr.,ye yon mta11ndan caddelenn ıki ta• 
avı aennayesı .,.... fmd ki b" hl • , __ L 

rakamsız bir faııl illveaine dair ra • . ma aa • plerme ıaauet 
h . 1 • ··d'n"yet"ınin miizek- eden resmı yalnız ılk defa ve ye• 

etap 11 en mu 1 niden kaldırım lağım inta 
kereıi muvafık görüldü. edilen caddelere v:r'ttir. 

~flsaj muk~uel~da lhtisadl rapor bahıt 
Muteakılıen aftsaı .. Bundan aonra tehrin vaziyeti 

daimi e?cümen. m~zbatasmın mu- iktıaadiyeıine dair ikt-t müdür 
zakereaıne geçıldı. . Maz~tada lüğünce tanzim kılman rapor üze 
bir talimatname ve ~'.' tanfe ~· rine iktıaat. encümeni mazbataaı 
pılmaamdan bahıedılıy!'~d~. -rv okundu. Refik Ahmet B. aöz ala
ket B. bunlardan hanııaının yapı rak raporda ikhaadi devletçilik 
lacağını söyledi. Etem fz:ret . B. ıistemini teklif ettiğini bunu çok 
mazbatada ~z~h ol~adıi.ma !fA· muvafık gördüğünü aöyledi. Ga· 
ret ederek ~~mıı encWl!enm k~a- tip Bahtiyar B. iktıaat encümeni 
hat vermeaını tale~ ettı. Na ı~e namına söz ııöyliyerek raporda 
Hanım bu meael~nın ~':'n. _boy u tesisinden bahaedilen bankanın 
encümende ~e.tk~k. e~ıl~ığm'. bu iyi netice veremiyeceği.ni, koope· 
vaziyete getırıldığını aoyledı .• Av- ratifin de bu ıekilde fayduı olmı 
ni B. ~ncümen namına uzun t~a· yacalını söyledi. 
hat verdi. Evvelce yapılan tarifef Bundan aonra iktıaat müdürü 
nin ihtiyaca uymadığım, umum bu itirazlara cevap vermiyerek 
mahaller tabirini'.' maı;ıa~~~ ·~· evvdl.ce yazmıt olduğu uzun bir 
rayı devletçe tayın edıldığını IOY nutku kıraat etti. Nazariyata aza 
ledi. mi ehemmiyet verileceği, bütün 
Etem İzzet B. ı•e T. Salim Pf itin. ı:akkam toplamak olduiu zik 

ı B A . 1 yapılan redıliyordu. Bu nutuk yarım aaat 
Etem zzet · !anı a kadar sürdü. 

evvelki mukavelenın safahatını 
anlattı. Tevfik Salim Pt. aöz _ala
rak Ajanoın mukaveleye rıayet 
etmemiş olduğunu binaenaleyh 
yeni bir tarife yapılamayac:aiı~, 
mukavelenin tamamen feshedıl
mek lazım geldiğini kaydetti. E· 
tem izzet B. tekrar aöz alarak 
Ajanaın vaziyeti bukukiyeıini i
zah etti. Vazifeıini yaptığını fa. 
kat yeni bazı kanuni aalahiyebiz 
tiklerin, tezatların ortaya çıktığı· 
nı beyan etti. Reiı daimi encü
men ma:ııbataaında teklifin ne ol
duğu anla9ılaınadıfını ıöyledi. 
Yeni mukavele mi, yokaa tarife 
mi l&zım releceğine ifaret etti. 
Neticede bu meselenin iyice tet
kik edilerek mecliae ıevki için 
mazbata ınlllklye ft ikboat encü
menlerine ha•ale edildi. 

Arllırılaıı vergiler 
Müteakiben tenviriye ve tanzi 

fiye •ergiıinin yüzde 30 arttınl
mıuı hakkında lıa•anin ve ınilki
ye encümenleri mazbataıının mü 
zakereıine baılandı. lllllail Sıtkı 
B. aöz alarak bu teklifin kanuni 
mahzurlarından, be ... plarm J'&n· 
lıt oldutundan bahsetti. Ve :ra· 
- lıadyye. -.ftar ............. 
nı aöyledi. Encümenler namına 
~·lr.et B. müd"afaada bulundu. 
Heaapların kanuni icaltata tama
men uyıun olduğunu aöyledi. Ne 
ticede bu teklif reye kondu ve 
elr.aeriyetle kabul edildi. 

Telefon hatları 
Vilayet dahilindeki telefon 

batlannın tamiri hakkındaki tek· 
life dair bütçe encw...ai mazba· 
taaı daimi enciim- havale edil· 
di. lktıaat müdürlüfünün maatı 
baklmada h-p itleri müdüriyeti 
nin müaelr.kereai bütçe encüıneni
ne havale edildi. 

A.bld• m•••lflıi 
Bundan _... Tabim lblıhai 

bakiyei bedeli için -1 1tly• büt 
çeıine tahıiaat vu'ı balr.lunclaki 
teklife dair bütçe encümeni maa 
bata11 okundu. EDCüınen reisi 
Hamdi B. aöz aldıı ı 

- Biz borcumuz - kadardır, 
bilmiyoruz. Komiıyon Abideyi be
lediyeye devretmiıtir. Bu iyi bir 
ıeydir. Fakat bazı navakıaı olup 
olmadığını bilmiyoruz. Evvell tel 
kik edelim. Şimdiden tabıiaat lr.on 
mağa lüzum yok~r.. . . 

Neticede vazıyehn tetkıkıne 
kadar bütçeye tahsioat konmama 
11 muvafık görüldü. 

Reddiyat tertibine 7500 lira 
tahaisatı munzamme ili.veaine da .. 
ir bütçe encümeni mazbataıı ka
bul edildi. 

Darüliceze, konaervatuvar ve 
Karaağaç müeaaeaeleri bütçelerin 
den merkez bankuına tefrik edi
lecek mebaliğe dair blltçe encü
meni mazbataaı da kabul edildi. 

Şehit pollılerin çocukları 
Bundan aonra ıeçenlerde Bah

çekapıda vazife ufrunda ıehit 
olan polis komiMr ve memurunun 
çoc:uldanna veril~k .meblağ 
hakkında bütçe encumenı mazba 
taaı okundu. Mazbatada muhtelif 
faaıllardan münakale yapılarak 
her iki memurun çocuklarına 
J 500 lira tefrik edildiği zikredili
yordu. Bu 1500 lira~ çocuklar 
büyüyünceye kadar bır bankada 
aaklanacağı o vakite kadar bu 
paranın artacaiı, şimdilik her ço 
cuğa 300 lira ioabet ettiği kayde· 
diliyordu. 

Cevdet Kerim B. söz alarak 
bu çocuklann tahıil maarafları
mn tamamen temin edilmiı oldu
ğunu, bu paranın ileride bir ihti
yaçlarım defedeceiini söyledi . 
Mazbata reye kondu ve kabul e
dildi. 

Bundan sonra mevcut adi kal 
dırımı kaldırarak yerine parke 
tefrit etmenin tecdit mahiyetinde 
olup olmadığına dair kavanin en
cjimeni mazbata11 okundu. Ma:z· 
hatada bu ameliyen!n ta~!r ma-

Bu rıulllk ııe? 
Müteakiben Cevdet Kerim B. 

IÖz alarak dedi ki: 
- lkbaat müdürü beyin, encu· 

men mazbataırna karşı, evvelce 
hazırladıkları matbu nutku ma
kamı riyaset rönnü,ler' tasvip et 
mitler midir? 

Nuri B. makaın namına dedi 
ki: 

- Hayır görmediler .. 

Cevdet Kerim B. soruyor 
Cevdet Kerim B. : - Demek ki 

ikbaat müdürü beyin kendi nokta 
yı nazarları ... Biraz konututlar 
ve hitaplar bendenize garip ıeldi 
de onun için öğrenmek iatedim. 
Kooperatif yapılırken afAiıdan 
yukarı hareket etmek lbımdrr. 
Halkın kooperatif fikrite terbiye 
edilmit olma11 lazımdır. Bizim 
memlekette bu it daha yenidir. 

Fikri terbiye ile fiti hareket 
beraber ıitmezae bu bir k-ra
tif değil, vaıi mikyaite. bir ,irket 
olur. Bu meaelede bilfıasaa e.na
fın kazanç noktalarına dikkat el· 
mitler midir? Nihayet bu fehirde 
lriiçilk, büyük .. bt ,..paralr mai
tetini temin •den 100 bind- faz 
la h-f"bri vardır. Bunlar dilfil 
nüldü mü? Banka için de yÜ:r bin 
liralık ta1'aiaat talep ediliyor. Bu 
kifayet edecek midir? 

lktlaat mlldllrllnlln cevabı 
Müteakiben ikbaat müdürü 

bazı cevaplar Yerdi. Kooperatif
çilik itinin ilmi tarifini., faidele
rini izah ediyordu. 

Avni B. kalkarak dedi ki: 
- Görüyorum ki burada aka

demik münakafalar oluyor. Mua
tarlp, dütünceli bir adam yilrü. 
yor. Arkaımdan blriıi ıelerek 
enaealne lılr tokat vuruyor. Mua
tarip adam dönüp bakıyor. Siz 
diyonunuz ki: 

- Dur, tellt ebne, ilmi tetki
kat yapıyonım. lktıoat müdüriye
ti raponı da buna benziyor. lsti
raplann akademik milnakqaya 
tahanunillil yoktur. En kıaa yol
dan istlraba yetif1Dek lazımdır. 

A.vni Bey diyor ki 
AYni B. bundan aonra koope. 

ratifçiliğin bu tekilde müımir ne· 
tice veremiyeceiini, iktııat müdü. 
rünün daha müıpet teklifle ıel
meaini, bu iıin bir iki günde tetki
ki doğru olamıyacağını ıöyledi. 
Galip Bahtiyar B. de tekrar aöz 
alarak belediyenin kooperatifçili 
ği yapamıyacağını söyledi. 

T. Sa 11 m P1;. 
Müteakiben Tevfik Salim Pı. 

dedi ki: 
- lktıoadi meselelere o kadar 

aldım ermez. Fakat erdiği kadar 
ikbaat müdürü beyin raporunu o
kudum, tetkik ettim. Raporda bir 
çok tezatlar olduğunu gördüm. 
Bir çok 19ylerden bahıediliyor. 
Fakat ne tethiı var, ne de teda•i 
ve tedbir. Banka teıiıinden balıae 
diliyor. Sennayeıi de 100 bin li
ra olacalanıf. Bu 100 bin lira ile 
kooperatif yapılamaz. Bankanın 
teaiıi tefriti. memur ve azaamın 
maaıı, ha~ hu:ıu~lan !~in. hile 
100 bin lira ile kabıl degıldır. Ra 
porda lıtanbul limanından,. oana
yi ıehrinden, seyyah ıehnndaın 
bahaediliyor. Bunlar n&1ıl ola
cak? Bu noktalar ıöaterilmiyor. 
Tevfik Salim Paşa rapora uzun 
uzadiya hücum etti. 

Nazmi Nuri B.· diyor ki 
Bundan aonra Nazmi Nuri B. 

söz aldı. Kooperatifçilik teaiıinin 
bir faydaaı olamıyacağını. 100 
bin lira ile banka teaia edilemiye
ceğini, küçük eınaf!n elin_den ek
mefini almanın fecı olduıunu be 
yan .. tti. ilave etti: 

_ ilmi düıünen iktısat maka
mının mecliıteki arkada,larınm 
da ilmi dü~ünebileceğini takdir 
etmelidir. 

- lktısat müdii.rünün raporun-

1932 

M. Doumer muazzam mera_ 
simle gömüldü 

İsmet Pş. 
Ankara'da 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

miit olduğu sörülüyordu. . 
Mağazalar kapalıdır, resmi binalar 

kapdarını açaıamıttır. Mektepler, 
bottur. Bunun için nezaretin huıusf 
bir emir venneaine hacet kalmamıt
tır. Çünkü buıün, peraerıbedir. 

Payitahta bugüne kadar aynİ nok
talara doğru teveccüh etmit bu ka
dar kealf bir kalabalık bu kadar bü
yük bir tehacüm ıörülmemiıtir. 

Saat 8 de güzerglhın ilk kıımın
delri yaya kaldırımlan iğne abloa 
yere düımlyecelc kadar kalabalık i
di. Kum dökiilıniiı olan .c; .. üzerin
de aalyi takip veya yolun iki tara
fında ul teıkil edecelı:olan ukeri a
layler geçiyor ve airr toplar ağır, a
ğır ilerliyordu. Atlar ve aüvariler, 
intizar heyecanı içinde tepinip duru 
yorlardı. 

Dün yağmur yağnılfb. Buıün ha
va, bulutlu ve kapalıdrr. 

Saat 7.30 da cenaze alayında mev
ki almağa davet edilmiı olan zevat 
birel' birer ıelmeğe .)>aşladılar. Bu 
zevat. saraya Gabriel caddeainin kö
,eainde E.l.,see aokaiına açılan ka
pıdan girdiler. • . 

Reis Doumer'in cenaze meraıınıı
ne iftira!< eden ecnebi heyetlerin lia 
teai şudur: 

Refakatinde Belçika elçlai bulu
nan Belçika kralı Albert, lnclliz •• 
liahti Prens de Gallea, ltalya kralı
nın yeğeni Duı d' Aoıte, Yugoslav
ya kralı Alexandre temıil eden 
prens Pau1, Annam ~mp«:~t°"~• ~e-. 
muriyeti mahsuıe ıle ıonderilmit 
fe•lı:alade büyiik elçi ııfatile kendi
sini temsile Hindeobourı tarafın
dan memur edilm~ olan Almanya' -
nın Paris büyük elçiıi M. Von 
Hoeıch, lıpanyanın Pariı tefiri M. 
Madoriaga, Türkiye büyük elçiıi, 
Norveç ,Romanya, Yugoslavya, Yu
naniıtan ve Mısır elçileri lıveç kra
lını temıil eden kraliyet erkint har
biye reisi jeneral Chrensvard, Dani
marka ve lzlanda kralı Kriıtiyan'ı 
temi.İl eden jen.,..J Caba.ltenachild, 
Çekoslovakya elçiıi M. Ouı~y, Çi~ 
elçio.i M. Yen, Felemenk kralıçeaı~o 
yaveri viı amiral Schorer, lnıilız 
batvelı:ilinin oflu lngiliz mebuılann 
dan M. Malcoln Mac Donald .. llh .• 

ilk anlerden itibaren, Elyaee aalra· 
y1 dnrında büyük bir hareket ve 
faaliyet hüküm sünnekte idi. Çl
çekltt ve çelenklerle dolu olan aralııı. 
lar yavq, ya'lllJ, meeıuim ... Iuaunu 
terketmele !.atladı. Murabbaa heyet 
ter, Champı Elyaee caddeainde ınev-
ld alddar . 

M. Lebrun, tam saat 8 de muvua-
1;.t etti. 

Alb ı.q; tarafnıclaıı tatman tabut, 
cenaze aralııı.•'- lııolluldu Ye ....-
hattlı:et etti. . · ı 
Arabayı riyaseti d6ıahur 11vı ve 
k • dal- -'eri erlılnı ile -UT ve •• erı ":' • ~ ........ 

müıtahdemım takip -·~ all~-• d 
M&t .......... ıı:evceel ile _, •· 

ha e1'Yelce doğrudan doğnlya Notre 
Oame kiliaealne ıitmitl.-c!I. .. 

Sonra, yalmz bafl.D! ~alcumb."r. 
Nihayet afabe ıwaaı. ıle. Bel~ 

lıralı. prenaler ve ldliae büyüld_.., 
ıefirler heyeti, bllkUmet erkanı, ec
nebi cemiyetler erlcinı. ayan ve ...... 
buoan mecllıltri azalan, 

Saat 8 15 te alay Cbampı Elysee 
clabı1 :.ıdu. Azim bir halk lriltlele 

ve • .:ı<-ı.. ,_, d 
ri aülran ye llug• - ~n e. 

Siyah tüllere ıanlmq elan 1Hf8• 

lel«. d 
Alıı.r ,Koncord meydııııma vu o-

lur .• o.riınde bllyllk anlformalannı 
llbis cünıburiyet mulıaflz • ~tı, 
muzib ve b&yük melrt..,Ierın pn
dennit oldulıiarı b.eyetla'. • 

Daha CÖll8f doğar do~ ahaH 
oUar boyunca ırralanmıt ıdı, evle!i.. balkonlan, daJ1\lan inaanalmıyor 

du. ld 
Saat 9,25 te alay Notre Dame • 

liseıi avluıuna vasıl olur. Olüm çan 
ları hazin hazin çalmaia batladı. 

Aiti kiti açık ınlteden yapılmıt o
lan tabutu aldı ve alay yavq, yavq 
yüksek kubbenin altına doğru iler
lemeğe bafladı. 

Saat 10 da alay ayni şekilde t~
rar tqekkül etti. Notre-D~e kil~
sesinin muazzam çanlan mutemadı-
yen çalıyordu. . 
Şimdi alay, Pantheon'a d8ğru ıler 

!emeğe be.tladı. Mme Doumer, daha 
evvelden ciımlt idi. 

Pantheon'un cepbeai, buit bir 
ıurette ıiyah örtülerle örtülmilttür. 

Saat 10 45 de cümhuriyet muha
fız kıtaab~ın fanfarı, alayın 'liirü
dunn ibbe.r etmlttir. 

Saat 11 de cenaze araba11 Pa ..... 
th-'un önünde tevaldıaıf etti, Bay 

mi:z yükaek tahıil ıörmü, inıanla 
nz. Bu rapor darülfünun tahsili
ne baıladıimıızın ilk aeneai oku
duğumuz ilmi iktisadın muayyen 
formülleridir MünakafA kabiliye
tine tahammül göıtermemek yap 
atı itten emin olmamaktır. 

Muhiddin Beylu ceı•abı 
Müteakiben Muhittin B. aöz a

larak teıkil edilecek kooperatifin 
faydalarından bahaeıti. Ali Rıza 
B., Galip Bahtiyar, Hamdi, Cev
det Kerim Beyler aöz aöylediler. 
Neticede bankanın ve kooperati
fin teaiıine imki.n bulunmadığı, 
çünkü neticeıinden emin olunma 
dığı anlatıldı. Halk tarafından 
bir kooperatif teıkiline teıebbiia 
edildiği takdirde belediyenin mü 
zahir ve yardımcı olması karar1a, 
tırıldı. 

Pt1ecli~ tekrar yarın toplanacak 

raklar eğildi, taı>lı:aJar çıkarddL 
Tabut, üç renkli bir muaalla lafı

nın üzerinde kondu. On safta etra
fında Belçika kralı Albert ile prenı 
de Gallea bulunan M .Lebrun. diğer 
prenıler onların arkaaında arkaım
da veya aaf ve ıolundad<r. Daha ge 
rlde nazırlar ve heyeti süfere. 

Saat 11,15 te M. Tardieu aö-z •· 
lıt. 

Baıvekil. M. Doumer'in hatıra11-
nı tebcil eden nutkunu okudu. M'"ıi
maileyh, bütün dünyada umumi bir 
heyecan ve bir takbih hiui uyan
dırmıı olan menfur ve aaçma cina
yeti takbih eyledikten aonra reis 
Doumer'in pek 't'azİ olan mensein~ 
den memleketin en yüksek makamı
na yükselmeıi anına kadar geçİrmİf 
olduğu afif ve parlak hayatından 
bab~etmiıtir. 

M. Tardieu, bundan sonra harbin 
4 evli.dını einden almak ıuretiJe mü 
teveffaya ne kadar can alıcı yerin
den vurmuş olduğunu ho.tırlatmı,. 
trr. 

Batvekil, M .Doumer'in harpten 
sonra yaşına ve çekmiı olduğu mİh· 
netlere rağmen iki defa maliye neza 
retini kabul etmi, ve aonra ayan reiı 
liğini ifa eylemiı ve nihayet kendi
aine reisicümhu•luğu kabul etmeal 
için müracaat edilmiş olduğunu e
hemmiyetle kaydeylemittir. 

Uflll eden devlet adamının ve dev 
let reis.inin meziyetlerini lıir kere 
daha hatırlatan M. Tardieu, aözüna 
ş.u suretle netice vennittir: 

O, teref meydanında ölen bir as
ker gibi naaktıil düımüıtür , 

O, bize ilı:i vazife brrakıyor; te
vazüii, ancak bu iki vazifeyi ifa et
mek auretile yapacağımız tekriın .... 
tebcili k.al>ul edebilir: Muhabbeti
mizle, matemlerine iıtirak etmek ıu
retile aileıine yardım etmek; birlik 
ve faaliyet vaziletlerile mukadder 
olan vazifesini ifa buıusuna Fra
ya yardım eylemek. 

Nutuk saat 11,35 te hitam bul-
mu9tur. . 

Bundan aonra kıtaat, reımı yap-
mııbr • 
Reiılcümbur, prenaler, diplomatlar 

Pantheon'dan müfarakat ettil•. 
Bundan sonra müteveffanın cenaze.. 
ai bir furgona konularak ,sanılml 
dnıtlarını, bafvekili ve Douıner ai
lesini hamil olan otomobillerin refa
katicıde Vaugirarcl'a gidildi ve mü
teveffa orada oaat 14 te delolundu. 

Tabuta konarheıı 
PARIS, 12 A.A. - Müteveffa 

reisicumhur M. Ooumer'in nqı 
ÜfAllla doinı halk tarafından 
yapolan ceçit reıminin 'hitamm
dan aonra M. T ardieu, M. Pietri 
baaır bulunduklan halde tabuta 
konulmuıtur. 

Son derecede heyecanlı olaa bu 
meraıim ancak birkaç dakika de
vam etmiıtir. 

Cenazenin muhafazaaı ton de· 
fa olarak riyaaetlcümhur sivil ve 
ulr.m erkanı tarafından t-ln 
olunacaktır. 

Bir reisi cllmhur IUJfı tfJbcll 
dlt1erl dfl tebrik ediliyor 

PARls, 12 A.A. - Dün bü· 
tün cüıı, birçok tahaiyetlff Liik
Mmburı aarayına ıelerek yeni 
reiaiciinıhur M. Leubrun'll tebn1ı: 
etmiılerdir. 

Ahali ElyMe aarayında M. Dou 
mer'ln natı önüaden ıeçmekte 
berde•amdır. 

Alman sefiri, H indenburı ile 
Almanya hülıriimeti namına bir 
çelenk koymu9tur. 

Duc d' Aoıt ile fevkalade hal· 
yan heyeti buraya ıelmittir. 

Çekoılovakyn aefiri M. Doumer 
in cenaze merasiminde Çekoılo
vakya relaicümhunınu temıil ede 
cektir • 

M. Zaleıki, M. Albert Thomas' 
m cenaze merasiminde hazır bu
lunmuştur. 

Daha neler yapacak nıış 
P ARiS, 12 A.A. - lıticvap e

dilen Gor!fouloff, hayatını, tahsi
lini ve harp eınasmdaki hizmetle 
rini anlatm11tır. 

[Baıı 1 incı sahifede] 
layanlann ayrı ayn ellerini ark• 
tı. İstasyondan aynlıp ta oto. 
mobiline bininceye kadar etr~ 
fı dolduran halkm CO§kun ve aa 
mimi ıevgi ve merbutiyeti sürek 
li ve tiddetli bir alkıt halinde 
tezahür etti. Herkes biribirine 
memnun ve mütebessim fısılda 
yordu: 

- Baıvekil çok neşeli, Pata 
ya sebayat çok yaramıı. 

Herkes Baıvekil Paşanm bu 
fetaret ve neşesinden feyzala. 
rak vazifesi başma inşirahla döıı 
dü. Kııa bir hasretten ıonra ls. 
met Pqaya kavu,an Ankara 
bu sabah en manalı saatlerinden 
birini daha yatadı. 

ANKARA, 12 (A.A.) -
Baıvekil ismet Pafa Hazretleri 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey refakat ve maiyetlerindeki 
zevat ile bugün şehrimize avdet 
etmitler ve İstasyonda 8. M. 
Meclisi Reisi Kizım Pata Hu 
retleri le Heyeti Vekile azaları 
Erkiru barbiyei umumiye ikiac:i 
reisi Asını Pata, meb'uılar, mül 
ki ve askeri erkin ile binlerce 
halk tarafından karıılanmıı, pi 
yade, jandarma, polis müfreze
leri "'9mi ıelimı ifa etmiıtir. 
Riyaseticümhur umumi katibi 
Hikmet ve yaveri Celil Be,.ler, 
Batvekil Pata Hazretlerini Ga.. 
zi istasyonunda kartılamıtlar
dır. 

Gruzla vapuru Ruıyaya 
döndl1 

İsmet P&Ja Hazretleri. Tev• 
fik Rüttü Bey ile refakatlerin· 
deki zevatı tefuimize retirmit 
olaıı Gnızia vapuru, ıehrimize 
relen Sovyet kumandan ve za
bitleri.le birlikte dün öile üzeri 
Odeaa'ya hareket etmiıtir. 

En ağır 
Borç senesi 

Önümüzdeki seneler 
borçlar 

daha bafifleyor 
ANKARA, 12 • '32 maaraf büt 

Ç9ai projesinde milli müdafaa ve 
Nafia bütç.lerine mukavelelere 
müatenit ve ıeçmif Mnelerden in 
tikal etınit cumhuriyet hii.kümeti 
taahhüdatırun 932 seneaine İta• 
bet ed•n miktarm kartılığı bul .... 
naa 40 milyon liraya yakın tahs.i
aat ı...nmuttur. 

Bu mikdara Osmanlı borçlan 
dahil defildir. Alacaklı cnıP ve 
ıirlr.etlerle v..,.a hunlardan bir kıt 
mmı teıkil eden bankalarla hiildl 
-t araamda d.,.,.am etmekı. olaa 
mü.:raluıratın verec:efi neticey• 
ıare tecili imlı:lnı elde edilecek 
932 takıitleri varidat blltçesi mu• 
hammenabnın tamamen tahak
kuk ettirilmemeıi ihtimaline meb 
ni, bir kartılık tetkil edecek, 1132 
mali aene•İ nihayetinde, hazine .. 
nin elinde tahakkukat neticeal 
bir miktar para artacak oluraa, 
bu miktar da müteakip aerıe için 
ibtiyat akçeıi olarak muhafaza 
edilecektir. 

932 seneıi, borç noktai nazarın 
dan en yüklü aenedir. 933 sene
sinden aonra, mevcut mukavelele-
rln mali teıirab her ıene hafifle
yecektir. 933 aeneıine 27 milyon, 
934 seneıine 19 milyon, 935 de 
5 buçuk milyon, 936 da 4 buçuk, 
937 senesine 850 bin lira ioabet 
etmektedir. 

Tecil edilecek olan bu seneki 
takaitlerin mühim miktarı 936 • 
937 ııeneleri taksitlerine ilave edi 
lecektir. 

-·-·-···-·-----···-
Merkum, ihtilal esnaımda La

binıkaiaou'ye ıelmittir. Kendiıi, 
evvela bolıeviklere aleyhtar olan 
kazak t91killtma intiaap elmit ve beyan etmiştir · 
müteakiben 1919 seneo.İne kadar lstaııbuldahi ayin 
Kafkaıyadaki Beyaz orduda bu· 
lunmuıtur. Oldürülen Franaa reisicumhu-

Bundan aoora Rostof'a dönmüt ru M. Paul Doumer'in iıtirahatı 
..., orada tıp tahıiline devam, mü nıbu için dün Panıalti'daki Saint 
te.akiben Minalı:'e ciderelı: Boria • Esprit kiliaeainde bir ayini nıha· 
Savinkof'un Beyaz Rualar tetkill ni icra edilmiftir. Merasimde Ga. 
tına i~tiaap etmiıtir. ai Hz. nemme yüzbatı Şevki, Va, 

Gorgouloff, bizzat milli diın- li Muhittin Beyler tehrimizde bu· 
huriyetçiler birliğini ihdu etmit- lunan aefirler ve konaoloılar ha
tir. zır bulunmUflardır. Fransız aefirl 

1921 de Sovyet zabıtan tarafm Comte de Chambrun ve ruhani 
cı.ıı aranılmakta ve takip edil- reialor büyük uniformalarini ıi
mekte olan Gorgouloff, Polonya yinmit bulunuyorlardı. 
ya l{eçmi, ve bilahare Prai'a ıit- Ayin Papalifın Ankara mu-
mittir. mesaili Monaenyör Margotti'nİn 

Gorıouloff, 1921 ve 1931 ae• idaresinde icra edilmit ve bütün ' 
neleri araunda Ruıyaya ıitmiı ol katolik papaıları iıtiralr. etm~tir. 
duğunu inkar etmiştir. Kilisede Elize aarayrnda mütenf

Merkum, yekdiferini mütea- fa M. Doumer için hazrrlanmıt o. 
kip Hindenburı'a, Mazarik'e ve lan tabuta mütabih bir tabut 'O'Ü• 
kendiıinden müllkat talep edip cude ıetirilınittir. Hükürnet tara 
te bir türlü muvafakat cevabı ala fından verilen muaaade üzerine 
mamıt olduğu Sovyetlerin Pariı limanımızda bulunan Fran11z do· 
aefirine kartı ıuikaıta bulunmafı nanmaaına menıup Le Var iunin 
düıünmİİf olduğunu beyan etmiı- deki gaz gemiıinden çıkanlaa 
t - bı"r müfreze bahriye efradı dört 
~ b 

Merkum, 1925 aeneainden beri zabitin idareai altu.~ıda .ta utua et 
doimu, olduiu memleketle heı- rafında aelim vazıyetınde bulun 
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: Edirne viliyeti 
Encümeni ~ainıisin~eo 

DJlm; 2 tanesi 15 m. m; 2 tanesi 16 m/m kalrnhğmda olacak. 
12 - adet ince dişli ağaç eğesi: 30 santim tulünde balık sırtı. 
12 - adet balık sırtı ağaç törpü. 
12 - adet sırt!ı Sığaço; düz saplı, ince ditli; Hahn uııd kolb 

veya bu ayarda bir markalı, 20 ili 2S. santim keski mesafesi. 
12 - adet Hav§a açmak İçin makap; Konik zavİye$İ 45 dere 

ce ve konik büyük kutru 15 m i m olacak Hahn 'und kolb veya bu 
ayarda bir marka olacak. 

lizımdır. 

7 - Muhtel~ makap: 4 m/ m 25 adet 5 m, m 20 adet 6 mım 
17 ad:t 6,3 m ·m ı5 adet 7 mim 14 adet; avandanlık çeliği ol. 
:ınta111 laznn. 

8 - Demir destere kolu: 300 m:, m kİrİ§İ yekpare olacak, 2 
adet .. 

Edirne San'atlar mektebine muktazi olan malzeme clııı ve • . .5 -=-::adet çifte ayarlı ağızlı nişangeç; sapından kelebekli olacak 
ıyı cılalı. 

9 - Ayakla müteharrik seyyar demirci ocağı: Fotoğrafına 
muvafık olacak. genitliği 550x550 m 1m olacak, boyu 900 m im 
olacak. 

Alkolaii2 sıhhi ve herkesin bo
~una gidecek bir içkidir. Sade 
içilir, farap vermut ve konyakla 
da karııbnlarak içilir. ŞABESO 
her mevsimde size sıhhat verir . 

.mkdannı gösterir liste ve prtnamesi mucibince mübayaa edil- '• .. 
mek üzere kapalı zarf usulile ve iki ay müddetle münakasaya çı
~lmıştır. 29-6-932 çarşamba günü ihalesi yapılacağından ta. 
llpJerin teklifnamelerini o gün saat 15 fe kadar Vilayet Daimi 

.. l .-. .adet 70 santim tulünde bıçak bilemeye mahsus elektro mo 
~orlu.~ıleme.tezgihı, ta, elektro motorla müteharrik ve bıçak el 
ıle muteharrık olacak; elektro motor ]beygir kuvvetinde 220 /380 
Volt mütenavip cereyanlı olacak. ' 

10 - Pense: 4 adet 1/ 4 ili 3/ 4 boru tutabilecek boru pensesi. 
11 - K~ynak çeliği: Böhler çeliği 30 kilo; 20x20 ili 1Sxl5' 

m 'm 

Maruf musiki9inas Mr. 

CHARLES BERGER 
tarahndan bugün Ünyou 

Fransezde saat 17 de 
mühim bir 

encümenine tevdi etmeleri. 
Cinsi 

Marangoz tezgahı 
Kösele ta§ı bir metre kutrunda maa dİDPI 
Kabalık tezgahı maa dinamo. 
Pres tezgahı 
Tutkal sobası 
Büyük işkence 
Di§li rende 
tlileme yağ ta§ı 
Bıçık bileme makin&. 
Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet. 
Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet. 
Galvaniz •aç 10 luk 54 lrilod.t 15 demet. 
Galvaniz aaç 6 lık 54 lıilodaa 10 ıdeınet. 
Galvaniz tel ıo luk 50 kilodan 50 deırri. 
Civatalık demir 200 lrilodan 6 milim. 
Sil- demiri 100 kilodan 2 ıutinı. 
Taraklık çern-\er 100 kilodaıa 2.5 santim. 
Onluk çinko 80 kilo 21 ~ 
Tuz rubu 10 kilo 
Kalay 10 kilo 
Oç sandık ı-ke 51112 
Bakır bir milim 20 kilo 
Menı-e 2 adet 21 kil ... 
T enelreci makaa~. 
Gönye Juiıebent 20ı2ıO 
Gönye kö! ebeııt 30Jl30 . 
T. Kifelırsıt % 75, 30Jl3' 
T. ~ebeni 'rcı 25, 50125 
Muhtelif aaç le.ha 4 demet 
Tab. ~iti 20x25 -
Demir ıleıatenısi 
Muhtelif perçin çivisi 
Muhtelif makap 
Demir de.tere kolu 
Vantilatör ayaklı aeyyar demirci ocafı 
Penı 
Kaynak çelili 
Lima demiri h30, 312() 

Mikdan 
12 tane 

1 
1 
1 
1 

.. 
" ,, 
" 8 .. 

30 " 
20 " 
.ı .. 

13 . '!.. 
800 kilo 
IOO ,, 
750 " 
l50 " 

300 • 
15dbine 

50 kilo 
500m/m 

2 taıMI 
1 

" 
4 " 

30 kilo 

l ad~t kösele taşı: Yumuşak dökme taş olacak; motoru ve ava 
r~ tertıbatı ayarlı olacak. Taşın kutru 1 metre ve genişliği ı2 san 
tim olacak. 
. 1 - adet kabalık makinesi; genişliği 70 santim. Elektro moto 

nle beraber; motor 4 beygir, 220/380 volt mütenavip cereyanlı 
Kirşner veya bu ayarda en son markadan olacak. 

1 - adet Pres tezg.ihı: Nümuneye göre 3xı, 20 metre eb'a
dmcla ve Kirşner veya bu ayarda markadan olacak. 

ı - Tutkal sobası: Tulü iki metre arzı ı,50 metre eb'adında 
olacak, yan tarafından üç göz tutkal koyma kovan olacaktır . 

12 - el bıçkısı: ince dişli tulü 60 santim arslan marka• 10 san 
timde 40 dit olacak; ve kolların boyu 36 sı:ntim olacak· ~e dışbu 
dak ağacından olacaktır. ' 

12 - Kol bıçkı11: 10 santimde 27 dit olacak. Ve kol uzunluğu 
40 santim olacak dı§ budak olacak. 

12- Zemin bsçkıaı: Geniıliği 1,5 aantim, boyu 45 santim; An 
lan marka olacak. Kollar dıtbudalı: olacak. 

Edirne mıntaka sanat mektebi tesviye 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

l - Amerikan makap hava çeliğinden Diek: Stock marka ve 
7a bu ayarda olM:ak beherinden eb'at ve mikdan merbut fotoğraf 
taki lietede göeterilenı tekilde olacak. 

2 - Çelik saçlar: 1 Jeo.ha 1 mHimıetre ve 50x50 eb'adında ta. 
kon çeliiinden; bir levha ilci buçuk milimetre 50x60 santim eb'. 
edmda takım ÇJ!liğinderı. 

3 - Jyi cm.ten bezli .zımpara kağıdı 000 dm 50 adet 00 claa 
100 adet o dan 100 adet 1 den ioo adet ı,e dan 50 adet 2 den 
50 adet 2,5 dan 50 adet 3 den SO adet, 3,S dan S0 adet :necmuu 
600 adet. 

4-Çekiçler. Alman çekici olacak 30 adet: ıs adedi bir kiloluk 
15 adedi O, 700 kiloluk. iyi çelikten. Ve ağızlan iyi sulanmıt ola
eak. 8-plan beraber olacak. 
5- Dit tarakları. 10 adet.Sadedi Witvort 5 adedi Seller Siste 

mi olauk. Ve fakı şeklinde olacak. 
6 - Pleyt: iki adet. Biri 60x40 eb' admda ve 53 kilo sikletinde 

diğeri 30Jl40 eb'adm..Ja 3S kilo •ikletinde bulunacaktır. Markası 
Halın und kolb veya bu a7arda bir marka olacaktır. 

12 - Lama demiri: Sx30 dan 300 kilo 3x20 den 300 kilo ola
cak. 

13- Boru bükme makinesi: 1 adet fotoğrafına muvafık Hahn 
und kolb veya bu ayarda bir markada umum teferrüatı beraber. 

ı4 - Demirci örsü: 90 kilo fotoğrafına göre olacak. 

Edirne mıntaka san'at mektebi 
tenekeci atelyesi şarlnamesi 

5 - Tahta çinko 77 kilo 14 no. 
ıo -Tahta çinko 121 kilo 12 no. 
10-Talıta çinko 77 kilo 10 no. 

. Yerli malı alaturka tenekeci makaeı 13 adet keski atzı lU ıan 
tım, bütün boy 28 santim. 

Demir ıaç: 69 santim genqlik 180 aantim uzmıluk. 14 lük 10 
demet.50 kilo. 

Demir saç: 69 ıantimı ııni!lik 180 santim uzunluk 12 lik 10 de
met 50 kilo. 

Demir saç: 69 aantim genişlik 180 santim uzunluk 4 lük 8 de
met 50 kilo. 

Konser verilecektir 

--.. Bebek'te _._. 
Mobilyalı 6 odalı 

Aparbman kirabktar 

Bebek'te Arslanlı konağa 

~ mGracaat. Tel Bebek 86 

Sekinaıinci İcnt daireainden: Biı 
borçtan dolay:i tahtı J.acze alınıp .. 
bf< telrarriir ed.. lnılda ve 72 parçll 
ipekli ve pamuklu kadın elhi-j ,,. 
'oçıık mantoları 16 mayis 932 tari· 
hinde aaat on ikiden itibaren reuııİ 
aandai lıedeoteninde paraya çevrile
ceği ilin olunur. 

Galvaniz saç: 69 santim geniflik ıso aantim uzunluk 10 luk 10 1-----------
denıet 54 kilo. 

Galvaniz saç: 90 santim geni,lik 180 santim uzunluk 6 lık 10 
demet 54 kilo. 

GalTaniz aaç: 90 santim geniflik 180 eantim munluk. 4 liik 5 
demet 54 kilo. 

Galvaniz tel: 50 d4:met. Belıer demedin ajD"lıjı bir okka no. 
10 

Civatalrk dmıir. lı:almlık 8 m/nı 6 &ffmet. Silme demir ilci ean-
tim renitlik 4 m/m lmlmlrk 6 deOFlllet 

Taraklık çember: 2,5 santim ııenişlik. S clemd. 
Tuz nahu 10 kilo. 
Kalay 1 O kilo. 
Teneke: 3 ıandık, 51 santim ııenitlik 72 santim uzunluk. behflt' 

sandık 56 adet tenekeJi muhtf!ft. 
Bakır: Bir tahta, bir m/m kalınlık bir metre ıenitlik: 2 wtJ9 

uzunluk. 

Yedinci icra memurluıjunclan: P• 
raya çevrilmwne kara.r verilea T_. 
talrale'de Kadıoifu ...ı..ım.ıa 17 ~ 
lu diildıinda bir adet Makkap tes 
sabı ile keza aJ'llİ lııortloıınun Tah
takale' 4e cleveoğlu yolıufll8da 21 
No, lu borçlu Lıior tfeacliııin u
Iİ.ııde rad:ro makinaaı ve pnlıroı> 
laab vesaire ıebri halin 17-5-32 ealo 
aünii nat 11 den 12 :re bdar cliilı 
kanda 12 den bire kadar borçlunııa 
hanesinde bamr btahınacak memuru 
tarafrnclan aatılac.jı ilin olunur. 

Boru bükme makinesi 1 tane 7 - T oma tezgahı: Bir adet elektro motorlu ve Löve veıya bu 
ayarda bir markalı, 500 kilo ağırhğmda; Punta irtifaı 18 santim. 
Botluk irtifaı 25 ıantim . Punta mesafesi 150 cm. çih prizmalı 
fener yataklan konik ayarlı fener mili delik anahtarlan avara ter 
bbatı tamam: Dört ayaklı; düz, Amerikan; punta ve kuvan ayna. 
lan ile sabit (orta), Seyyar (Bıı.ş) yatakları tahvil ditlileri ve pun 
talan benber olacaklar; Motoru 220/380 volt; 50 J>ei'YOt; müte 
navip cereyanlı torna. Norton si.temi olmayacak. Kayıtlan bera. 
ber bulunacaktır. 

Mengene: 2 adet 21 er kiloluk Fran81ıı malı. 
J •tanbul ikinci icra memurhı[ıvıı

d.u: Bir borçtan dola,; mahçıız v• 
açık arttırma ile aatılması mubrnıl' 
siJı;olatalar 17..S.932 tarİhjne müsadil 
aalı günü saat 12 den 13 çe luul#' 
Galatacla Hara~çı aolı:aimda l nuJıı 
Şekerci dükkanı önünde satılacağıP 
dan talip olanlann mezkur gün v• 
Natte mahallinde hazır lnılunacd 

memuruna müracaatları ilan olunur· 

Deatere Barantor veıluenı G. M. it. H. ltr 250 ,, 
Demirci 8nii 90 kiloluk. 4 ,, 
1. m/m den 20 mVm ye bclar 1/10 m/m farklı ımıhtelif 
makap 5000 tane 
1 m/m çelik aaç 1 letlıa 50dO 

•..& m/m çelik uç 1 leTha 50dO 
Muhtelif N. O. 3. 5 umpara lı:li11h 600 ,, 
Alman -1.:...! 330 

~· " Viwort Jlit tarafı' 5 ,. 
Seller dit taraiJ & ,, 
Pleyt . 2 

" T oma teııılhı 1 ,, 
MotBrlti • 1ri!1•ra tesıu. 1 ,, 
Motarlıı •ıı ı•-ra tezıabı (bliyiik) ı ,, 
Çelik de.tere barantow ftl'lnmı G. M. K. H. 47 250 ,. 
Motare merbut mk Yantillt&- % beJrir 1 " 
Kamiıııato. 1 

" Torna katarlan ile çelik Cıçlar. 100 ,, 
506 N. H. K. Markalı mikrometre 1 ,, 
50 N. H. K. markalı trapes dit mastan. 1 ,, 
460 N. H. K. markalı ini ced...Ji 5 
Ayaklı ve taksimatlı mihengir ı " 
Muhtelif cinı kaplama 300 yaprak muhtelif renk Kök 2~ 

Edirne mıntaka san'at mektebi marangoz 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

12 adet Planya: Cilalı, boy 60 santim, Tığ genitliği 6 ı/2 san
tim: Markası Schutz, Vien Nien nıy. bu ayarda blr-rkalı o4a 
uk; alb zikzaklı abanoz parça yapıtık olacak. 

ı2 - adet çifte tığlı rende; ·ayni fabrika malı olacak; tığ ge• 
nitliği 52 m, m bğın üst aynası ayarlı olacak. Altına geçme par 
ça abanoz olacak. 

12 - adet tek tığlı rende: ayni mal ve ayni cinsten olacak: 
Tığ geniıliği 52 m/ m 

12- adet düz taban rende: Tığ genişliği iki ıantim olacak ve 
ayni fabrika mab olacak. 

12 - Kaba rende: ayni fabrika malı olacak. 
12 - Çekiç: Dövme olacak. Yarım kilo olacak. Ve saplı ola. 

cak. 
12- Alormnyon mıetre: 1,5 santim geniıliğincle olarak. 
12 - Ayarlı fare kuyruğu zemin deatereei. Göz marka olacak. 
12 -Tornavida: En iyi cinsten olacak. Tuli 25 ila 30 santim 

olacaktır. 

12- Orta boy kerpeten. 20 aantim; göa marka olacak. 
12- Delik demiri. 1 ıantim kalınlığında; göz marka olacak ve 

saplı olacak. 
ı2 - lki santim genişliğinde iskarpela: lki yanlan pahlı ola

cak. Göıı marka veya bu ayarda saplı olacak. 
12- 1,S santim genişliğinde lskorpelo göz marka veya bira

yarda yanlan pahlı; saplı olacak. 
12 - 1 santim genişliğinde iskarpela; Göz marka veya bu a. 

yarda yanlan pahlı saplı olacak. 
12 - adet delilı: delmek için ağır tokmak. Dışbırdak ağacından 

2 kiloluk. 
8 - Demir itkerıce: 2,25 metre tulünde iş bağlayacak; 2ı kilo 

ıikletinde; T demirinden mami'ıl Hahn und kolb veya bu ayarC:. 
bir marka olacak. 

30 - Di§li rende: Anlan marka; 52 ın/m tığ genitliği. 
20 - Bileme yağ tl.§ı: Bir kutu içinde taş mustatilüşşekil ola

caktır. Ta9m üzeri düz ve yumutak dökme taş olacaktır. 
ı2 - Gönye. ağaç ıaplı iyi cinsten cili.lı; çelik kenarlı 90 dere 

celik marangoz gönyesi, Tulü 20 aantim. 
12 - iyi cinsten nışangeç; Halın und kolb veya bu ayarda bir 

marka olacak, 
24 - Sistira: Arslan marka. 
12 - Cırcırlı makap kolu; Hahn t<nd kolb veya bu ayarda bir 

marka olacaktır. 
24 - tane makap burgusu, 3 tanesi S Jllllm blınlığmda; 3 ta 

nesi 6 m/m kalınlııi:mda 3 taneai 7 ın . m ; 3 tanesi 8 mım; 2 ta-

8 - Motorlu zmıpara taıı tezphı 2 adet; biri yaru:ıı beygirlik 
diğeri 1,5 beygirlik motoru havi olacak, milleri wıotorlara ~ut 
bulun&cak ve tezıihlar yapıtık fotoğraftaki nÜDlWM: veçbi1e ola
eak. Motorlar 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyanlı ola
cak; büyük tezgaha takılacak tqlann kutru 30 santim olacak, 
ve bir tarafa takılacak; ta,m No 20 ili 30 O.P. diğer tarafına takı 
lacak tatm No 36 ili 60 G. L. nıarkalr olacak. 

Küçük zımpara tezgahı takılacak latlann kutru 18 santim ola 
cak ve bir tarafın taıı No 64 ili 60 M. P. diğer tarafına takılacak 
tatın No 46 ili 80 G. K. olacaktır. Aynca bir adet 16 ili 30 No. 
tat alroacaktır. P. Ç. tatlar umumiyetle alondum taşlarından ola 
caktır. 

9 - Çelik destereler: 250 adet 30 aaııtim boyunda ve Ham. 
burgla G. M. B. H. Wandsbeck No 47 de Barsonator mamulatın 
dan olacak. 

10 -Torna çakı saplan ve çakıları: Çakı sapları 10 adet olup 
resimdeki nümuneye göre D. 2 den iki adet, D. x 1 den iki adet. 
M l d..n iki add, B 2 den iki adet: A ı den iki adet o.lacak her bi 
rine ait ıo ar adet sulanmış hava çeliğinden mamul yedek çakı. 
lan beraber bulunacak. Markası Komet veya bu ayarda markalı 
olacaktır. 

ı 1 - Bir adet miluometre iyi çelikten mamul gayet haasaa bir 
milimetrenin 100 de birini gösterecek Ye O ila 30 milimetre kut 
runda bir çubuğu ölçebilecektir. Markası: Stock; Humbold veya 
Hahn und kolb veya bu ayarda maı·kalı olacak. 

12 - Bir adet Trapez diş mastarı; iyiı çelikten ıayet hassas 
dit zaviyesi 29 derece olacak ve markası Hahn und kolb veya bu 
ayarda olacak ı . 

13 - Bir adet motorlu Vantilatör akkuple: 1 '2 beygir kuvve
tinde 220/ 380 volt 50 peryot mütenavip cereyaıılt A. E. G. Si
mens; Marelli markalı olacaktır. 

14 - 5 adet marka kıl cedveli: 15 santim boyunda 3 santim 
genifliğmde gayet düzgün ve hassas ağızlı iyi su verilmit olacak. 

JS - Bir adet ayaklı ve takıimatlı mibengir. 25 santim ölçıne 
boyu; ve 33 santim bütün tulü olacaktır. Çelik şapkalı kaid•i ve 
bütün tefenüatmm emniyetli olması fUlbr. Bumın için yapı91k 
bir nümune kartı gönderilmittir. Mukaar Halın und kolb veya 
bu ayarda bir marka olacaktır. 

16 - Bir adet kaminato iki litre petrol istiap edebilecek ceea. 
mette olacak ve markası Max Sivert; lıYCÇ veya bu ayarda IDaı'. 
kadan olacaktır. 

1 - ltbu malzeme 3 ay zarfmda mektebe tamamen teıılim edil 
mi~ bulunacakta. 

11 - Teslim edilecek yer mektep binuı olup tttaite uyıun ol. 
mazsa mal iade edilir. 

Edirne mıntaka san'at mektebi demir 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

1 - Gönye k<i§ebent: 20x20 m/m 500 kilo ( 
" " : 30x30 mı/m 500 ., (Yumutak Alman 

2-T. köşebent : 30x30 m/m 750 " (demirinden oJa. 
" " : 50x25 m/m 250 " (cak 

3 - Muhtelif saç levha: 4 demet, bir demet onluk, bir demet 
14 lük 2 demet 12 lik, 

4 -Takım çeliği: 20x25 m/m 300 kilo Böhler ekstra. Zah 
hart. 

1 - Dmir destereai: boyu 300 m/m ıs düzine. Barsonator 
' wergzeug G. M. B. H. Wandsbeck Hanıf>urg markası olması prt 

tır. 

6 - Mubtdif perçin çivisi: 5 kilo 6x25 m/m 5 kilo Sx30 m/m, 
S kilo 3xıo m/m 5 kilo 4x15 ınVm 5125 m/m 5 kilo 6. 5"50. S 
kilo 6x6ö m.'m. S kilo 7xSO m;m. 5 kilo lx5 S kilo. 2x10 m/m: 

Marangozluk atelyesi kaplama 
şartnamesi 

Zeytin kaplamuı 30 metre 1nunbbaı. 
Limon kaplamuı 30 metre murabbaı 
Beyaz dıtbudak 30 metre murabbaı. 
Mete kaplaıııaaı. 30 metre murabbaı 
Cevis kaplaması 30 ımtre murabbaı 
Çizgili mavun 30 metre murabbaı 
Dm mavun. 30 metre marabbaı 

Muhtelifrenklerde boyanmış kaplamelar 
metre murabbaı 

Ceviz kökü 1 metre ımın.bbaı. 
Dışbudak kiikü bir metre murabbaı. 
Hareli kaplamalar, muhtelif renklerden 

'baı. 
beter metre m.urab. 

Kaplama kalmlığı bir milimetre. 

lstan~ul G~mrltleri 
Muhafaza müdürlüğünden: 

1-Bahri zabıtana mahaua elbiselik lacivert taYak 380-500 metre 
2--Bahri zabitana mahsus kaputluk lacivert kastor 280-400 " 
3--Bahri mürettebata mahsus elbiselik lacivert f&yak780-950 " 
4--Babri mürettebatın kıtlık caketlerine mahsue lici.vert ,ayak 

( 560-750) metre. 
Balide nev'i ve mikdarları gösterilen kumaılann tesbit edilen 

evsafları veçhile her birinden ayrı ayn pazarlıkla alınacağından 
hangi kuma talip ise o/o 7,5 teminatlarile 14 Mayıs cumartesi sa
at 14 te müdiriyette hazır bulunmaları. (1985) 

1 RADYO 

' Bugünkü program 

Sultanalaınet hqinci sulh bukul& 
ID8lık-ur.ıen: lıtanbulcla Büyğlı 
sarıııt. kalpakçılar lıa§mcla 46 No 
düldııindoı kunclw acıılıılı etmekte ikeıı 
24-4-932 tarilıiade vefat eden ..., t• 
rekeoine mahkememizce vazıyet olu· 
nan karamanlı Ajıop Panellyan .,. 
fendinin mezkur dükkincla mevcut 
bilumum kundura ve alat ve edeval 
ve camekan 17-5-932 tarihine müoa· 
dif salı aüııü saat 13 de toptan ola
rak müzayede ile satılacağından tıı· 

lip olanlarm mezkur gün ve aaat:• 
mezkür düWna müracaatları lü· 
zumu ilin olunur. 

Dördüncü icra memurluğundan: 

ERTUGRUL SADE'ITIN 
VE ARKADAŞLARI 

Ercüment Bcbzadm ittiralcile 
Kadıköy Süreyya Tiyatroaunda 

Pazartesi cünü akşamı 
Gala Sunre 

OTELLO 
Y.-ler fimdiden aatJı...aı.ta.ıır. 

Temamına 522 lira kıymet taktir e

dilen Tophanede Firuz ağa ınaballe

ıinde hacı kılınç sokağında ( Haleı> 

matara sokak) atik 33 numaralı mu 

kadema hane yevm 52, 21 metro 

murabuncla 25 oda ve 514 çap nu· 

maralı bir kıt'a arsa ile temanıı°' 
1030 lira kıymet taktir edilen Top· 

~de Firuz ağa mahallesinde ter· 

likçi (Halen matara) sokağında atİI' 

yİnni bq numaralı mukaddema ha· 

ne elyevm 103, 04 metro murabaın· 

da 25 ada ve 517 çap nwnarah di· 
ISTANBUL (1200 m. 5 lıı.J - 18 ier bir kıt'a ıırsaların temaıru 16-6· 

gramofon, 19,30 Vedia Rmo hanım 
heyeti, 20,30 open, 21 lnci hanım 932 tarihine müoadif perşembe gü· 

Her tarafa otobüs vardll'. 

Dr. Celal Tevfik 

heyeti, 22 tanao. nü öğleden sonra aaat 14 ten 16 y• 

BELGRAT (429,8 m.) - 20,30 kadar daiıeınizde a.YTı ayn olarak 
koafenuu, 21,30 llomedi 22,15 llon- açık arbmıalan icr• ve tartnanıeleri 
aer, 22,5 alqam konseri. 

25-5-932 tarihinde divan haneye ta· 
Zübre'fi ye idrar yolu lıutalıkWı BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 20 liJc olunacaktır. Artırmaya ittimk i· 
mütehasım: Sirkeci Mlll'&di;re lloaferam, 20,45 talon orke•traa. 

cadde•i No. 35. 22,10 opera orkestruımn komeri, çin yüzde yedi teminat alı:çeai ab· 
Her sün NAt 14-19. 2§,30 havaclia, ve çiııa- orkestra- nır. Haklan tapu aiciUerile teslıit 

.. ___________ u. olunmayan İpotek alacaklıler ile di-
ier alakadaramn ve irtifak baldu .. 

PRAC (488,8 m.) - 20,20 fran. 
lıtanbul dördüaı:ii ten metnlll'lu· , 112 ve İtalyan ıarlalan, 20,50 hafif biplerinin bu haldannı ve huausilıı 

laadan: Bir borcun temini iıtifuı muıilııi 21,30 komedi, 23 havadis, faiz ve maaarife dair olan itldiala..,,., 
zmınıncla mahcuz .... paraya çevril- , 23,20 gramofon. ilan tarihinden itibaren yirmi giiıt 
-i mulıarrer 8 adet rontbn T...,.. ROMA (441,2 m.) _ 20,50 ..,.. içinde evrakı müabiteleri ile bildiril• 

ııııofon, 21,46 kon-, 23,30 llomedi melen liztmdır. Akıi taktirde baki•· 
farmatörü kumanda masalari;rle bir- 23 kOMen deTam 23,511 radyo jur- n tapu aicillerile sabit olnayanlat 
likte ve ilıi adet rcmta811 iıtaıifi vo 1 nal. satış bedelinin paylaşmaımdan b•· 

iki adet Puvant linıbaaı Te hir adet ViYANA (517,2 m.) 20,30 opeft· riç kalırlar. Bilcümle müterakim vfll 
Diyatenni bir adet Pantoıta aliit veı elan nalDI 23,05 akpmı llomeri. ii, belediye, reuni ve vakıf icarefl 
edevatı 16-5-932 tarihine müaaclif pa. müşteriye aittir. Alikadarlıınn yerıİ 
ıı:arteai günü -t 10 dan U e bcı- ZA YI - Da-tpep ölpne lalıarun İcra ve ifliı kanununun 119 cu IJFIJl
Çakmakcılarda Büyük yeni handa dan ııldıiım askeri veailumu ayet- desi hükmüne göre tevfiki harek.C 
8Çlk arbrma ıuretiyle v•blera!rtır. tim. Y erıiıini alacağımdan hükmü 1 etmeleri ve daha fazla mali'ımat ; 
Talip olanlann nıaballincle memuri- yoktur. Fatih'te Sangüzel'de akar- l mak isteyenlerin 931-30 doıya n.
ne müracaatları 932-233 ..-rah j çeşme solıağmtla No 10 320 tevellüt j maraıile htanbul clördlincü icra ... 

'" ·· ...... ' • •·· .. · • -- .. · - .. ,. · - .. ·· · ... ilin .....,. ....ı 

• 
• 



CUMA 

de kaz nan numara ar Tayyare piyangosu_nun dünkü keş· desi .... 
Listemizdeki ikramiyeler Beyazıtta Yeni ikbal gişesinde ve bütün piyango bayilerinde derhal tediye edilecektir 

No. 
21 

10 
128 
134 
164 
227 
321 
470 
480 
436 

580 
666 
701 
739 
826 
&2& 
199 
976 
984 
995 

1034 
287 

329 
602 
514 
518 
615 
740 
830 
840 
!120 
967 

968 
tı24 

132 
154 
163 
190 
237 
251 
269 
281 
296 
329 
f02 
sız 

564 
599 
768 

L. 
60 
60 
40 
60 
40 

15000 
40 
40 
40 
40 

40 

40 
80 
40 
40 

1000 
1500 

60 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

150 
40 
40 
60 
40 

150 
40 
ıo 

60 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
IO 
40 

40 
80 
40 
40 

No. 
~ 

825 
841 
548 

868 
877 
920 

317& 
180 
182 
224 
256 
275 

4St 
l!4S3 
509 
520 
&47 
687 
760 
801 
874 
909 

4104 
159 
248 
274 
321 
530 
554 
586 
741 
844 
846 
849 
866 
898 
906 
931! 

5085 
121 
128 
15$ 
174 
191 

260 
2165 
276 
299 

L 
J 

40 
40 
40 
41} 
40 
4~ 

40 
60 
40 

1000 
1000 

-1ı> 

·· j(l 

150 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
.ıo 

40 
10 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
60 

1500 
150 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

60 
60 
40 
40 

40 
40 
40 
60 

No. 
521 
557 
560 

872 

934 
998 

6054 
61 

128 
154 
175 
180 
397 
445 
506 
519 
194 
858 
880 
930 

7080 
189 
224 
324 
415 
459 
475 
536 
552 
597 
637 
873 
945 

960 
974 

8016 
170 
44 

185 
222 
273 
289 

355 
6S1. 
670 
792 

L. 
60 
60 
40 
40 

150 
60 
40 
60 
40 
40 
40 

150 

No'. 
867 
971 
976 

9046 
tl9 
177 
321 
373 
458 
515 
585 
833 

40 10083 
40 127 

128 
136 
169 
220 
289 
323 
365 

150 
60 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
60 
40 

370 
532 
sos 

40 11062 
40 069 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
4Q 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 
60 
60 
40 

40 
40 

145 
272 
283 
307 
329 
369 
400 
434 
446 
506 
530 
545 
555 
566 
716 
720 
735 
870 
923 

947 
979 

1000 12086 
40 282 

L. 

60 

60 
15QO 

40 
150 
40 
40 
40 
40 

No, 
291 
333 
433 
493 
597 
683 
694 
740 
847 
940 
943 

969 
40 13022 
40 70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

150 

145 
165 
535 
584 

639 
792 
857 
908 
~41 

40 14094 
40 
40 
40 
40 
60 
40 

150 
211 
428 
454 
429 
597 

40 618 
1000 623 

40 749 
40 792 

150 829 
60 952 
40 15024 
40 400 

40 92 
40 522 
60 

1000 
60 
40 
60 

40 

40 

543 
729 
896 
911 
911 

925 
955 

1000 16011 
40 997 

L. 
40 
40 
60 

1000 
40 
40 

:!f 
40 
40 
40 
40 
40 
6!l 
40 
40 

No. 
59 
79 
68 
83 
86 
87 

111 
221 
343 
382 
433 
584 
648 
649 
697 
793 
886 
906 

40 17131 
40 207 
40 

1000 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 
40 
60 
60 

806 
294 
388 
620 
754 
755 
790 
823 
870 
8S9 
951 

40 18062. 
40 66 

1000 
40 
40 
40 

70 
83 

105 
131 

40 1817-' 
40 
40 
60 
60 
40 

5m 
910 
935 
963 
968 

40 968 
40 19100 
60 162 
40 
40 
40 

176 
296 

437 

L. 
40 

40 
40 
40 
40 

No. 
543 
546 
551 
seı 
720 
721 

40 922 

401 927 
40 997 
40 20001 
60 86 
60 247 
60 2'/4 
40 

150 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 

:ı 
40 

317 
385 
600 
621\ 
656 
763 
828 
885 
951 
960 
975 

40 21068 
40 72 

150 88 
40 155 
40 
40 
60 
40 
40 
60 
60 
40 

244 
310 
375 
558 
686 
69.t 

819 
763 

40 918 
40 22087 

150 139 
40 163 
60 
40 
60 
60 
40 

150 
40 
40 
60 

266 
280 
358 
47ı; 

542 
589 
668 , 

802 
873 

L. No. 
40 23006 
40 27 
40 

160 
60 
40 

1000 
150 

40 
60 

197 
334 
367 
516 
577 
718 
741 
935 

40 24037 
40 ')4 

137 
337 
275 

40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

60 1 

60 
40 1 
401 
401 
40 1 

384 
413 
432 
646 
684 
806 
846 
924 

25061 
175 
395 
428 
623 
739 
776 
839 

40 26201 
150 1 275 
40 

150 

~ I 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

306 
334 

350 
359 
419 
512 
591 
621 
643 
666 
700 
733 

741 
40 27027 
60 46 

150 57 

L. 

60 

40 
40 
40 
40 
40 

No. 
146 
230 
250 
329 
271 
537 
559 
658 
674 

60 686 

:1280~ 
40 153 
40 446 
40 70G 
60 
60 

714 
825 

40 8.17 
40 863 
40 29165 

150 
40 

150 
6!l 
60 
40 
40' 

307 
368 
557 
588 
641 
699 
794 

941 401 

40 1 989 
60 3'Yl75 

150 95 
40 
40 
40 
60 

1so 
60 
40 
40 

151 
162 
165 
174 
329 
480 
528 
5.ı;3 

40 679 
40 711 
40 89!1 
60 31042 

1000 
40 

40 
40 

1 

1°: 1 

154 
183 

190 
194 
216 
280 

L. I No. 
150 476 
40 483 
40 527 
60 S44 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

612 
615 
636 
791 
796 
8'T1 

40 32178 
60 240 

304 60 
40 
40 
60 
60 

150 
40 
40 
60 

383 
419 
421 
434 
590 
640 
690 
729 

60 925 
1000 33096 
1000 

40 
40 

1000 1 

40 
1000 

40 
150 
40 
40 
40 
60 

149 
267 
276 
328 
401! 
468 
520 
532 
697 
720 
752 
759 

60 34169 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 

401 
40 

257· 
323 
325 
547 
645 
807 
808 
878 
904 

40 35226 
40 
60 
40 

443 
447 
467 

ı.. 

40 
40 

150 
40 
40 

No. 
577 

725 

804 
882 

955 
40 36019 
40 25 

51 40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
40 

160 
276 
357 
607 

542 
668 
576 
823 
999 

60 37118 
311 
369 
422 
600 
694 
797 
816 
843 

60 
40 
40 
60 
60 
80 
40 

150 
40 866 

150 774 
1500 38024 
150 1 72 

:ı 
60 

60 
60 
60 

3000 

40 
40 
40 

1000 
40 

229 
259 
324 
372 
406 
434 
695 
697 
770 
865 
909 
946 

40 39019 
60 38 

47 
61 

129 
259 

L. 
40 
40 
60 

150 

60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

'1 
312 
322 
339 
402 
526 
563 
620 
774 
796 
800 
948 
951 
952 
953 

40 40122 
240 
401 
275 
429 
435 
661 
669 
742 
759 
772 
932 
956 

40 
60 

150 
40 
60 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 41064 
40 245 

260 
631 
637 
902 
910 
975 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 42014 
40 
60 

40 
60 
60 
60 
40 
40 
40 

60 
40 
40 
60 

158 
179 
209 
270 
366 
397 
458 
601 
609 

613 
817 
702 
763 

'ON 
150 

No. 
m 

40 906 
40 43051 

106 60 
40 

40 
60 
40 
60 
60 
40 
40 
60 
40 

1000 

107 
217 
ZST 
26& 
409 
435 
464 
633 
646 
650 
813 

40 44046 
73 
95 

40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
40 

1000 
60 
60 

121 
150 
2511 
529 
764 
815 
821 
868 
909 

40 1 924 

40 1 935 
40 940 
60 45036 
40 
40 
40 
40 

60 

266 
417 
425 
485 
525 

40 595 
60 740 
60 778 
40 962 
40 46014 

150 1!I 
60 105 

150 130 
40 

40 
40 

289 

455 
595 

40 47048 
40 156 

L 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 
40 

40 

No. 
185 
201 
206 
326 
390 
459 
698 
763 
779 
840 
869 

60 48138 
60 204 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 l 

40 
40 

60 
60 
40 
40 
40 

241 
313 
365 
378 
475 
477 
481 
573 
582 
586 
674 
745 
759 
768 
805 

60 49179 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

150 
3000 

40 
40 
40 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
40 

1500 
40 

197 
288 
326 
407 
416 
448 
474 
476 
500 
612 
668 
694 
770 
782 
779 
944 
963 

L. 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 

1500 
150 
40 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 
60 
40 
60 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 

1 
İstanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 

932 ~ Mayıoın 16 100 pnüaden iti....._ ilam ahire kadar muteberdJr ~ir:.:!:a~~ (BEBEK S RAYI) 
nda bulunan billlınum qya, 
Mayıaın 20 inci Cuma gÜnÜ 

müzayede ile satılacaktır. 

llemiryoltarı idaresi ılaniar• 1 
~o HAIU 'KET F l ilk Son 

Hudut ' ası "hareket harc~eı 

10 Şişli. Tünel ı Ş!ııJiden. Tüaele 
1ft'nelden • Şitliye 

36 
10 

5.30 24.15 
5.50 24.36 

l 1 Kurtuluı ~ Fab'b ı 
--' ~ 12 Harbiye. Fatihi 

1( = 14 Maçka - Tünel ı 

~ 15 Takıim-Sirkecil 

~ 16 Maçka .Beyazı~! 

;;;. • Maçka • E. önü ı 

• 

17 Şişli • Sirkeci 1 

18 Takaim • Fatih 1 
19 ıc..tuluı - ~t 1 

- ~-E • ._ 1 

Bebek • E.önü 

32 T.kapı. Sirkeci 

Kıtrtuluıtan • Tünele 
Tünelden • Kurtuluf'l 

ıs 23.01 23.37 
30 23.30 24.00 

Harbiyeden • Fatihe 
Fatihten • Harbiy.,,-e 

5 6 
10 

5.38 1.00 
5.40 1.00 

Moçhd•n • Tünele 
Tünelden • Maçk.aya 

15 20.34 23.60 
30 21.00 24.00 

Taksimden • Sirkeciye 4 5 
Sirt.eciden • Taksime 10 

Maçkadan • Beyazıta 7 8 
Beyazıttan • Maçk.aya 14 

Maçbdan • E. Oniine 8 
E. önünden • Maçka.ya 14 

Şqliden • Sirkeciye s 
Siırlreci.t- • Şiıliye 16 

Taluimden • Fatihe 15 
fatihten : Tııks~ 25 

Kurtal•ıtu • Beyaıata 9 
Beyaarttan - K.urt9lıata 16 

Kumoluıtaa • E. O.üae 9 
E. önüa.t- • Kartüıta 16 

7.26 21.08 
7.48 21.30 

6.23 24.07 
6.04 23.25 

6.18 20.08 
6.46 20.36 

41.47 19.51 
7.19 20.23 

756 19.22 
8.34 20.00 

6.00 22.37 
1.45 23.22 

7.17 19.44 
6.45 Z0.11 

B. tattan • Bebei• 
n E. öaiae 

Bebekten - ,, 
E. önünden . Bebep 

" • 8.T&fa 

IJ.36 -.-
5 S.42 -.-

10 6.00 24.38 
15 6.00 24.43 
30 -.- 1.16 

Bebekten. 
" 

OrUköyden • Aluaraya 10 
Aksaraydtn • Ortalröye 16 

B"tiktattan • F atibe 9 
Fatihten • B. T... 17 

AJuaraydan • T opbpıya 
Topkapıdan. Sitbciye 
Sm.eciden • Toplmpıya 
T oplmpıdan · Abaraya 

10 
18 

-.- 1.24 

5.40 21.10 
6.25 21.5$ 

6.oo 22.os 
6.42 22.47 

5.12 -.-
5.30 23.55 
6.04 24.30 

:oı 
CQ 

Şehremini • Sirlseci 1 Şehirenıininden · Sirkeciye 
Sirkeciden . Şehireminine 1 O 

-.- 1.06 

6.39 19.69 
7.09 20.09 

1 
5.16 -.-

~ 33 Y .kule • Sirkeci 
...ı 

:::ı 

: • Sanıatya . Sirkeci ı 

~ 37 E.kaıx -Si.keci 1 

Aluaraydan • Y edilaıl.,,-e 
Yedikuleden-Sirkeciye 18 
Sirlo:eciderı· Y edikuleye 
Yedikuleden-Akaaraya 

Sıunatyadan·SirkeciJe 
Sirkeciden-Samatyaya 10 

Akoarayda~Edimekapıya 
Edirnekapıdan-SiTkeciye 10 
Sirkeciden-Edimekapıya 20 

Eclimekapıdan-Aksaraya 

- Atikalipaşa. Sirkeci Atıkalipatadan-Sirkeciye 

5.34 24.06 
6.08 24.40 
-.- 1.16 

6.33 20.03 
7.03 20.33. 

5.08 -.-
5.31 24.16 
6.01 24.46 
-.- 1.16 

6.31 20.01 

Avnapa aalon takımları. yatak odaları, yemek salonlart, kristal, kriıton, biblo, Tal!Ot piyano, pi,.anola, mar

kiteri ve haıır takonları, yol ve acem halıla- kreton perdeler, ı " hala v-·ı·-. .., mua ar. .... r ·- ·-· .. 

DISTOL: Koywınl.da. Keçilerde 
... Olriidvda lıalunan kel.ı..ı.leri 
öldürür, ~anı :rüzcle yüz lnırta
rır. H• -nede aablw. 

Toptan aatıı için Reji Han 2-3 

No. müracaat. Yeni -tane arka· 

11nd.o, lıtanbul. 

Kırklareli C. Müddei umumiliiin

dea: Riitret almaktan suçlu v
maldiirürii sabıkı Salahatt•n cfend; 
nio ikameta-ahınm meçhul kalmaıı
na mebni ce:ıa muhakemeleri uaulü 
kanununun 37 inci maddesi mucibin
ce ilanen tebliğat icnıma karar ve. 
rilıni,tir. Duruşma ııünii 4-6-932 
saat 9 buçuğa muayyen olup yevmi 
YC nkti mezkürde muhakemeye cel 
mediği takdirde baklanda gıyaben 
durutma yapılacağı ilin olunur. 

_....KORNH1L 

~i~orta ıirketi t Ti, 
ve 

G. ve l. DiKER tTD. 
Kornhil Sigorta 
Kumpanyaaı 

ile G. ve A. BAKER L TD. tirke
tinin yazıhaneleri lstanbul'da 
rabtakalede Prevoyanı Hanın

la Z7 ili 34 numaraya (3 CÜ kat) 
uddedilmittir Telefon 24330 (5 
ıat) . -------· 

iLAN 
1932 Mayıaının 16 ıncı pazartesi gününden itibaren 

gelecek 15 Eylfile kadar zirde muharrer Bankalar gişe· 
lerinin saat 9,30 dan 15,30 a kadar umuma küşade ol
duğu ilan olunur: 

American Expreaa Cy, Banca Commerciale ltaliana, 
Banco di Roma, Türkiye Ziraat Bankası, Türkiye İt 
Bankaaı, S. S. C. l. Ticareti Hariciye Bankaaı, Umum 
l'icareti Hariciye Bankası,F elemenk Bahri Sefit Banka· 
sı, Osmanlı Bankaaı, Selanik Bankaaı, Deutache Bank, 
Deutsche Orienthank, Şarkık.arip Ticaret Bankası, 
Credit Lyonnaia. 

1 latan bul Belediyesi ilanlara 1 
Vesaiti nakliJe resminden olan borcundan dolayı haciz altına 

alman Rahmi .Beye ait Buik markalı ve 2393 numaralı otomobil 
Mayısın 16 ıncı pazartesi (Ünü saat 11 de Taksim meydanmda 
bilmüzayede satılacağı ilinolwıur. · (2031) 

Kantar resmine ait 134574/ 600 ve 134701/14701 numaralı iki 
cilt makbuzda itlenmemit bazı varakalar olduğu halde kaybol
muıtur. Bu makbuzların hükmü olmadıiı ilin olunur. (2025) 

llk mektepler için lüzumu olan yirmi oda takımı pazarlıkla mü 
bayaa edilecektir• Talip olanlar tafsilat almak için her gün Leva 
zım müdürlüğüne '!e pazarlık için de 172,5 liralık teminat mak. 
buz veya mektubu ti~ 19-5·932 pertembe günü aaat on bete kadar 
Daimi encümene muracaat etmelidirler. (2029) 

Eminönü ~tediyesinden: Kumkapıda inı-. edilecek deniz ha. 
mamı m~ballı .~3-5-932 tarihinden 4-6-932 tarihine kadar kapalı 
zarf usuhle muzayec!eye konulnıuı ve 4.6-932 tarihine müsadif 
cumart~i günü aaa~ on dört buçukta ihaleainin icra11 mukarrer 
bulunm~t~· MezkUr ham~ mahalli gerek bir yazlık gerekse 
sabıkı gibı uç. yazlık olarak kiraya verileceğinden talip olanların 
ana göre teklıfatta. bul~ları lazımdır. Şartnameaini görmek 
için her gün heyetı feruııyeye müracaat ve ihale günü ve ıaatine 
kadar teklif varakalarile teminat makbuzlarını Encümene te"l'di 

, eylemeleri ilin olunur. (2024) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
. ldare müstahdemini için muktazi 220 ili 240 takım yazlık el

bise hakkında açılan aleni münakr sacla teklif edilen fiat haddi 1&.
yikında görülmediğinden ihale muamelesi 19 Mayıs 932 tarihine 
müsadif pertembe günü saat 14 e talik edilmiıtir. 
Saat tam14te münakasa açılac:akISe kadar devam edecefi ve sa 

at on be..ten sonra biç bir müracaatın kabul aedilmeyecefi ilin 
lun r '2022) 

-İdaremiz için pazarlıkla aatın almacak olan 41 kalem dinamo 
kömürü,Elektrik malzemesi;Sabun toirfon anahtarı· kükürt· Kar 
boo bitüme; Civata; Liburatuvar -lzenıesi gibi ~uhtelifÜlcinı 
malzemenin pazarlığı 16. 5. 32 tarihine müsadif pazartesi günü 
mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 
dokuzdan 11 buçuğa kadar iıbatı vücut ederek tahriren fiat ver
meleri bu baptaki malzemenin müfredat listeai mağaza dahilinde 
a~.ıl~ış .?lup nüm_~e getirilmesi i~p ed~n malzeme icin pazarlık 
gun~ numunelennın beraber getınlmeaı nümwıeaiz vaki olacak 
teklıfatm kabul edilmeyeceği ilin olunur. (2032) 

larüllönun MO~ayaat KoınisJonun~an: 
Tıp Fakülte&ile Eczacı ve Ditçi mektepleri ve idarei merkezi· 

ye ile diğer fakültelerin 1-6-932 tarihine kadar yalnız yat ıebze 
ve inanı meyve altı aylık diğer bilOmum ibtiyaçlan bir ıeneılik o
larak kapalı zarf uıulile miinakaaaya konulmu9tur. Fiatlar mute 
dil görüldüfü takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn ay. 
nihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Haziran 932 tarihine", ebze 
yat ve kuru meyve, ıüt; yoğurt; terejatı; 

Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
Sade yağı ve zeytin yatlarile sabun, et; ekmek 4 Huiran 932 
E.czaı Tıbbiye ve kimyeviye ve laboratuvarlar malzemesi 

6 Haziran 932 

Hayvan yemleri envaı bezler ve ıair ihtiyaçlar 8 Haziran 932 
Odun, m:anıal; kok; ve envaı maden kömürü ıraz ve envaı mı 

kine yaflan. 9 Haziran 932 
. ldarei merkeziye ile diğerlerinin her nevi mahrukat ve sair ih 
tıy~lan d~ 11 H.aziran 1932 tarihine müaadif günlerde saat IS 
te ıhale edılecektır. Bunlann hlll' birerleri için ayn ayn mevcut 
tartn.ame ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malumat al
mak ısteyenlerin mülga Harbiye nezareti biıalmda Darülfünun 
Mübayaat komisyonu kitabetine ve münakuaya ittirak edecek. 
lerin de bu baptaki teminatı muvakkatelerini bir gün evvel mu
hasebe veznesine yatırdıktan coma makbuz ve teki" ııaaıelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatlan. ( 1966) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

Yirmi bet bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasaaı 2 Ha: 
z~~an 932 pertembe g~nü .. saat o?. birde yapılacaktır. Taliplerin 
~umu~~ ve ıar~am~yı cormek uzere her gün ve münakasaya it. 
tırak ıç1?.mezkU~ gunde muayyen saate kadar teminat ve teklif 
namelerı ile komııyona müracaatları. (2007) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla müne 
kasası 2 huiran 932 pertembe günü saat on bette yapılacaktır. 
Taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün ve münakaaaya itti· 
rak için teminat ve teklifnameleri mezkur güade -n- aaate 
kadar komıisyonumuza müracaatları <2006) 1 



932 Paris 
• • • yaz mevsımının 

krep modaları 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır, 
Boyaları sabittir, hiç bir 

_k_!.-~an solmaz ve çıkmaz! .. 

Kumaşlar şarjlı olduğu· 

için daima düzğün 
Ve dökümlü durur. 

BU I::Ş TE İPEKI!?' INDI'I=< 

,-.fESHANE. 
FABRiKASI MAMULATI 

YENİ CIKTI a 
Yeril pardesülük: Metrosu 390 kuw-uşa 

Memleket mabaulö tiftik ile karıtık olanları da mevcuttur 
Haliıı yünden mamul nefis kumaşları 

Vatana ve kesenize hizmet 
maks•dile arayınız. 

Satıt yeri: latanbul, Beyoğlu, Ankara'da 
Yerli Mallar Pazarı 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

MÜJDE 
Bel VD Bahçesinde 

Alaturka saz heyeti 
Bugün Açılmıştır. 

Ztimrilt YALOVA Kaplıcalan 
AÇILDI 

Yeıillikler arasından hşkıran bayat ve neı'e kaynatı 

Romatizma - Cilt - Mide, böbrek - A.ap 
Hastalıklarının kat'i ilacıdır. 

Otel ve lokanta fiatlarında büyük tenailat 
Yemek mecburi değildir. 

Her türlü malUınat için telefon: 

• 
inşaat Sahipleri 1 
Paranızın Kıymetini Biliniz! 
Sekiz kurufa yerll kiremidi varken, dört ay evvel 

11 kuruşa satllan ecnebi k iremidini bugün 16 kuruşa 
almakta zarardan başka bir fayda yoktur. 

Zira Kütahya kiremitlerile ecnebi kiremitleri ara
sında metanet ve sair evsafça hiç fark olmadığı, hatta 
Kütahya kiremidinin bir iki noktadan Marsilya ki
remidine faik bile olduğu fenili tahlil raporlarile 
sabit olmuştur. 

Kütahya Kiremidi 927 se-
• 

nesi 9 eylül lzmir sergisinde 
altın madalya almıştır. 

lstanbul satış deposu: Gal ta kalafat 
yeri No. 74 Telefon; Beyoğlu 4298 

.. 
1

::~~~~~1::n ÇiFTLiK PARKI~ ~nden itibaren her akpm gece yansına kadar Şehrimizin rağbet ve teveccllhtın6 kaza~ ı~:g!aruf Hanım Ye Beylerden mürekkep mubteıem Sa:ı heyeti ve ayrıca mükemmel Cazb:~'I 
Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Profesör Paristen mezuıl 
Dr. Eaat Pş. Dr. Şükrü 
Babıalı \'ilıll'et korşı sın 1a 1\lo. IS 

Dr. İHSAN SAMİ 

öKSOROK SOROBU 
Öksürük ve nefes darlığı içi<1 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeai No. 189. 

Her eczanede bulunur. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta toınıner~iJale 
lTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) 
ıatar 

Liret, frank, 1 ngiliz liraaı veya 
doları frank olarak ııablan bu çek 
ler ııayeainde nereye gitseniz pa
ı·ancu kemali emniyetle tqır ve 
her zaman İıteraeniz dünyanın 

her tarafında, ıehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla iatimal ecle
bilir1iniz. Travellera çekleri ha
kiki sahibinden baıka kimsenin 
kullanamayacağı bir tekilde ter
tip ve ihtas eclilmiıtir. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kanııılık. ı;afiyeti •mumiyc •• 
dalı' n.battt.lhklana• karıı bin· 
l•re• doktorlar tarolııı4P I•••~ 
1• edilen 

k•Y"Ytt Ulcıaa dfla1111ıa ber t• 
Tafıade <relld•ler •< fOCGlilar 
bi11" ı.ı~ •••naal7•d• luıllu• 
Nil pek blyilk lald• ı&mı•lrt•· 
dirlff. H~rıcıanrdı Hlunur. 

Istanbul P.T.T.B. müdiriyetinden: 
Veaaiti nakliyede kulanılmak üzere 11000 ili 14000 kilo ben

zinle 200 kilo makine yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuı 
tur. Münakasa Mayrsm on sekizinci çartamba günü aaat 15 te 
icra kılınacağından taliplerin <)70 7,5 nisbetinde temİnab muvak. 
katelerini hamilen Başmüdiriyette mütetekkil komiıyona müra. 
caat eylemeleri. (1662) 

ı ~----~-----------------------------------------------------------~ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 el TERTiP 5 el KEŞiDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

,h,.~rupadan diplom~!arla ınusaddak birinciliği ve en büyük zafer ~i, 
ihraz elliği gibi Türk zc:kiı.sı, Türk san•ab, Türk set·mayeai ve Türk 
lesile ihz.ay olun ınuştur. 

ı 

' 

ile Sl!,E ı<, TAHT AKURUSU, GÜVE, PiRE, BiT, öROMCEI<· 

i
l 1~, çiçekler v~. ne~tat ~z~rind~ki tır~ıilaı-ı, ~avuklar ve kümes kufi' 

smr hayvanat uzerındekı pu·elerı ve böceklerı ve biliimum hB§aratı 1 ~ 
1 ebedi ile kat'iyyen öldürülür ve bir daha rurileınezler. Aksini iıbal" 

5 00 O lira tazminat verilir. Devlet demiryolları , Şark detJli' 

!arı, Seyriıefain, Hililiahmer, Gülhane, Cerrahpaıa, Haaeki haotaJI"' 
veaair büyük hastanelerle Sıhhat yurtlan, Yatı mektepleri, büyük ol 
büyiik vapur kumpanyaları, Tütün lnhiııan, Ford kumpanyası, ve bilılf'. 
m6eueaab milliye ve ecnebiye FAYDA istimal etmektedirler. hıııi' 
IDM'kasına dikkat ediniz. Hasan Ecza depoau. 

40.000 Lira kazanan 2290 numa- 1 
ralı biletin iki parçası latanbulda, 
bir parça11 Orduda satılmış bir par
çuı latanbulclan diğer parçası iz
mirden satılamıyarak iade eclilrniı 
b"f parçası dıı satılmamııtır. 

OÇONCO tL.41 
Hali tasfiyede bulunaD 

" MİLLi OTO '' 
Türk Anonim ŞirketinİD , 

S Nisan 1932 tarihinde sur.ıı 
kalide İçtima eden hiuedaraO 
yeti umumiyeainde tirketin •,i 
den evel feshine ve hali tasfiy•l" 
:ıı'ma ve OSMAN GALiP B•1 
Möoyö NAHOUM'un Ticar•I 
nunund. tadat olunan vasi seıv: 
ler ile ve hatta tiri.etin etJl' 

toptan ıatmağa mezuniyetile ,J 
tin tasfiye memurlufuna ta~ 
n• ittifakı ara ile karar verilıı>İI 

15.000 Lira isabet eden 227 nu· 
maralı biletin iki parçası latanbul
da, ve bir parça11 Kütahyada oatıl
mıt bir parça11 latanbuldan, bir 
parçası Aclanadan aatılamıyarak ia
de eclilmit ve be§ parçaaı aatılnuı

JDJf br. 

10.000 Lira isabet eden 47272 nu 
maralı biletin be§te birlik bir parça
aı Adanada, iki parçası l ıtanbulcla 
ve b.ir parça11 lzınircle aatılmıt bir 
parçası latanbuldan ve bir parçası 
Gümüthaneden satılamıyarak iade e 

dilmit ve üç parçası aatılamamıtlır• 

Şirket dainlerinin nihayet ~~ 
ne zarfında ıirketin merkezi ıl 

edilmit olan Beyoğluna, Pangol' 
Elma Dağı caddesinde N omikO 
bınanırun birinci katındaki d,ıı' 
bilm6racaa ıirketteki mallubaıJI 
ispat etmeleri lüzumu ilin oluıı" 
lıbu ilan nihayet birer hafil ~ 

la ile üç defa n99rolunacak ve t' 
da yazılı bir senelik müddetlJI 1 

dm üçüncü ilan tarihi olacaJıtıf 

3 üncü Kolcrd&I 
lllnlerı 

K. O. ve 1 inci fırka kJI! 
ve Haydarpaşa hastahanesi 1 

•§ağıda mikdarı ve ihale tf 
ve saatleri yazılı odunlar ~ 
ayn tartnamelerle ve 1'ar 
zarfla münakasaya kı>nm~1 

Taliplerin §artnamelerioi ~ 
oıek üzere her gün ve müıı' 
ıaya i!tirak edeceklerin ıe 
nat ve teklifnamelerile kod' 
yonumuza müracaatları. 

(237) (tBf 

1,458,00 kilo yemeklik J 
25-5-932 çarfamba günü şı>a1 

le K. O. merkezinde ~ 

1541000kilo yemeklik oduJI 
5-932 çartamba günü sa•1 

ela 1 F. ve Haydarpaşa ha•11 

nesinde 

Dr. A. KUTI~~ 
Cilt ve zührevi hastalıklar ıecl;,. 
nesi. Karaköy Börekçi fırını • 
da 34. 

•• -.r .. ,,. + .. ,r.,..,_ •• .. ,.,..oA~" 


