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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Ticaret harbinin 
Son merhalesi 

ı.· Cilt.an harbi bitti. Tıcaret loar 
1 \atladı. Bu, ötekinden daha h,. t~blikeli delildir. Zira cihaa 
.•rlıınde ıaye, aakeri kuvıretle-1:'.. ~elmüıini imlaa da ±tt tic:artıl 
. lıinde de ıaye iı.t.adi kvnetı. 

'1n telonil;nı itnba etu..a.tir. 

u ;r.;ıcııret harbinde muhtelif 
b ""ı ~ •ar. Son zlUllUMla belli 
~~ 1 llç uaul tebellür etti. Bu u

•u erden biri (en fazla mü .. ade 
Ye lna:ıhar de.Jet) e .. aile tica· 
~~~ ınukaveleleri aktetmektir. 

1 an mübadeleaine giren he· 
~en. her de.let, bugün, bu tekil 

1 .tıcaret mukaveleaile devletler· 
e ırfb ·ı d 1 atta bulunuyor. Bu teki • 

t e m.tı!'avele akteden iki devlet· 
ı"" lıiri, diğer akitten başka dev· 
d~l~r!e ~er banıi bir ticaret m~~ 
.•- ıthaline kal'!• daha mu· 

"'•t davranır.. 0 müaaade dere 
:;'"i, derhal Uatlerden diierine 

e tatbik olunur. 

· Görünüıte baait olan bu nevi 
ticaret mukavelelerinin teoirl, ka 
"t•kbr. Eier böyle muka•ele 
'lcteden ınem'leketler mahdut ol· 
j,'Ydı, o mukavelelerin teıiri der 
' 1 IÖrünürdü. Fakat harpten :"l\ra bu uaul her memlekete 

t"flnil edilmi; gibidir. Bu sebep 
derı, lıiç bir devlet, hemen diğer 
,ij"letler de istifade eder korku· 
~ ~atka hiç bir dHlete kartı 
f '11k İndiremiyor. Böylece, en 
ın~ ınüaaade usulü, her ticaret 
lıaı veleainde mevcut olduğu 
'\/ de, filen tatbik edilemiyor. t n~ticede buıiin tiddetle cari 
~ "• Yiiltaek gümrük rejimi bir 

•lii bertaraf olamıyor. 
( .!!u imkanaızhk kartıa!nd.a 
ti~Ute~~biliyet) usulüne geçıl~ı 

· Mutekabiliyet, en fazla mu· 
~aa~enin mukabil kutbudur. Bun· 
la •kit devletler, diğer devlet· 
hGle olan ticaret irtibatlannda, 

r kalıyorlar. Yalım kendi 
:•alanndaki ticari müdafaa ve 
""~arda mütekabiliyet ...... 
~.tatbik ediyorlar. Bir devlet 
·~~rine kartı ne vaziyet alırsa, 

11111tel.abilen de, o, ötekine kartı 
~ •aziyeti almak hakkını mu· 
l faza ediyor. Ve böylece, akit· 

1 ••den birinin diğerine kartı kul 
,,'"dıiı ıümrükleri güçlettirme 
y "Ya kolaylaıtırma politikalan, 
ııı~~nı:ı kendilerine, yani akitlere 
ı, llnhaaır kalıyor. Batka memle 
•tlere airayet etmiyor. 

F •kat görühnüttür ki, bu U· 

:ı dahi milli iktıaadı koruyama· 
hu"~tadır. Şimdi, milli iktı~dı 
hi ~ .~nsurlarile korumak. ıçın, 
1 r. UÇUncü usulden bahıe~.'lmek· 
;;ır. (Kifayet) , bu usulun adı: 
it • Bir memleket deniyor, kendı 

•ndine kafi olmalıdır. Ancak 
"n :ıa,,.ri ham ve mamul mad· 
tleri ithal etmelidir. Ve bu İt• 
t. lib da haricin behemehal 
"llhuı ed~eii special bir iıtih· 
"''" ihracile ödemeli, ayrıca 
di!'İı>den bir l"Y sarfetmemeli· 

d Bu aurette, haricin batka yer 
lı "" alamamaımı temin edecek 
ıl •dar ihtisaalatan istih .. I mad· 
lı eleti çıkaracak bir memleket, 
'lft ~. İh~acatın tam bedeli ile, en 
lıhreın mevaddı ithal edebile· 

•ektir. 

d~İhan ticaret harbinin idaresin-

11
,.., bu üç merhale mühimdir. 
" -llln &onuncu merhaleye gir· 

ıneı. ;:_ . K'f I" h -...ereyız. ı ayet uau u, 
lı "~İi:ı hiç bir memlekette sistem 

11" •ne ifrağ olunmu' değildir. 
,.

11 llsulün tam ve mükemmel bir 
••teın b l 1 ı, e ağ anması çok mufassa 

lı e~Plara ihtiyaç gösterir. Hal
trı 11 1 hu hesaplar en müterakki 
trı "tnleketlerde dahi henüz yapıl· 
\ı '' .. değildir. Onun içindir ki 
tj~t~ kifayet usulüne mütevec· 
•.ı}•ır takım teCl'übelerle iktifa 
lı,0

1 •Yor. Kontenjantman, takas, 
fe Jtıpllnsaıyon, men'i ithal, tari• 
"Üh •rttı~ak tedbirleri, bu tec· 
lliit~.lerın muhtelif tekilleridir. 
İçi :ıı bunlar, kifayet usulünün 
l>a n " mündemiç ana fikrin parça 
.ı..!i~:_tatbikinden batka bir teY 
-sı ...,..Jer. 

"" ~le zannolunur ki, Almanya 
,~•naayı, hatta lnıriltere ve 
lı, 1 •l.ayı Yavaı ya•at aarmaia 
le.' 'Yan kifayet, diğer memleket 
ın "t de sirayet ederek tam ve 
lir u "IDıneJ bir sistem haline ge-
11\ "'• cihanın bugünkü ilttı .. dl 
ııı a;:z•r•aı, hem ıekil .,.. hem de 
.ı.,"... te".a itibarile battan bap 
)et~ını, olacakbr. Türkiye, bu 

... c 1 _ ..... li inı.· ereyan ann naaar> .,.. aıne 
"im ıtaflarmı adını adım takip 

ek :zaruretinde bulunuyor. 

Müderrla 
Nizam ettin Jı.U 

Bir ayhk bütçe 
lı,. :\NKARA 14 - 932 bütçeai 
ı,.,"i;ıa~ kadar yetişmiyeceii an

ı •tından bir aylık .. b!.r bütçe 

ismet Pş. dün Fırkada izahat verdi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HH ' 

. 

On 
bir devi t 

eş gün süren Rus 
le h·nde 

a 

Balkan tütün konferansı açıldı 
Tütün buhranındaki sebepler nedir, zirai vazL 

yet nasıl, alınacak tedbirler neler olabilir? 

Türk, Bulgar, Yunan murahha~l~nın noktai na.z_a~l~ n~
clir; konferansın dünkü açılıt ıçtimaında neler goruşuldu? 
Belkan tütün konfenımı, dün aa-

at 16 da Ticaret odalı aalonunda ilk 
içtimaını yapmlf, milzakere, Türk 
heyeti munhh•M•ı reiı vekillerin
den Nemlizade Mithat Beyin bir 
nutku ile açılmıthr. Konferanata 
memleketimizi heyetimizin reiai ııfa 
tile temoil etmeai mukarrer olan Ha 
rlci ticarete ofisi müdürü Cemal Bey 
Avrupada, ikinci reiı Tütün inhiaarı 
umum müdür vekili Hüanü Bey An 
karada ve Kavalalı Hüseyin Bey Bur 
..da bulu,.duklarından içtimada bu
lunmamıılardı r. Dün yapılan içtima 
a, Ankarac!e ııelen lktıaat. Vekil~ 
müıaviri H Rlit Edip, Neml~zade Mi_t 
hat, Tütün tüccarı Hüaeym Sabri, 
Ticaret odaoı raportörlerinden Hak
kı Ne:ııilıi ve ofio raportörlerinden 
Haluk Beyler iıtirak etmiılerdir. 
Konferanoa. Bulgaristan namına. 
Bulgar Ziraat Banltaaı umum müdü 
rü M. Sakarof'la Bulgar tütün koo- Konferanata Tilrk, Bulgar, Yunan murahha a!!__ 
peratifi idare meclisi reiai M. Niko- .. d--'--' • ede- Bul~· '--·murahhaslan -"-t..-dan 
lof ye Yunaniıtan namına Yunan ni etmek için muaaa ..w.. nca •- ,_, ıanuu• 

· Biz kabet metotlarının artık cevap verilmiıtir. hükUmeti ziraat nezareti müdürle- nm. , re 
rinden M. Karanıanoı, Meclioi Meb' tarihe intilaıl ettiii ve Y~ .i~baaıkıdi Yunan b~ mıırahh.ı.~ının 

elan M Mıı 
'
eraitin, ayni .:İM mahauaat ıçın • nulkıı uıan Encümeni azaam . no · d·-· ka 

elidis, Selanil. Tütün himaye ofiai bir tetriki mesaiyi icap ettir 18'1 • 
müdürü M. Pironakis ve Milli lktı- naatindeyi;ı;. lçti:maımızııı müzakere Yunan batmura~' • f"noe--

e 

• 
ismet Pş.nın 
Rusyadaki 

Gördükleri 

Fırkada Sovyetler 
hakkında 

dostluk tezahürü 

Cemil Beyin beyanatı 
ANKARA, 16 A.A. - C. H. 

Fırkaaı Grupunun bugünkü iç
timama riyaset eden Reia veki· 
li Cemli Bey Anadolu Ajansı 

muharririne atideki beyanatta 
bulunmuttur: 

"hmet Pata Sovyet ittihadı 
memleketlerine aeyyahati 
hakkında Fırka Grupuna mu· 
f .... I malUınat vennİ§tir. Sov 
yet memleketlerinin hali ha
zm hakkında müteferrik ve-
mütemadi temaslanrun İnti

balarını açık bir ıurette hika
ye eden ismet Patanın müta· 
hedeleri, büyük bir in .. n küt
leainin yeni bir cemiyet VÜCU· 

de ııetirmek için uğrattığı 

mÜ§kilatı, katlandığı fedakar 
lıkları ayni zamanda eserler 

ve terakkiler tahakkuk ettir· 
mekte katettikleri büyük me
.. feleri göz önünde caulandır 
IDJfhr. 

Dahili ve haric• aulh arzu-
1 · 1 d' memleketin batlıca ihracat emtiuı -" Efendiler, Balkan m ... teketle 

.. t nezareti umumi katibi M. Rodo- mevznunu teşkil eden tütün, üç lidis, fU nutku .rat Jt • " ~ 1 

peloa ittirak ey enut er ır. • . ._ .... _ be el aunda aaınimi olarak pek zi-
meyanındadır. Bu ıtı~ ~ - rinin, tütün gibi, en mühim bir mese 

Açılış nutku milel teaanüt sahasında birletmıt o- lesini tetkik için davet edildiğimiz yade çalıtmak man:ıaraaı bu 
Müzakerat, Franaızca olarak ce- lan ve bilhaua müıterek menfaatle bu misafirperver memlekette sizinle miifahedelerde tebarüz etmek 

reyan ebnİf, Nemliza.de Mithat Bey rİ bulunan bu üç memleketin, olbu buluttuğumuzclan dolayı çok mea'- tedir. Dost memlekette ilim 
tarafından atideki açdıt nutku irat e meaelede aamimi bir itilafa vaoıl - uduz. Son zamanlarda üç memleke- ve fenne, güzel aan'atlere iti-

dilmi'tir
. .• mak için her türlü hüsnü niyetini tin ıiyaai v-Leleri o kadar aamimi · · J p · · •-•- kt ..,,.... bar ve meclubiyetı ımet a-

'' _ iki k~•u ve dost memleket istimal ebnemeaıne ım••" yo ur.. bir dava huauliine hizmet etmittir 

• s d 

Büyük Elçilerimiz 
arasında tebeddülat 

Londraya Münir, Parise Suat, 

Roma ya Cevat, V arşovaya 
Ferit Beyler 

Nakledildiler 

Londra BüyUk Elçisi 
Münir Bey 

ANKARA, 15 (Telefon· 
la) - Büyük elçilerimiz a· 
raunda tebedd~at icrası ta 
karrür etmiıtir. Bu meyan
da Romaya nakli bir aralık 
mevzuu bahsolan Moskova 
büyük elçimiz Hüseyin Ra 
gıp Beyin Moskovada kal
ması, Roma büyük elçiliği
ne Varşova büyük elçisi Ce 
vat, Varıovaya Londra bü 
yük elçimiz Ferit, Londra
ya Paris büyük elçimiz Mü 
nir Beylerin nakilleri ve Pa 
ris büyük elçiliğine de sa
bık Roma büyük elçisi Suat 
Beyin tayini kararlaştırıl
mıştır. 

,Kontenjan kararname 
lerinde tadilat yapıld 

--~ 1 · affakı etle neticelen affak •a bilha ... zikretmiıtr. 
murahba11lan! çtımam muv y • ki, içtimaımızm muv y~•.i için y D • ekteki ld k ••h• 

Size, hotııeldiniz, demek ve bu iç n_-i t~~nnisile sözüme nihayet ve- en iyi ıerait dahilinde bqlayaca.ğmı =··(D .. e•v•a•m•ı•b•"ıi'•in•c•i•s•a•h•il•e•d•e•)lllİİ \ eğışı 1 er 0 U ça mu im. 

~mennızm, müıt::ıek m~~ na- ••= Beyin nutkuna Yunan...., [Devamı beşinci sahifede] A eli J dİ T d•ıA t l d }d ? 
::- i~.::1: .. :"":':::'.~"::"0: ................................................ ··- Hamı er e r. a ı a ne er e yapı le 

Muallimlere zam ya- 1 
Paris ko~gresi Müzakere 

A k Ne yaptı. 
imasına imkan yo Saracoğ~u ~ü~rü 

pı Sıhhiye müsteşarı Bey dun gıttı 

Zabıtai belediye memurların. 
dan kesilen para iade edildi 

M •f Vekaletinin Tıp fakültesi için aan •1 ed. 
istediği SO,OQO lira da v.en em 1

1 
•• dil 

hakkmdakı mazbata kabu e • 
di. 

Bütçe müzakeresi 
Müteakıben bütçe müzakereıİ· 

ne geçildi. Öğleden aonraya ka· 
dar \'İlayet kıamı maaraf kıamı 
faaıl faoıl okunarak kabul edildi. 

Muallim ve başmualliınler 
Maarif faslı okunurken Refik 

Ahmet B. söz alarak ilk mektep 
muallimlerine yeniden •~na ~
deli verilmesini, bu mu~llımle~m 
vaziyetlerinin fena oldugunu aoy· 
Jedi. Bütçe zarureti dolayısile bu
na imkan görülemediği anlatıldı. 
Maarif müdürü Haydar B. M~
arif vekaletinin bu meseleye daır 
bazı ta .. vvurlan olduğu~u, tetki 
kat yapıldığını beyan ettı. 

Etem izzet B. de aöz alarak, 
muallimlerin mütkül vaziye.tle~
ne temas ettikten sonra dedı kı: 

Maarif mildlrl Haydar B. - Bütün muallimler~ böyle 
• . . .. bir yardon yapma~ın butç<;. dar· 

latanbul umumı meclıaı dun ! lığı dolayıaile kabıl olmadıgı an• 
aaat 10 da birinci reis vekili Sa- laıılıyor. Baımuallimlerin tedris 
dettin Ferit Beyin riyaaetinde top vazifelerinden maada idari m~su 
landı. Zapb .. bık okundu. Röz~ Jiyetleri de vardır. 3 - 5 amıflı ılk 
me mucibince müzakerata geçıl • mektep olduğu gibi, 8 • 10 ımıflı 
dl. mektep de mevcut bulunmakta • 

Oalriidarda hastane açılacağı dır. . . . . . 
rd Tı fakültesine 50 bin lira Bıttab.' bu ~ıbı m~ktep.lerd~kı 

yerde edp 'l rek ru" hizmetin i- başınualhmlerın vazıfelen agır-ya ım ı e ay k .. ti . . 
ed

'I · h unda Maarif ve.. dır. Bunlann ma am ucre erınm 
fa ~ ~eaı kusus . kundu Bütçe 20 liraya kadar çıkanlma•ına ka 
kaletinın tez eresı o · • ·· d u H' J 

1 
ld - d bu talep num muaaa e mevcu ur. ıç o · 

bağ a~ı~ 0 ugun an mazsa timdilik bütçe imkanı .dai-
reddedıldı. resinde bir iki yüz b .. ,muallıme 

dün Paristen geldi 
Sıhhiye müsteıarı l;lüaametetin B. 

,'(inkü ekspresle Panıten tebrimize 
ıelmittir Hüaamet 
tin Bey Pariıte bu 
ay içinde içtima e
den beynelmilel hıf 
zıuıhha ofisi içti • 
malannda memle • 
ketimizi teınailen 
bulunmuttur. Dün 
ban ııhhi müeaıe
aatı ziyaret eden 
H üaamettin B. ak
t"m Ankaraya ha-
• ~•et etmiıtir. Hü 

Hiısam•ttin B. samettin Bey ken
diaile görüşen bir muhıırririmize ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

_ Pariıte geçen çat'f8mba günü 
içtimaları nihayet bulan be,.nelmilel 
hıfzuaıhha ofisinden AYdet ediyo
rum. Bu içtimada memlek<:tiınizi çok 
yakından alakadar eden. bır çok me
aail görüıülmüıtü; B~lhau~ ~s~ 
terakkiyatmın dogurdugu bır ihti
yaç olan beynehnilel b~va hıfzıuıh
haaı etrafında uzun müzakerat cere 

ı!ın etıniş ve ıniisbet neticeler ahn
~ışhr. Memleketler arasında ölü 
nakliyatı meselesi için de beynehni
lel esııaat vazedilmiıtir. içtimada it
liıf far ameliyeai etrafında da şamil 
ba~ kararlar veril mittir~ .Bu aktaın 
Ankaraya hareket edecegım. 

Pasolar azaltılıyor 
ANKARA, 10 - Devlet demir 

yollar idaresi paaolan~ .adedini 
azaltmağa karar verm(!tır. Mat• 
buata verilmekte olan meccani i .. 
ki paso bire indirilmittir. idare• 
nin kendi memurları da ancak bir 
defa meccanen seyahat edebile· 
ceklerdir. Meb'uslar için de sene 
de ancak iki defa meccanen se a 

Miizakereye devam edi
lecek; Şükrü B.in beyanatı 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Saraçoğlu Şükrü Bey Oamanlı 

borçlan hakkında Pariı'te bqh· 
yan muzakerata devam için dün 
aktaınki elupreıle Paria'e ıitmit
tir. 

Saraçoğlu Şüı.rü B. iataayonda 
Vali Muhittin ve Boraa komiseri 
lh .. n Rifat Beyler ve bazı rufe· 
kw tarafından teıyi edilmittir. 
Şükrü B. hareketi emaunda bir 
muharririmize fU beyanatta bu· 
lunmuttur: 
"- Hasta bulunan çocuiumu 

ameliyat yaptırdıiım için hareke· 
tim biraz teahhure uğradı. Paria' 
te batlıyan müzakerah hüınü ıu· 
retle neticelendirmek için her iki 
tarafta pek kuvvetli arzular mev 
cuttur. Şimdiye kadar bazı me
leleri hallettik; diğer meselelerin 
halli de pek ge~ikmiyeceğini 6-

Hükümet, görülen lüzum üze. 
rine 2 ve 3 numaralı kontenjan 
kararnameleri üzerinde bazı mü
him tadilat yapmııtır. Yeni tadi
lat 2 ve 3 numaralı kararnamele
re zeyl olarak neıredilen karama 
melerle yapılmıştır. Ayrıca A B 
ve C listeleri üzerinde tadilit ya
pılmııtır. 

Niaan kontenjanında bulunan 

6000 kilo kağıt ve mukavva 
mamulattan 5000 kiloau tenzil e• 
dilerek mayı• ayı kontenjanma İ· 
lave edilmiıtir. 

Tarifenin 552, B. maddeainde 
bulunan demir hırdavatçılık etya· 
aına her ay için 15,000 kilo ilave 
edihnittir . 

Haziran kontenjanına 84,000 
[Devamı beşinci sahifede] 

Sokakları dolduran 
kö eklerle 

halimiz ice olacak? 
Sıhhiye müdürü son aylar 

içinde 4200 köpek 

itlaf edildiğini söylüyor ee 

Son günlerde aokaklarda kö
peklerin çoğalması ve bazı ku
duz vak'a1annın vukuu üzerine 
Belediye ıiddetli tedbir almıtbr. 
Dün bu huıuıta kendiaile görüf
tüğiimüz Sıhhiye müdürü Ali Rı· 
za B. dedi ki: 

- Son dört ay zarfında 4200 
köpek itlaf edilmiıtir. Köpekler 
zehirle öldürühnektedir. Taban
ca ile köpek öldürülmemektedir. 
Bıl tekildeki taYİalar yalandır. 
Takılıata tiddetle devam olunu· 
yor~ 

Kuduz vak'alannın ihbarı İM 
mecburidir. Muıap olan derhal 
hastahaneye nakledilir. Fal.at te· 
hir dahilinde köpekler azalınca 
köylerden ve civardan yeniden 
köpekler tehre ııirmek için İm· 
kan buluyorlar. Bir yerde köpek 
oluraa oraya diğer köpekleri bı
rakmu. Şehir botalmca yeniden 
köpekler ıeliyor. Binaenaleyh 
daimi takibat yapmak lazım ge
liyor. Bazı mahallerde de halk 
merhamet hi11ile zehirlenecek kö 

Sıhhiye MDdlJr/1 
.Ali Ri:ıa Bey 

"Ye zehirlenmit olanlan kurtar
mak için kusturuyorlar. Bunlar 
da ite imkinıızhklar vennİf olu. 
yor. Maamafih böyle aokak kö
peklerini himaye edenler hakkı• 

" 
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• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 

MiLLiYET PAZARTESİ 16 MAYIS 1932 

Fransız 
Meclisinde 

Fırkalar ve yeni 

Harıl harıl çocuğun 
katilini arıyorlar 

DAKi 
lzmir şehir meclisi 

salonunda yılan 

'!!! 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 
meb,uslar yerle- K• k •1• k I k 

rini tayin edecekler ım atı 1 ya a athrırsa en. Son içtimaım yapan mecliste 
çıkan yılan azadan PARts. 15 <A.A.> - siya disine 100000 dolar verilecek 

J f arayanlarla İfçİ arayanlar •· 
ra11nda tavuauta bqladıiımız 

gÜnden beri, prek it arayanlar
dan gerekae itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Ba 
ıııektuplar makaadı tealıil edecek 
bir tanıla tunif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığından babaedilen İfıizlitin, 

itaial..ı. ihtiyaç talıaJarma daiıl
ma&ldarnrdan ile reldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merlıezJerinde, 

hatta 'riliyetlerde makineci, me>

törcil, teaTiyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, marangoz, ilitı ziraiye 
tamircİIİ; elektrikçi ıa nya bu 
ilıtiaaı İfçileri ve uıtalan yoktur. 

Onaa için biz itaizl•le İ§çi iı
teyenl_. ara1111da tava1111tta bu
lunmalı iıteyonaz. 

Gerek l.tanbula, ıerek mem
leketin her köıeaine tamil olan bu 
tavuıutun daha müıınir •• fay
dalı olmuı:u iat~yoruz. Onun i
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; elif er taraftan beledi
ye reiel..t, fırb idare heyetleri 
reiılerlı ticaret müdiiı-leri ,.. ali-
kadar idare i.mirleri buluıuiakları 
yerlP.rdeki İKİ ihtiyaemı ( ıekil, 
ınalı.iyet, evw, verilecek ücret 
ve it f&l'llan teıbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et 
mit ve adrcılerini bıralmıq olar 
itıizleri kendilerine bildireceii7 
Bu ıuretle hem itıiz kalan vt 
memelelretin nere.inde it bulabi 
lecefini bilmedifi İçin bunalar 
ntıuıda9larımı:za hizmet etmiş 

hem de memleketin her tarafım 
bir çok güzide iıçilerin dağılarak 
müfit hizmeti• denıhte etmeleri. 
ne yardım etmit olacaiız. 

Huıuoi mü~Haat sahipleri d< 
bu huıuıtaki ibtiyaçlannı bizı 
ltildirirleraa memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihti.vaı:ımz var? 

:: - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip_ muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ibti 
yaç aahipleri anımda da bu ta 
vauutu yapacaiız. lı İoteyenleı 
de, işçi ve memu.r arayanlar dı 

mektuplarını ~ııtanbul, Milliye! 
gazetemi İf tavaısut büro::?J" na 
mına göndermelidirkr !. 

Bu, memlekete ve vatıırı
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

ıi tetekküllerin ar.cak 20 gün • 
resmi mevcudiyet iktisap ettne WASHİNGTON, ı5 (A. 
1 · ·· k .. ı b"I .. d A.) - Massachussetts meb'u-en mum un o a ı ecegın en .. .. • 

' gurupların tesisi maksadile ye- . s':1 M. Doyglas, ~uçu.k .Lındbe~
ni teşrii devre meb'usları ara- gın ga~ıp v_e .katil~er~nın tevkif 
sında yapılan müki: 'emeler ha- ve teczıy~sını _bildırecek olan 
len talik edilmis bulunmakta- , her hangı habenn 100,000 do
dır. · lar nakti mükafat ile taltifini 

Teşrii hayata ehemmiyetli 
roller aynayabilecek olan siya
si guruplar, 50 azaya veya 50 

1 
kftılik bir hi:ıibe bir hatip ol-

1 

mak üzere Bourbön sarayının 
10 gurupundan her birine birer 

1 saat söz söylemek hakkını bah 
§eden meb'usan meclisinin 1926 
senesi nizamnamesile tasdik e
dilmiş olanlarıdır. 

24 m art 1932 tarih ile bir 
karar bu ahkamı feshetmiş 

j ve bu suretle adetleri 20 e va. 
raı: ve şu veya bu bir takım bü
yük meselelerde kendi tetkikle
rinden çıkan kanunun münaka 
şasından evvel müt alea beyana 

1 
tında ihtisas kesbeylemiş olan 
parlamento eı;cümenlerini inti
hap eylemek hakkına malik bu 
lunan gurupların ehemmiyetli 
salahiyetlerinden birini ilga ey. 
!emiştir. 

meb'usan meclisine teklif eyle. 
miştir. 

HOPPEWELL, 15 (A.A.) 
- Sahil muhafazasına memur 
gemilerin hepıi şimdi küçük 
Lindberg'i kaçıran 5 kitinin bin 
miş oldukları vapuru aramakta 
dırlar . · 

Bu vapurda, M. Curtiss'in 
m ünasebete girişmiş ve bilaha
ra eşkal vı: müstear isimlerini 
zabıtay:ı ihbar dmİf olduğu 
gasiplerin bulur..dukları zanne
dilmektedir. 

Esrare11giz gemi 
NEVYORK, 15 (A.A.) 

Masaachuseth 'in Gloucester 
sahillerile Virginie'nin Norfolk 
sahilleri anımda vazifede bulu 
nan bütün aahil muhafaza vapur 
lan, yani takriben 24 kotra ile 
100 kadar daha hafif tonilato
daki merakibi bahriye, Lindber 
gin geçen çarfamba günü mu
habereye girişmiş olduğu esrar 
engiz gemiyi aramağa iştirak 
etmektedirler. 

• • • 

Gurup büroları, ayni zaman 

da meclis salonunda mevkilerin 
tevzi ve taksimi gibi° ehemmi. 
yetli meselede de rey ve müta
lea beyanna salahiyettardır. 

Kestürlük makamı mevkile
rin muvakkaten tevziine teves
sül edebilir. İntihap gözü ile 
müzakerdere batlanılacak za. 
man arasında meb'uslar geldik 
leri vakit vestiyerleri ile yerleri 
ni intihaba davet olunurlar. En 
çok aranılan mevkiler, hitabet 
kürsüsüne en yakın olan yerler 
dir. 

Bu geminin aranması için 
Vaıhington'dan verilen emir
ler, üzerinde Lindberg'in çocu 
ğunun gaaipleri bulunan bu ge 
mi hakkında pek az sarahat ve 
tafsilatı ihtiva etmektedir. 

iş ve işçi istiyenler 
ı,çı 4stlyenler 

Birİllci amıf altı tesviyeci 
uatuma ihtiyaç Tardır. Matba· 
amız it büroauna bonaerırialeri 
ile beraber teriaıı ınüracaatları 

if lstiyenler 
382 - Feriköy civelek ao

kak No. 25 Haaan. Her hanri 
it oluraa yapar. 32 yaımdadır, 
30 lira maaf istiyor. 

383 - Sultanahmet Akbı· 

yık hamam caddeoi No. 58 U'ıt 
fiye. 35 yafındadır. Şehir dahi
linde bir dairede odacılık ve 
buna mümasil bir it anyor. 

384 - Aksaray, Çakırağa 

camii terif sokak No. 19 M. 
Burhan 22 Yatmdadır. her gÜn 
öğleden ıonra çalıpnak Üzere 
katiplik anyor, 20 lira mAaf U. 
tiyor. 

385 - Oıküdar lınrahor 
caddeııi davul oğlu ookak No. 
7 Kam.il 28 yaımdadır, maran 
gozluk bilir, her banıri iş olaa 
yapar. Okur yazar it arıyor. 

386 - Beyazıt poliı merke
zi Ali Cevat. 20 yafındadır, 

her hanri it oluna yapar. 30 
lira maaf iıtiyor. Tatraya ri· 
der. 

387 - Balat poata caddeli 
Rum kiliaeti civarmda avukat 
Avram Ef. nezdinde Mehmet 
Elmaa Ef. 53 yatmdadır. Ka
pıcdık, kavaılık hademelik, 30 
Hra maat iıtiyor. Taıraya gi
der. 

388 - Dolmabahçe kırtasi 
ye ambannda Nuri Bey Tasıta
sile Hayri, motorculuk, tesvi
yecilik, makinistlik bilir, taıra 

1 ya gider. 

Mahkum edilen 
meb,uslar 

BERLIN, 13 - Siyaıi cürüm
leri çabuk görmek için teois edil
mit olan "Ekıpreı mahkeme" bu
gün bir gazeteciye taarnız eden 
dört fatisl meb'uıu muhakeme et• 
mittir . 

Gazeteci Hitlerin erkim har • 
biye reİli aleyhinde tiddetli bir 
mektup neırettiğinden Rayihıtağ 
lokantaomda taarnıza uğramqtı. 

Muhakeme bunlardan üçünü 
üçer ay hap•e mabkUm etmit. 
dördüncüyü beraet ettirmiftir. 
Kararda mcb'usların neıriyata 
her zaman kanuni şekilde muka 
bele edebilecekleri, bu tarzda ta· 
arruzda bulunmağa haklan olma 
dıfı beyan edilmekte ve esbabı 
mubaffife kabul ohınmamakta

389 - Oıküd:ır Yddız ole-
li No. 15 İbrahim. 18 yaıında 
dır. Okur yazar, kapıcılık, bek 
çilik ve her hangi it ~luraa ya 
par, tafraya 8'İder • 

390 - Antalya marangoz 
ve mobilyacı Boınalı Eıref. 

Maranıoz ve mobilya mütehao 
oıaıdır. Her hangi bir vilayet< 
ıider, it anyor • 

391 - lıtinye aıçı Süley· 
man vaııtasile Rasim oğlu ibra 
him !ıademelik veya ayak it
leri için it arıyor. ilk mektep 
mezunudur. 

392 - Milliyet B. F. rumu
zuna müracaat tahıili ili, avu 
kat, müteahhit veya komi..yon 
cu nezdinde iş arıyor. Kitabet 
iılerinde malümatı vardır, taı

raya gider. 
393- Süleymaniye Mehmet 

paşa yokufu Katip Şemaettin 

aokak No. 10 Hiiaeyin 23 ya
tmdadır. Her hangi it olur3a 
yapar, okur yazar 30 lira ma
&f iatiyor. Taıraya gider. 

394 - Beyazıt Divanyolu 
No. 56 Mehmet Emin 23 yaım 
dadır. Her hangi it oluraa ya
par, okur yazar, 30 lira maaı 
istiyor, tafraya gider. 

395 - Türkçe, Almanca, o
kur, yazar, ve konuturu.m.. Sa .. 
natim otomobil boyacıhğıdır. 

Solingen aanayi birliğinden eh· 
liyetnamem vardır. Sair boy• 
İflerinide yapabilirim. Batka 
it te kabul ederim. lıin güçlü
ğüne, kolayl1ğına ve saati me
saiye göre ye....Uye t - 4 li
raya kadar ücret iaterim. Taş .. 
raya da riderinı. Bu takdirde 
yol masrafım verilmelidir. 

Beyazıt, Sırmakeş hanı al
tında N o. 97 Muhittin Muotafa. 

Ölüm sağnağı bir 
adam! 

Mevkilerin kat'i surette tev 
zi ve taksimi zamanı meclisin 
tqekl:ül ettiği yani gurupların 
tees~..:., ve riyaset divanının 

· tayin edildiği vakittir. 

Meclis reisi, gurup reiıleri 
bilitilif meclis salonunu gurup 
!arın ve büroların adedince tak 
dim eder ve guruplar da mevki 
!erini kendi azalan arasında tev 
zi ey !erler. 

-~~-••.-.•tHl+-t •~~~ 

Groener'in 
• 
istifası 

Volf ajansına göre 
daha evvelden 

tesbit edilmiş imiş! 
BERLIN, 15 A.A. - Volf A

jan11 atideki tebliği neırediyor: 
"M. Groener'in istifası hakkın

da birçok haberler intiıar etınek
tedir. Hakikat ıudur: 

Berlin mabafili aiyaaiye&İ Al
cıanya milli Müdafaa n Dahili
ye nezaretlerinin ayni elde bulun 
maamın Almanya'nm milli müda· 
foa11 için faideaiz olduğunu mü
şahede eylemitlerdir. Bu ilci ne
zaretin bir el tarafından idareai 
kıaa bir müddet ve yalnız kıt mev 
ıimi için derpif edilmit idi. 

M. Groener'in milli müdafaa 
nezareti mevkiinden iıtifaıı aon 
aiyaai hadisatın neticeai değildir. 
Her iki nezareti ayırmak niyeti 
eaaaen daha iki ay evvelden beri 
mevcut bulunmakta idi. 

Reicbıtar meclisindeki aon ha 
dioeler, Dahiliye nezareti ile miJ. 
li müdafaa nezaretinin ayni elde · 
bulunmasının Alman ordusunu 
hali hazırdaki siyaoi badiaata 
çok karqtınnakta olduğunu bir 
defa daha gÖ•termiftir. 

PARIS, 15 (A.A.) - Le Jour 
nal gazetesi, Toulouae ciTannda 
ki Saint Alban deliler yurdunun 
arabacısının birden bire çıldıra· M. Croener'in milli müdafaa 
rak önüne gelene bıçakla saldır- nezaretinden istfumın yegine .., 
dığını ve bu auretle dördü tehli- bebi bu iki nezaretin b~~irlerin 
keli olmak üzere 12 kiıiyi yara- den ayrılma•• hakkmda ıttihaz e-
ladığ niba et bi ·---'---ı dilen karar olmuıtur. Yokaa ken-
t fınıd Te tab Y kur Jaı....umail disinin dahiliye nezaretinde takip 
ara m an anca rtun e ya tt""' · t d "ild" 

ral -'·•~ '-'"' e ıgı aıyue eg ır. 
anwa .. n ıonra tevounne mu- M ·ı h" b kil il b"I" . ... umaı ey ın a.şve e ı ı· 

vaffakıyet huıl oldugunu yaz- ı tilaf dahiliye nezareti mevkiinde 
maktadır. kalınuı dahili ıiyuette hiçbir 

6 ölü var! de~itiklik olmadığını iabat etmek 
tedır. 

REIMS, ıs (A.A.) - Bir ge 
çit yerinden reçmekte oln bir 
tren, bir otomobili çiğnemiıtir. 1-
kiıi çocuk olmk üzere altı kiti öl 

Zabttl'r birliği11i11 kongresi 
BERUN, ı5 A. A. - Alınan 

zabitler birliği, jeneral Hutier'in 
• •• •• 1 ' • • • 

Halk ll11çe hazırla11ıgor 

WEVYORK, 15 (A.A.) -
Küçük I.:.indberg'in katillerinin 
tevkifi iı;in yapılan taharriyata 
faaliyeti~ devam edilmektedir. 
M. C-..JI )( [ 4.ıiralay Cordon
un isimlerini ifta eylem.it olduk 
ları tahıslar aleyhinde pek ya. 
kın.da bir ittiham emri isdar 
edilmesi beklenmektedir. 

M. Curtiu'in ahiren müzake 
reye giritmit olduğu tahsın bir 
fidyei necat mukabilinde kendi 
yanında bulundurmakta olduğu 
bir çocuğu Lindberg'e tevdi et 
meğe hazırlandığı zannedili. 
yor. 

24 saatten beri, bütün sahil 

Dikkatle 
Takip •• 
Rus - Japon hudu

dunda hassas 
bir vaziyet var 
MOSKOVA, 14 - Sovyet bllf· 

vekili M. Molotof Sovyet Rusya• 
nın Akaayı tark hadiaelerini, aza 
mi dikkatle takip ettiğini beyan 
eylemittir . 

Sovyet Ruaya ile ~apo!'ya !'fi!ol 
metleri ara11nda, muaell&h bır ıb
tilif zuhuru ihtimali daima meT• 
cuttur. M. Molotof kızıl ordunun 
ahval ve teraitin ic;aP ~ttird~~i. v~ 
zifeleri ifadan çekınmıyecegını •· 
lave eylemittir . 

Firarlleri takip .• 

MUKDEN 14 - Japon kıta
atı ıimendlıe~ hattının garbinde, 
Çi~ uilernu ma!lil!' eylemişler
dir. Japon ,ıiTarılerı Sovyet budu 
duna doğru kaçmakta olan aaileri 
takiple metguldür. 

Japon kumandanı, ~u•. to~ra~ı 
na iltica edecek olan Çınlilenn u
lablannı almasını, Sovyet hudut 

• kumandanından talep edecektir. 
Harbinde bulunan Cemiyeti 

Akvam iahkik komiıyonu, Man
çurinin p~ıtahtı olan Mukdene 
vasıl olmuştur. --------------
mitlerdir. Sabık Kayaer ile Bav
yera preııft Ruprecbt taraflann
dan kongreye aamimi telgraflar 
gönderilmittir. 

Nazis'ler/11 bir talebi 
BERLİN, 15 A.A. - Nazis'le· 

rin meb'uıan meclisi rnıbu, Reicb 
otag'm 19 mayii tarihinde içtima
a davet edilmeıini muhtevi bir la· 
lepnameyİ riyueticumbur maka-

•• . . .. dır. .· -i•·•·i· -=~~n~-~~~·~~~_.,,..,r..,...~~·~'",C'. 

muhafaza gemileri Boston ile 
May burnu araıında Lindbergin 
çarşamba günü muhabereye gi
rişmiş olduğu esrarengiz gemi 
aranmaktadr. 

biri tarafından öldürü!dü 

M. Curtiss refakatinde iki 
taharri memuru olduğu halde 
ahiren kendilerile münasebet te 
ıis ederek müzakerede bulun. 
duğu ve kendisine "çocuğun de 
niz tutmasından fazla müteessir 
ve rahatsız bulunması haıebile 
işi biran evvel bitirmek İcap et 
tiğini ve çocuğu iade etmek ni· 
yetinde bulunduklannı,, bildi
r en eşhası aramak makaadile 
bir semti meçhule mütevecci
hen hareket etmiştir. 

1Z~~R, 15 ~M~lliyet) - Şehir mecliıi bugün ıon içt~ 
aktetmıttır. Bu ıçtımada varidat faslı 944,345 lira olan bütçl 
kabu_l edilmiştir . Bütçeye lş Bankasına olan iıtikraz borcu içiıı 
tıahsıHt konmamıttır. Yalnız bütçe için hükilmeti merkeziY" 
nezdinde tetebbüıatt'l bulunulmasına karar verildi. 

Celsenin sonlarına doğnı İçtima aalonuBda bir yılan zuhut 
etmit ve karıtıklık olmuttur. Nihayet yılan azadan Hayri 
Bey tarafından yakalanarak öldürülmüştür. 

Sovyet icrp komitesi reisi 93J 
s_enesinde Ankaraya gelecek 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Sovyet İcra komitesi reiıl 

Hükilmet makamatı ayni za 
manda gayri ihtiyari ölüme se
bebiyet vermek imkanı olup ol. 
madığını da dütünmekted;rJer. 
Çocuğun kaçakçılar tarafından 
bahçeye indirilirken dütüp öl
müş olması da mümkündür. 

Mösyö Molotofla Hariciye komiseri Mösyö LitvinoPun cümhıl 
riyetimizin onuncu yıldönümüne tesadüf eden 933 senesi tetriııl 
evveli sonunda Ankarayı ziyaretleri mukarrerdir. 

Vekiller sabaha kadar toplandı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Hey'eti Vekile dün gece 21 

buçuktan sabahın üçüne kadar devam eden bir içtima aktet• 
miştiı·. 

Halkın hiddeti mütemadiyen 
ziyadeleşmektedir. Hoppewell 
sakinleri, canileri linç etmek
le mes'ut olacaklannı beyan et 
mektedirler. 

Hariciye Vekili bugün encÜ· 
mende izahat verecektir 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Hariciye encümeni yartıl 
Polisin gayretleri 

NEVYORK, 15 (A.A.) 
Müddeiumumi M. Bronx, 

öğleden sonra içtimaa davet edilmiıtir. Bu içtimada Haricir• 
vekili Tevfik Rüıtü Bey son seyahatleri hakkında encümeııf 
izahat verecektir. 

Liodberg'in çocuğunun fidyei 
necatını tesviye eden doktor 
Condon'un iıticvabına tevessül 
edeceğini bildirmiştir. 

Sanayi sergisi dün toplandı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Baıvekil lsmet Pqa öil• 

üzeri Milli Sanayi sergisini ziyaret etmittir. Serııi bu aktaJll 
Mumaileyh, bundan maada kapanmıştır. 

M. Condon'un muhafızı eski 
boksör Al Reich'i ve diğ~ bir
çok ethaaı, mahkeme huzuruna 
çıkaracaiını ilive etmiftir. 
Bunlann hepsi gelecek hafta ju 
ri heyeti karıısma çıkacaklar-

lzmirde 23 kilo barut infilak 
etti, 11 kişi gara/andı 

dır. · 

Hoppowell' den bildirildiği
ne göre, kınlmıt bir bahçe kü. 
reğine ait bir maden parçası 

1ZMIR, 15 (Milliyet) - Bugün Bitpazarı civarında fee:i 
bir kaza olmuıtur. 23 kilo barutu hamil olan bir otomobil, 
Bitpazan meydanından geçerken barutlar yere düıerek infilik 
etmittir. Bu infilak neticesinde ıoför muavini Ahmet ile o ci· 
varda bulunan 10 kiti yaralanmııhr. 

çocuğun ceaedinin bulunınut 
Barutların infilakı neticesi olarak yangın da çılcmııaa d• 

olduğu mahalde keşfedilmiı-
yetişilerek derhal söndürülmüttür. Şoför muavini ile bir mil• 
sevinin yaraları ağırdır. 

tir. 
Waahington'dan gelen bir 

telgraf, hazine nezaretinin Ce
mahiri Müttehide gizli zabıta· 
sınca çocuğun katillerini bul
mak için mümkün olan her ıe· 
yi yapmak huıusunda emir ver 
miş olduğunu bildinnektedir. 

Hadiıe etrafında adliye tarafından 
tadır. 

tahkikat yapılmak· 

Emir Faysal 
Alman yada ----
Buglln Lo11dradarı hare-

Doumer'in 
Katili 

Hindistan 
Karışıyor mu? 

ket ediyor 8 . d G ul f 
LONDRA, 15 (A.A.) - ıra ının ~rg" o 

Pazartesi eünü Almanya, Lehis olmadığım soyluyot 
tan ve Rusya'ya müteveccihen 
Londradan ayrılacak olan Emir 
F ayaala dün kral tarafmd11n bü 

İngilizler tazyık sis- yük Britanya imparatorluğu 
teminin fayda ver- nitanının büyük salip rütbesi 

. ği • ladıl tevcih edilmittir• 
mıyece Dl an ar Reuter ajansı, Emirin sala-

BOMBAY, 15 A.A. - Siyasi hiyettar hükUmet ma~amatı ile 
faaliyet aahneıi timdiki halde olan son mükilemelen arasında 
Westıninoter'.e nakle.dil~it b~lu~· yaıi bir muahedenin derpİ! edil 
~ak~d~. Zıra, vazıyeh ~tkik... mit bulunduğundan ve bu mü. 
çı? hükumet ~rafından l"!'den!· k•l 1 • Hicaz devleti ile Bü 
mış olan parlamento komitelen· ~eme.en 
nin ve Hintli milfahitlerin gelme- yük Bntanya araımda mevcut 
&ine intizar olunmaktadır. münasebetlerin hüsnü ahengini 

Ahiren tayyare ile Londra'ya teyit eylemit olduğunu haber al 
ıelmif olan lord Lothian'm Ga...1- maktadır. 
L! ı"le bı"r ı"ti"lifa vuaul huıuııunda· 
lll ---""·-·---------· ki ehemmiyetten Te mumaleyhin -
iıtirak mesaisi olmakaızm yeni dan ibdaı edilen Taziyete kartı 
bir kanunu eaaoinin tanzimi imli durmak için tiddetli tedbirler İt• 
nıru düıünmemek icap ettiği nok tibazına mecbur kaldığını aöyle
taaından M. Mac Donald'ı malii- mektedir. 
matlar edeceği zannediliyor. Maamafih iki Takia bizatihi-

dikkati amir bulunmaktadır: 
Hint Talii umumiliğinin nazır- Hapishaneler dolmuı ve tek bir 

lanndan üçü pek yakmda hava mahpua bile iatiap edemiyecek 
tarikile Londra'ya ıeleceklerdir. bir hale relmittir. Diğer taraftan 
Yeni bir Yuvarlak maaa konfe- ecnebi memleketlerde ihraç edi· 
ranamın Londra'da toplanması len iatikraz tahvilleri mütemadi· 
fikri alakadar mahafilde (İttikçe yen terakki etmektedir. 
mevki kazanmakta oldufundan 
Hindistan ve İngiltere efkan u. Vaziyet vahim 
mumiyeai yeni bir kanunu esui- BOMBAY, 111 A.A. - Bu aa-
nin büyilk batlanru ve teferrüab bah yeni arbedeler vuku bulınut
nı tahsi ve zati bir tarzda tesbit tur. Kıyamcdar zabitarun ~erine 
etmekle meşgul bulunmaktadır, at"f etmitler ve zabıtayı tüfek a
Maamafib, herhangi bir mukare. tetile mukabeleye mecbur eyle· 
net, evvelemirde iıtatikonun te- mitlerdir. 60 yaralının hutahane 
euüa ve kongre ile hükUmet ara- ye aevkine zaruret bUıl olmuı
•mda bir mütarekenin TÜcut bul- bır. 
maaile mümkündür. Vaziyet, Tabimdir. Askeri "" 

Vaziyeti hazıradan çıkabilmeli mülki hükiimet erkim, Tak'a ma 
için timdi ıükiinet tetebbüıünün hallinde bulunmaktadırlar. Aoke 
hangi taraftan, hükiimetten mi. ri kamyonlar, mütemadiyen mev
kongreden mi alınacağınm bilin- ki almakta olan aıkeri ta9onak
meıi lazımdır. Her iki taraf ta tadır. Diğer taraftan müsell&h 
mütarekenin inkitaı mea'uliyetini zabıta kıtaatı birçok mağazalann 
biribirine atfetmektedir. Hükii- yağma edilmit bulunduğu tehir· 
met icbar edildiğini ve Londra'da de dola91Daktadır. 
bulunan M. Gandhi'nin gaybube- 3 müslüman çocuğunun katle-
ti eonasında mumaileyhin muvaf· dilmit oldufu bildiri! ektedir. 

PARIS, 15 (A.A.) - latin· 
tak hikimi Havre'da ikamet 
eden ve Astakoff isminde olaO 
bir Rusu dinlemittir. Muma• 
ileyh hakiki Gorguloff 1918 se
nesinde vefat etmiı olduğuntl 
ve bizzat • kendisinin o zamaıı 
cesedi teşhis eylemit bulundu• 
ğunu ifade etmittir. 

Gorguloff ile muvacehe edi
len muhbir, beyanatmı teyit el 
mit ve katilin çocukluğunu taııı 
dığı Zolotareff isminde bir ıa· 
hıa olduğunu ıöylemittir. 

Muhbirin talebi üzerine da· 
vet edilen pren.a ~etech Soul· 
tan Guiray ile Rus miralaylarJll 
dan Eliseieff, ne Gourguloff'o 
ne de Zolotareff'i tanımadıklarl 
nı ifade eylemitlerdir, 

En kıdemli aza öldii 
PARİS, ıs (A.A.) - Fran"6 

meb'uoan mecliainin en kıdemli ~ 
11 olan M. Tbomaa dün alqam .... 
6 da vefat mnqtir. Mumaileyh 29 
kanunuevvel 1848 tarihinde Oran' .ı. 
doimut, tm tarihinde meb'uı inti
hap edilerek biliinlata 55 tene ınelr' 
uıluk nzifeaini ifa ederek 4 defa ıt9 
zır olmuı n .,..cümle 3 defa i..JırY 
ye nazırlığnıcla bulunmuttur. 

Peruda altın mikyal' 
UMA, ıs (A.A.) - P ........ 

hükUmeti altın milcyallDI refet: 
mittir. Bu tedbirin muvakkat bil' 
müddet için olduğu aöylenmekte
dir. 

----·····-·----·-·----....-
lar tarafından iki müılümanın f~ 
na muameleye manız kalmall 
zerine Bombay tehrinin bir çok 
mahallelerinde kan.,klıklar çık• 
mqtır. Altı kiti tehlikeli 111~ 
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Ihracabmız birçokmevat üzerinde her gün biraz daha artıyor 
~~~~~~~~~~,:_~~-

Ekonowıi 
VilAgette Mahkemelerde 

• 
ihracatımız gün 
geçtikçe artıyor 

Yeni 
Valiler ---
Yeni memuriyetle
rine gitmek üzere 
şehrimize geldiler 

Yangında sigorta pa
rası almak 

Son istatistikler ihracabmızın 
büyük farklarla 

için kasıt var mı? 

a.rthğını göstermektedir 
ıdı.!.u•cat ofioi Nisan ayına ait kat'i 
bit t .ve. ihracat vaziyetimil!İ teo· 
iıta ~t~ır. Bu huouota hazı.rlanan 

zin kıymetleri ,unlardrr: 
Kıymet (Lira) 

Kırklareli valiliğinden Sam
sun valiliğine tayin edilen Mua 
tafa Arif Bey şehrimize gelmiş 
dün vali muav'ini Fazlı Beyi zi 
yaret etmi9tir. 

Mustafa Arif Bey buradan 
Samsuna gidecektir. 

Yeni Kırklareli valiıi Faik 
Bey de buraya gelmi, ve Fazlı 
Beyi ziyaret etmiştir. 

Maznunlar kasıt olmadığını, 98 
bin liranın daha evvel 78 bin 

liraya indirildiğini söylüyorlar 
tiıtık ıhracahmız lehine Nısan a

Yında bil .. k b" İh yu ır fark oldujunu ve 
b. r•ca~mızın ıayanı memnuniyet 
d~r t•kılde olduğunu ıöotermekte-
;'" ihracat ofiıi tarafından ihzar 0 Unan iıtatiatiğe nazaran Niaan 932 

~Yı. zarfındaki ithalatmuz mikdar iti 
"'1le ?.6 miyon 434 bin 93 kilo 

b~ kıymet itibarile 5 milyon 606 
.J.." 108 lira ve ihracatımız mik
. r İtibarile 46.151.103 kilo ve kıy. 
illet İtibarile 6. 765. 163 liradır. lhra
<at fazlalığı 1.059. 056 liradır. Ge
çen · · f d '-' "d haJ .. •enenın n1aan ayı zar ın a1U ı -
İti atı_mız 33.227.068 kilo ve kıymet 
i l>arı1., 10.661.461 lira. ihracatımız 
:e mil.dar itibarile 38.655.517 kilo 
d~ kıymet itibarile 10.119.805 lira i
rı_ k.ontenjan ıiıteminin tatbikı ne-
:'••i olarak bu seneki idhalatonız 
.:ıen seneye nisbetle 4.945.3113 lira 

11 
.• llllttır . Bu seneki ihracatrmızda 

.:.,riilen nokıanlık iae iktısadi buh
idh ~asebile bir çok memleketlerde 

0. 1alatın tahdidi yolunda alnwn ted t •~den ve fiatlerin düşkünlüğün-
1:n ıleri ıelmittir. Geçen oeneki ni 
k··" ayındaki ihracatonız 46 milyon 
r Uıur kilo iken bu seneki nisan ih
d a~hmız 38 küıur milyondur ki ara 
r•ki fark 8 küıur milyondan ibııret
d·~·· lialhuki kıymet itibarile fark 
t 0 •t küıur milyon lirayı bulmarnak
•dır ki bu da iktıoadi buhranın eı· 

Yt. fia.tleri üzerinde icra ettiği tesiri 
çıkÇa ıöıtermektedir. Nioan ayı 
larfında baılıca ihracat maddelerimi 

\ 
'' 

Tütün 
Pamuk hant 
Fındık iç 
Ü%iim 
Zeytinyaic 
Afyon 
Yün 
incir 
Arpa 
Yumurta 
Tiftik 
Maden kömürü 

'-

1.243.369 
475.776 
371.762 
473.479 
67.956 

315.635 
53.561 

9.402 . 
288.760 
942.871 

14.448 
156.911 

Bu niıan ayındaki bütün ihracatı
mız geçen seneye niıbeten bir küıur 
milyon Hra noksan pamuk ihr'!ca~ı
mız ıec;en ıeneye niıbetle ellı bın 
lira fazla fındık ihracatımız geçen 
seneye niobetle 80 küı':'.r bin -~ 
afyon ihracatımız 200 kuıur bın lı
ra fazla, Arp& ihracatımız 200 küıur 
bin lira fazla, yumurta ih~aca~.ız 
150 bin lira nokoandır. Bu ıstatııhk 
terden anlatddığrna göre ~ sene 

·san ayındaki afyon ve arpa ıh.raca 
nı . 
tnnız ıayam memnuniyete bir suret 
te artmıfbr. Yumurta ibracatmuzda 
görülen noksanlık batlıca müıterile
rimi:r:den biri olan Frarııanrn. yum.ur 
ta idbalatını kontenjana tibi tutma· 
sından ileri gelmiıtir. 

Bir borsanın lağvı 
Görülen lüzum üze<ine Uzunköp 

rü Ticaret ve zahire borsalı lağve
dilrniıtr. 

Mecidiye köyü 
Mecidiye köyünün belediye 

hududu dahiline alındığına dair 
karar henüz tebliğ edilmemiş
tir. 

Poliste 

Üsküdar 
Cinayeti 

- -· 
Kasap Osman hala 

bulunamadı 

Üsküdarda polis Şefik Efen 
dile çalgıcı Remzi Efendiyi ya 
ralıyan kasap Ali Osman henüz 
bulunamamıatır. 

Fakat zabıta izleri üzerinde
dir. 

İki kardeşler 
Şehremininde büyük karde! 

!eri Murat Efendiyi yaralıyan 
Muzaffer ve Vehbi adliyeye tes 
lim olunmu,tur. 

Maslak cinayeti 
Maslakta 32 yerinden yara

lanarak öldürülen ceaedin hüvi 
yeti henüz anlaşılamamıttır. 

Cinayet esrarengizliğini mu 
hafaza ediyor. 

Bir çocuk daha 
oulundu 

Mabmutpaşada, Altınmakaa 
hazır elbiıe mağazaaında reçen 
4ubatın ikinci aktamı bir yangın 
çıkmı§tı. Mağau.nın yilkoek fiat
Ja sigorta edilmiş olması ve bazı 
şüpheli izlere tesadüf edilmesi 
yanımda kaat olma1ı ihtimalini 
uyandırmıt ve yapılan tahkikat 
ta mevcut fÜphelere kuvvet verdi 
ğinden mağaza sahibi lsrail Sevil
ya Ef. ile tezgahtar !sak tevkil 
edilmitti. 

lorai! Sevilya ile lıakın dün 
mevkufen Aiırceza mahkeıneıin
de durutmaları yapılmıttır. 

larail Sevilya Ef. isticvabında 
mağazadan aktam 6,5 la 7 arasın 
da çıktığını, Beyoğlundaki evinde 
gece saat bire doğru uykuaundan 
uyandırılarak Y etildirek polis ka· 
rakoluna götürüldüğünü, yangın 
haberini karakolda aldığını mağa 
za içinde ırazlı paçavralar ve ta
laılar bulunduğundan mahimatr 
olmadığını, yalnız ıobayı yak· 
mak için bir miktar talat bulun
durdul<larını aöy\edi. 

Tezıahtar laak da aktam sa.
at 7 de dükkanı kapattrfını, •o
bayı aöndürerek dükkandan en 
geç kendisi çıktığını, anlattı. Ma· 
ğazanın sigorta edilmit olduğu 
kumpanya vekilleri mağazanın 
78 bin liraya sigortalı oldufunu 
söylüyorlardı. 

lırail Sevilya Ef. mağazanın 
evvelce 78 bin deiil, 98 bin lira
ya siıortalı olduğunu, ancak bu
nu iki ay evvel 20 bin lira indir
diğini iddia etti. 

Yangına ait ketif raporları o
kunduktan oonra 30 kadar tahit 
dinlendi. Muhakeme, dijer tahit
lerin celbi için 31 mayıaa bırakıl
dı. 

Kibrit kralının 
Ölümü •. 

Cumlıuriyet 
a<:ılan 

aleyhi11de 
daı•a 

Zlnger'ln Jrususi yatı /i111a11da •• 

Dolmabahçe garhanesi duva 
rı dibinde tahminen 20 ıünlük 
bir kız çocuğu bırakılm19tır. 

Kibrit kıralı Kreuıer'in intiha 
nna ait haberi netrebnek ve mün 
tehirin reamini baamalc madduin 
den Cumhuriyet gazeteıi aleyhi
ne açı1an Matbuat Kanununa mu· 
halif hareket davasına dün 2 inci Amerikalı gözü ile 

Anadolu, Mısır, Erden 

Yavru Darülacezeye ıötürül 
müttiir. 

Merkezleri teftiş 
Sene sonu olmuı münasebe 

tile poliı merkezlerinin teftiti
ne başlanmıştır. 

cezada devam edildi. 
Cumhuriyet n.,.riyat müdiri 

Abidin Daver Beyle nkilleri Vas
fi Ra9it ve irfan Emin Beyler mah 
kemeye ıelmiılerdi. 

Şehrimize gelen karı koca Ana 
dolunun nelerini beğeni. 

Yorlar nelerini beğenmiyorlar 

Bu meyanda dün de Üakü. 
dar polis merkezi tefti, olun
muştur. --·- --

Dünkü celaede, Polia müdiriye
tine yazılan tezkereye gelen ce· 
vap okundu. latanbulun en büyük 
zabıta &miri bu reımi tezkeresin· 
de uintihar vak'alarının netrine 
zabıtanın takaddümü dolayııile 
gazetelerde neşri caiz olup olma· 

İtalya sefiri gitti dığın• dair karar vermek müm
kün ise de ecnebi memleketlerde 

••••••• 
Romaya gideceğini ya~dı- ki vakayie ıttıll. huouaunda neşir 

t l f . · B Al · vasıtalarına takaddüm ile h&diıe .. 
ğımız ta ya se ırı aron oisı nin resmi va11ta ile teobit ve neı
dün sabah refikasile birlikte ri veya ademi neşri hakkında ka
Stella d'İtalia vapurile Brendizi rar ittihazına imkan görülemedi-

Zinger de şehrimizde •• 
-

•I Otomobille aeyahat etmekte 
sı:n ~erika. ze~ıinl-:riı_ıden Mr. 
ri ~m ın refıkaaıle bırlıkte ıeh
~ız~ geldiklerini yazmııtık. Mr 
St a.tor bir fotografçıdır, Mm 
ol ~mm da reasamdır. Orta yatta 
b .an bu karı koca bünye itibarile s:: tezat teıkil etmektedirler.~ 
t tnın, Amerikalılarda nadıren 
,~•adüf edilen kırmızı yüzlü ve 
~.ltnan denecek derecede dolgun 
i:cutlu olmuına rağmen zevci, 
ik~~ Ve nahif bir adamdır, her 
,_

1'i de ıüler yüzlü ve net'eli iın· 
in~ı.ardır. Mm Stamm, seyahat 

1 alarını fU ıurette anlatıy01": 
~e ( Biz iki aeneden beri Pariı'te 
~:ı. eıınitiz. Her aene seyahat et
e.,, .ınutadımızdır. Geçen oe:se 
tittn-_ır,, Tunuı, Faı ve lıpanya ya 
b t ııtık, bu oene de Şarkta oeya 
ı,1 a _çıktık. 3 tubatta Pari-'ten 
il. ah~ılyaya hareket ettik. Ora~_an 
F.,-

1
• •re, Portoait, Sükoor, Kuduı, 
llti Su . şa n, Maverayı Erden, nye. 

! fa suya hattı, müşkilatla bi: t~.- ye hareket etmiştir. ğini" bildiriyordu. Bundan sonra. 
raftan diğer tarafa geçebıldık. Müddei umumi iddianamesini der 
Anadolu'da otomobil pek azdır; meyan etmit ve intihar vak'aıının 
geçtiğimiz yerlerde ancak 20 oto- İzmir muallimleri mahalli zabıta amirinin mezuni- • 
mobile rastgeldik. Burada en zı- yeti hilafında nefrİni ve müntehi 
yade hoıa giden bir şey varsa ~ IZMIR. 15 (A.A.) ' _ lzmir mu- rin rc•mi haoılmaıını Matbuat 
da Türk köylü tipidir. Adana cı- kanununun 38 inci maddesine te-
varında Sultaniye kasabaaında allimleri mutat aylık tetebbü seyahat mao eder mahiyette ıörerek Cum 
yatacak ne bir otel, ne de yemek terinin bu aya ait kı~mını Ödemiş'e huriyet netriyat müdürünün tayi
yiyecek bir lokanta bulamadık. yapmıtlardır. Vali Kazım Paşa ve ni ceza11nı iıtedi. 
Nihayet kaymakam bi7.İ evinde Cümhuriyet Halk Fırka1ı idare heye Vekil Vasfi Ratit ve irfan E-
miaafir etti: Yere konulan bir d f I 

1 tı. reı"sı· Hacı"m Beyle orta ve ilk mek min Beyler mü a •• arını yaptı .. 
oofranın etrafında oturduk ve e- B · b' k S teplerden 175 muallim bu seyahate lar. irfan Emin ey uzun ve ha· 
21z ır yeme yedik. onro gene raretli bir surette cereyan eden 
yere oerilen yataklarda yattık. i•tirak etmitlerdir. Odemife uimet K h" d' • müdafaa11nda reuger a ı..,.;. 
Bu yatak çok rahat idi. Buralar- te, Tire'ye ve lzmir'e avdetle Bayın nin beynelmilel cho;mmiyetini, 
dan hayatrmızda hiç unutamıya· dır'a uğranmıştır. Odemiı'te bir ıe- vazıı kanunun mezkur maddei 
-~"'!ız haltırdalarb~ topladık. Geç ce kaldıktan sonra Birai'ye ıid.ilmi• kanuniye ile ka.sd_ettiği gayeyi ı 
tiğınuz yer er e ırçok konoolos- • • b 'h" ba · • ~ ve netir hidi.eıının u maddei 
Jar tanidik, fakat Halep'teki ve oradaki tarı ı me nı zıyarc, ve . r· h 
Türk konsolosu kadar sevimli bir tetkik olunmuştur. Her 3 kazada ve kanuniyenin h tiı;.u u .. tri~i~de 
zata raotıebnedik. Bu zat bize kaldığını iza e 

1 
."." mu ea 

1 
en 1 

Bl·n"g"ı'de halk tarafından muallimler V f" R ·ı Bey mudafaaoını yap 
her türlü kolaylığı göıterdikten aı 1 aşı 
maada Tilrkiye'de ziyaret edece çok samimi tezahüratla kartılanmıı- tı . 
fimiz yerleri bize birer birer izah lar ve samimi nutuklar teati eclilmit Vaafi Ratit Beyın müdafaa et 
etti/' tir. Biri mesleki diğeri tarihi olmak tiği tez şu suretle hüliıa edilebi 

Filhakika ancak kanunun cü 
rüm dediği fiilleri cezalandırabi
lirıiniz. V azıı kanun "intihar vak 
alannı mahallinin en büyük zabı 
ta memurundan mezuniyet almak
sızın netretmek memnudur,. de
meyip " intihar vak'a.tarı mahal
lin en büyük zabıta memurundan j 
mezuniyet almaksızın neıredile
mez,, demİf bulunu. idi mahke -
melerin bu memnuiyeti memleket 
harici yapılmıt intiharların netri .. 
ne de teşmil veya yalnız memle .. 
ket dahilinde yapılmış intiharla
rın neşrine haıretmekte a.erbeat 
olurlardı. Fakat 38 inci madde
nin vuzuh ve sarahati artık meh
kemele<e bu ıurette tetmili veya 
tahdidi bir tehir ııalibiyeti ver
miyor. Müekkillerimizi hu hadi
sede mahkum etmek kanunun cü 
rüm demediği bir fiile mahkeme 
nin cürüm demi, olmaıına münte 
bi olur. 

Muhakeme karar itaaı içn 18 
mayıa çarfamba gününe bırakıldı. 

H. Rasim B. 
Kibrit kıralı Kreuıer'in İntiha 

n haberini Anadolu ajan11ndan 
naklederek yazan Haber ıazete
si neıriyat müdürü Hasan Rasim 
B. dünkü muhakeme neticesinde 
beraet etmittir. 

Hayri Ef. nin 
mektubu 

bir 

lıtanbul tevkifbaneıinde bulu
nan Hayri Ef. den bir mektup al
dık. Mektubu aynen netrediyo
nız: 

Efendim, 
Muteber sazetenizin 4-5-932 

tarihli nüıhaaında aon celaei mu
hakemem hakkında intitar eden 
haberde neticesi tahkik edilme
den dofru olarak kabul edilmit 
ve netredilmit bir haber var. Eı
kiden on bet .eneye mahkıim ol
duium halde her nedenae cezam 
infaz edilmemİf. Hakikatr halin 
taYzİhİ için sazetenİzİn ayni SÜ
tünunda kuvayı milliyede canoipa 
rane hidematıma .,ükafaten 4 tef 
riniaani 339 tarihli kanunla affa 
tabi tutulduium -.e böylelikle ka
nun nazarında bile sabıka adde
dilmediği :zikredilmelidir. Büyük 
tee11üfle kayıt etmek iıtediğim 
bir nokta da mütemadiyen Çolak 
Hayri lakabına maruz bırakıla
rak efki.rı umumiye nezdinde 
mevkii içtimaimin tezlili cihetine 
ıidildiğidir. 

Ben elimi Canakkalede Seddil
bahirde ikinci kolordu, dördüncü 
frrkaya menıup ikinci iıtihki.m 
ta.burunun birinci bölüğünde bil
fiil harbe İftİrak neticeıinde kay 
bettim. Vatan ve milli şeref ve 
namusun müdafaası uğrunda ka
zandığım bu nifan bana Gazilik 
unvanının verilmesini icap ettirir4 
ken böyle bir çirkin lakapla ta vai 
fime ne diyeceğimi bilemiyorum. 
Şimdiye kadar yapılan bu zuhu -
tün de tashihini rica ederim. 

lıtanbul tevkifhaneıinde 
Hayri 

Gilnırükler 

Limon 
İşleri 

Müfettişler tahkika 
ta devam ediyorlar 

Gümrük heyeti tefti,iyesi 
limon kontenjanında yapılan 
suiistimaller üzerinde tetkikatı
na devam etmektedir. 

Aldığımız malumata naza
ran müfetti§ler mühim bir li
mon suiistimalini tetkikle meş
guldürler. Bu itte birçok ma
ruf firmaların yaptıkları hileler 
meydana çıkmaktadır. 

Limon suiistimalile mqgul 
müfettişler dün Gümrük başmü 
dürü Seyfi Beyi ziyaretle bazı 
izahat almışlardır. 

Suiistimal mi? 
Haydarpa~a gümrüğünde bü

yük mikyasta bir kontenjan sui 
istimali meydana çıktığı ve 
Gümrük müfettişlerinden Re. 
şat ve Pertev Beylerin bu itle 
meşgul oldukları ıöylenmekte
dir. Bu hususta kat'i bir ketu
miyet muhafaza edilmektedir. 

Bir Japon profesörü 
geldi 

T okyo'nıın Waıeda darülfü. 
nunu ilmi elıine muallimi Pro
fesör M. Lmimua 1dichi, dün 
Mısırdan şehrimize gelmiftir. 
Japon profesörü tenezzüh mak 
sadile seyahat etmektedir. 

Burada iki gün kaldıktan 
sonra Atinaya, oradan da Lon
dn'ya didecektir. 

80 okka 
Altın! 

Bu altının gömülü 
olduğu 

yer bekleniyor .. 
Lüleburıaz'dan bildirildifine 

söre, Balkan harbi eınaıında Lü
leburıaz'ın Taıköprü mevkiine 
bir rivayete cöre 8, bir rivayete 
göre 80 okka altın gömülmüttür. 
Buna kani olduklanın iddia eden 
ve Ankara'da mimarlık yapan 
Todori Ef. ile diğer bir Bulgar 
Lüleburııaz'a ıitmitlerdir. Bera
berlerinde altmlarm gömülü oldu 
funu iddia ettikleri yerin bir de 
haritalı bulunmaktadır. Bu iki 
Bulgar, tel&Tafla Dahiliye Veka
letine müracaat ederek çıkacak 
a.ltınlann yarııı kendilerine, yarı 
ıı da hükiimete ait olmak Üzere 
derhal hafriyata giritmek tekli
finde bulunmuşlar. Bu iti ıizlice 
yapmak için hariçten vuku bulan 
birtakım teklifleri reddetmi,ler
dir. 

Paranın bulunduğu iddia olu
nan saha, &'eceleri muhafaza al .. 
tmda tutulmaktadır. 

MI Diplaraku 
İsmet Paşa Hazretleri tara

fından Ankaraya davet edilen 
Yunan ressamı Mel. Diplaraku 
dün ak,am Ankaraya gitmiş
tir. 

iti::' . Halep, Adana, Dörtyol, Ea
ı.lıir, Y alova'ya uğnyarak lo

lliilcr ula ıeldik. Buradan Sofya, 
"i lı "'• Budapette, Viyana, Mu

_c • Strazburı yolulile Pariı'e 

Zı•nger de geldi üzere iki konferans verilmi,tir. lir· 
. Vazn kanun cerek memleketi D • l Tı" k 0 0 

Methur Sinıer dikit makinele- haksız yere meyuı bir halde gös rQTlSte QÇl an Ur SeTglSl 

0 "•ceiia. 
""-t ftt~oır'da yollar fena defi!, fa
ilr.· . •mel< ve dilenci çoktur, her ... d ... 
ı.,, e muzıç ve yapıfkan teY· 

rl fabrikası sahibi M. Sinıer huıu Muharremin onu! !ermemek ıerekıe sari olan İn- k b b ıf yatı ve aileıile birlikte tenez- tiharda taklide mani olmak ve ıe büyü ir rag~ et gördü 
rüh için tehrimize ıelmittir. Bugün Muharremin onudur. rek aile ~.eref, namua ve sırlarına 

• l b h . · hürm~t etmek için 38 inci madde Pariste açılan beynelmilel aer 1 den fevkalade memnun olmutlar-
Bursa tayyaresı Bu münasbet e ugün şe nınız nin hükmünü memleket dahilin- gide resmen tertip edilen Türk dır . 

deki İraniler Üsküdarda Seyyit ı k · t"h ı h · b .. ··k b' ff k " Bursa halkının teberrüatile a- de yapı aca ın ı a.r ara asrey.. pavıyonu uyu ır muva a I· Sergideki Türk paviyonundan 
lınan üçüncü tayyarenin at kon- ahmet Dereıine gidecekler, ora Iemittir. Türk camiası haricinde yet kaza_nmış.tı_r... . bütün Paris ıazeteleri aitayi,le 
ma meraıimi bugünlerde Bursa'- da merıiyeler okuyacaklardır. ki intiharlar vazıı kanunu aliıka - Sergıdekı furk pavıyonunun bahsetmektedirler. Bilhassa Exel 
da yaprlacaktrı. haniler dükkanlarını da bugün dar etmiyor. Binaenaleyh gazete zarafet ve tertibindeki İncelik, sior gazeteoi sercideki Türk pa-

Verem 
Sanatoryomu 

Cemiyetin sanator
yomu 

cumaya açılıyor 
latanbul Veremle Mücadele 

Cemiyeti, takip ettiği hayır
hah gayelerden en mühimmini 
bu cuma günü açacağı ilk san~ 
toryoınla tahakkuk ettirmiş ola. 
caktır. 

Erenköy sanatoryomu şim
dilik otuz yataklı bir nüve ha. 
!inde olacak ise de birkaç sene 
ıonra hakiki şeklini alarak 
100 - 150 yatağa iblağ edile. 
cektir. 

Bu sanatoryom mevkiin gü
zelliği, içinde akar kay19 dağc 
suyunun bulunma11 ve her tür
lü gürültüden azade olması iti
barile birçok meziyetleri haiz 
bulunmaktadır • 

Sanatoryomun idaresi Avru 
panın bu kabil müesseselerinde 
tecrübeli bir doktorumuz ile ma 
hir bir Alman baş hemşireye ve 
Hililiahmer hastabakıcı mekto 
binin yetiştirdiği bir hanıma 
tevdi edHmi9tir. 

Rsmi küşat cuma günü saat 
on bette yapılacaktır. 

Köprüden vapur saat 13,10 
- 13,55 te kalkacaktır. 

Cemiyetin bütün azası bele. 
diye, vilayet, matbuat erkanı, 
doktorlar, birçok zevat kü,at 
resmine davet edilmiştir. 

Sanatoryoma hasta kabul;;. 
ne batlanmı9tır. 

Azaiçtimaa 
Gelmiyor mu? 

İzmir şehir meclisin
de ekseriyet 

zor bulunabildi! 
IZMIR - Şehir Mecliai dün, 

Belediye bütçeıini tetkik etmek 
üzere fevkalade bir içtimaa da
vet edilmitti. Mecliı oaat 17 de 
toplanacaktı. Saat 18,30 oldui;u 
halde bir türlü ekıeriyet buluna
mıyordu. Büyük bir zorlukla ni. 
hayet ( 19) aza bir araya gele
bildi. 

Bu vaziyet üzerine Meclia rei .. 
si Behçet Salih Bey, böyle mühim 
bir içtimaa azanm ıelmemeaine 
ita.ret ederek ıelmiyenlerin istifa 
e!m.İf addedilmesini teklif etti. 
Azadan bir kıamı bu fikre ittirak 
etmedi. Gelmiyenlerin mazeretle· 
rinin tetkikini lüzumlu &Ördüler. 

Şimdi, bunların mazereti 
kik edilecektir. 

tet-

Ekispres ve konvan 
siyonel trenleri 
22 mayıs pazar gününden 

itibaren ekispres ve konvansi. 
yonel trenlerinin Şirkeciden 
hareket ve Sirkeciye muvasa. 
lat saatleri değişmiştir. 

Bu tarihten itibaren ekİ•· 
pres treni sabah 8,45 te muva. 
salat, akşam saat 21 de hareket 
edecektir. 

Konvansiyonel treni de sa. 
bah saat 10,22 de gelecek, ak
şam saat 7 ,20 de hareket eıl 
cektir. . - -

jeanne d' Arc 
mektep gemisi 
Limanımızda bulunmakta 0 

lan Fransız donanmasına men
sup Jeanne d' Arc mektep ge
~isi zabitan ve efradı şehrimi
zın ıayanı temaşa mahallerini 
ziyaret etmektedir. Fransıa 
bahriyelilerini izaz için teb· 
ririmizde evvelce bir program 
tertip edilmit iıe de, F ranaa Re 
iaicümburu M. Paul Doumer'in 
öldürülmesi dolayısile matem i
lin edildiğinden yapılan pro
ıram terkedilmiftir. 

Yalnız Jeanne d'Arc kuman 
danı, frkateyn kaptanı, Mar
quis bugün gazetecileri, ıuretl 
'hususiyede gemiye ziyarete da
vet etmittir. 

---·-··--·-··---··----

ıı_j: ?rada hükumet dilencilerin 
-.. 

1'!.' taavir eden fotografileri 
,..,"o.or ediyor ve dilenciliğin bu 
~ •.....ıe teammüm ettiğinin hari 
"ıı~aluet.neıini iıtemiyor. Mave

Erden ahaliıi pisliklerile met 
B 

.. yük t l 1 kl d leri mf'!ml~ket haricinde yapılmı~ te~hir edil"n Türk ihraç malları· viyonuna tahsis ettiği kııımda 
U O e açı ıyor kapayaca ar rr. bir intih" v:ılt'aaını yaz"?ış ol- nn zenginliği bÜyük bir takdirle Türk hükumetinin ihraç mallarını 

w ... siiaiziıı ıitiiriaiiniiilleiiriıııidiieiııidlluii· n11a11k1tiaım•iıl •eidiiliııikiaıiı·•ıııı ... 1niimiiiıitiiırii.iııiSeirsiiilyiiii'"iiiiiyiaiiırietİıılieii-.hiii•lri~çlteiıitialn•rtlmiMa~k•ıç~· ;in;..ib~u;· y~u~·k;.~b;i;r.ıı~niiiıtiiei•iiuiııie~dliıiielni.'~s:acat ofioinia ~ .... 
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Asrın wndcei "MiLLiYET" tir 

16 MAYIS 1932 
ldardıane: Ankua cadasi, 

100 No. 

Telgraf adresi: let. Milliyet 
Telefon Num&ralıirr: 

Ba muharrir YC lıfüd(iı: 24318 
Yazı ifleri Müdlir!Uğil 24319 

İdaıe -.e Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 

l aylıli 
6 

12 
" 

4-
7 50 

14 -

Harıç için 
L K. 

il -
14-
211 -

Gelen evrak a-eri Yerilmez -
Müddeti ıı:eçen nıı.halar 10 lı:u

ru,tur. Oazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyett milrac:aat 
edilir, O.sotemiz iUnlann rnu'ıı · 

1iyetini lrabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy raoat merkezinden 

aldıjımız malW...ta Dazaran 
bvsün bava lnunen bulutlu a-e 
çec:ek diiza-lr m•teharnl ese
cektir. 

111..a.932 tarihinde tazyik 
760 milimetn hararet azami 
15 ua-ari • oantia-rat idi. 

mı hariçte de it sahibidir. Bor
cunu orada verir .. Bir k11mı ma 
hallede toplarlar, orada verir. 
Bir kısmı da matbaaya tahsil
dar gelmesini bekler .. 

Bundan birkaç gün evvel 
Eminönü belediyesinin tahsilat 
yapan kaleminden matbaayı 
bir liste ve bir hacizname gön-

! 
derilir ... Bu hacizname ile hepi
mizin maaşlarımızdan yol para 
sı kesilmesi esnrolunur .. Hani 
geçenleı·de iki defa vergi aldı-
ğından dolayı bir takım memur 
ları tecziye ettilerdi.. Anlatı

l lan bu ceza pek müessir olma. 
mış ki; bu belediye tahsildarı 

1 efendi de ben)ıb ıibi yol para· 
ıımı vermit olanların maatmı 
hacze ve ayni &eaıe için bir ke
re daha yol parası tahsiline kal 
kıyor ... 

Ben bu tahsildar efendiyi 
müddeti ömrümde bir kere gör 
müş değilim ... Benim gibi yol 
parasını ba,ka yere vermiş o
lanlar da görmüı değildir ki; 

ı kendisine bizim borcumuz olma 
dıiını söyliyelim .. 

1 Bir mesele daha! .. Ben bu 
1 satı hüsnü tesadüf eseri olarak 
görsem de: 

i - Efendim! Benim borcum 
' yok!. Desem sözüme inanmaya 
cak ve benden mutlaka makbuz 
iatiyecek!. 

Farzediniz ki benim makbu 
aum zayi oldu, yahut cüzdanı
mı yankesici çarptı. O suretle 
elimden çıktı. Yol mükellefle
rinin bir kaydı, kuyudu yok mu 
dur1 .. Kim para vermit, kim 
vermemit bir yere yazılmaz 
mı?. Böyle yolda, matbaada, 

MlLLlYET PAZARTESi 16 MAYIS 

HİKAY 

Kibrit ~bi •• 
- I' ranırscaJan 

Doıtum Pamfil haıta •• Haıta- j Hatta benim bir usulüm vardır. 
lığı nedir, o da bilmiyor. Boğa· Onu tatbik etseniz, yÜz .. ne ya
zında kırkayak dolafıyonnuş gi- pyacağınıza ıenet veririm. 
bi ara aıra öksürüyor. Fa at ne ilk iki t davi uıulünden aon-
boğucu öksürük o? ra İskelete dönen Pamfil üçüncü 

Dostum Pamfil öyle ufak te· doktorun ağzından böyle bir be
fek haıtalıklar, bat ainları, nez şanıt müjde•i duyunca sevindi. 
leler ve öluiirükler için doktora Artık iyi, koluna sağlam bir 
a-itmeği sevmez. Fakat bu boğu masajcı anyordu. Kendiaine bir 
cu öksürük canına tak etmiş ol- hastahane tav&iye ettiler: 
malı ki, en nihayet doktora a-it- - Birkaç gün baıtahanede 
ti. kal, ne çıkar? Orada sana mun-

Doktor gö!ıünü dinledi, aar- tazam masaj yaparlar. Bu iş 
tını dinledi : evde olmaz, dediler. 

- Efendim, dedi, öksürük Pamfil onu da kabul etti. Ve 
fevkaJade lıir ~ey değil. Yalnız hastahaneye girdi. ilk gün haa
kükürtlü maden suları içiniz. Bqı tahanenin baş nıaıajcııu, yeni has 
ğazınız da temizlenir, mideniz tayı soydu. Bakb ki iıkelet .. 
de, bağırıaklarınız da. . Bunun neresine masaj yapılır?. 

Zavallı Pamfil mahallenin Fakat vazife vazife olduğuna gö 
ec;:;,.haneıinde ne kadar kükürt· re, o da bir gayreti merdane ile 
lü maden auyu varaa, hepsini de kollart ııvadı. Haatayı yatırdı ve 
içti. Y etitmeyince ko~u mahal batladı oimağa ! 
lenin eczahaneıindeki kükürtlü Zavallı Pamfil oiuldukça 
suları bitirdi. O da yetip:neyince bar bar bağtrıyordu. 
daha öteki mahallenin eczahane- - Bağı:nnayın, bağınnayın, 
sine aaldrrdr. Hülisa koca bir efendim, alıtırunız. 
havuzu dolduracak kükürtlü su Pamfil içini çekti: 
içti. Vücudüne bu kadar meb- - Fakat aiz oğdukça, vücu-
zul kükürt ithal ettiği halde, iyi- düın cayır cayn- yanıyor, de
letecek yerde, zaytfladı, zayıfla di. 
dı. - Daha alıımadınız da onull 

için.. Şimdi ıi.zi on dakika isti
rahata terkedeyim. O vakite ka 
dar bf'n de dıtanda bir oia-ara 
içerim. Gelir, tekrar maaaja de
va.m ederiz. 

Bakb olmıyacak. Bu İ!te yan 
lıt bir lethis aezdi. Zaten benim 
ıibi diğer bütün doatlan da, gi
dip bir başka doktonı görmesin
de rırar ediyorlardı. Bu ıırarla~ 
n haklı ve yerinde bulmuı olacak 
iri, doatum Pamfil bu Hfer de 
batb bir doktora müracaat etti. 
Bu yeni doktor da ıöğıünü din· 
ledi, urtmr dinl .. di ve baflJlı sal 
ladı: 

- Hiç bu baatalık kükürtle 
tedavi edilir mi? dedi. Size fos
for lizım, foafor.. Biraz fosforla. 
nınız bakınız, bir ~yciğiniz ka
ltr mı? Bol bol balık yiyiniz. 
derhal değitecekıiniz. 

On dakika aonra masaj müte 
ha11111 hastanın odaaına ırirdifi 
zaman, •izından bir oayhai lıay 
ret koptu, aaçlan dim dik oldu. 
Hastanın yerinde daha dnmanla 
n üıtünde tüten bir yığın kül var 
dı. Zavallı Pamfil'den yer yü-
zünde kala kala bir yığın kül 
kalmıfb. 

1932 

Yeni ııeşrlyat 

Mimar 
Her ay intişar etmekte olan bu 

mecmuanın dördüncü eayıaı mü
teaddit fenni makaleler •e mem
leket intaatma ait projeler ile in
titar etmiştir. Günden güne teka
mül etmekte olan bu mecmuayı 
alikadarlanna tavsiye ederiz. f. 
darehanesinden ve büyilk kitap· 
hanelerden tedarik edilmektedir. 

Cadde 
Gireaun'da Refik Şevket Bey 

tarafından "Cadde" iami altında 
bir 4Ür lritabı netredilmi§tir. Ne
{İı bir cilt içinde mükemmel bir 
tab'ı ile netrolunan ve taiirin i .. 
tidatlı tiirlerini toplayan bu eaeri 
tavaiye ederiz. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTABUL (1200 m. 5 kilOYat)-
18 Gramofon, 19,30 Vedia Rıza Ha
nım heyeti, 20,30 Opera, 21 Kemal 
Niyazi Bey heyeti, 22 tanıro. 

BOKREŞ - (394 metre) 20,10 
Romen musikiıi, 21 radyo darüllü
nunıı. 21,15 Beethofenin 9 numaralı 
senfoniıi. .. 

BELGRAT - (421 metre) 20,30 
operet parçaları. 21 keman konaeri, 
22 Beethofenden parçalar. 

ROMA - (441 metre) 21,45 o
peradan nakil. 

PRAC - (48& metre) 22 kome
di. 2,25 oper,.dan nakil. 

VlY ANA - (517 metre) 19,35 
konser, 21,25 Bir yolda ikimiz bir
likte İ•mindeki komedi. 

BUDAPEŞTEE - (55 metre) 
20,10 ıpor haberleri 20,20 hafif mu 
silö, 21 konser. 

VARŞOVA - (1411 metre) 
20,45 komedi. 21,15 halk konseri. 

BERLIN - (1635 metre) 20 Mii 
nihtl!n naklen Ayda operasL 

AK 1 T İstanbul Oörc!ünr.ii lcr~ M'l':n1u: 

luğundan: Tama.rnına on de U".C 

bin dort yü;o kırk alb lira kıymet 

takdir edilen Be)•oglıında B drcd 
din mahRlleıinin atik k:iıbnatan cc 
dit Me~rutiyet caddesinde ati , 2ti 
cedit 80-80-1 numnra!arl.ı rr '. L; 

, , met Latif Beyfendinin akitleri 12 kam tahtında dükkanı c arkıı so 
Mayıs perıembe ıünü Kadıköy bele k - b ı b" '--b h 

Sabit Pata zade Suphi Sabit Bey 
fendinin kerime ', Sami Sabit Pa§a 
Hazretlerinin ve merhum Nüzhet Sa 
bit Beyfendinin yeğenleri Fazilet 
Hf. ile Filibe etrafından U.tif Bey. 
fendinin mahdumlan Mühendis Meh 

. • . aga e>raası u un.an ır Dft ane 
diyesınde ıcra lolnıaııfbr. . 32 h' . ···- n h" 

M • d M"' · Ah l il nın tamamı ısae ıtı.,..rı c .14 ıs 
eraıım e U4oır met .. zzet, • , 

R .. t•• E Cali z· al ha seaı açık arttırmaya vl\U<.. --Ş olup 
Uf u. sat, p, ıya paş ar • 

zeratı ve Maarif müfcttitlerinden 
Harun, Beaim v~ Lise 01üdürü Ma· 
hir Beyfendiler ve zevati saire hazır -
bulunmu,lardır. Tarafeyne aaadet 
dileriz. 

30 Mayıs 932 t rihinde ş:u tnamesi 
l)İvanhaneye talik edilec 20 Hau 

ran 932 tanlıine musaClif p.ı,zartesi 

~nü saat 14 ten 17 ye kadar lstan 
bul Dördüncü 1cra dairesinde: açık 

--------'-------! vl:brma auretile atılacaktır. Arttır
_. Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belıoğukluiu ve ihtilutlanna 
karşı pek teıırli ve taze aııdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut tür-
_. besi No. 189. 

latanbul Mahkemei Asliye Birin-
ci Ticaret Dairesinden: Edvar do Di
nari Efendinin lskenderiyede Abukir 

Ramla caddesinde 193 No.da mukim 
Prens Mehmet Ali Hasan beyefendi 

ma ikincidir. Birinci arttırmada en 

ziyade iki bin linıya talip çrkını~tır. 
Bu kerre en çok arttıranın Üzerinde 

bırakılacakbr. Arttırma)1l ı,tirak i
çin yü2de beş teminat akçeıi alınır. 

Müterakım veı·gi, belediye, \·akıf jca 

reıi müşteriye aittir. icra ve ifl&s ka 

nununun l 19 uncu maddesine tevfi. 

kan haklan tapu ıicillerile sabit ol
mayan İpotekli Alacaldılar ile diğer 

alakad.ıranrn ve irtifak h.ıkkı aahip
Jerinin bu haklannı v~ hu5usile faiz 
ve masarife dair olRn iddialannı iJi.n 

aleyhine 931-370 doıya nwnaraaile tanhinden itibaren yirmi ıiin içinde 
ikame eylediği 10.996 lira 73 kurut evrakı miiıbitelerile bildirmeleri li.-
alacak davasından dolayı mumailey 
he tebliği muktazi evrak ikametp
hı meçhul olduğu cihetle tei>lii edi
lemediğinden H. U. M. K.nun 141 
ve 14?. inci maddesi mucibince ili
nen tebliğat ifuına karar verilerek 

tebliğ olunacak evrak mahkeme di
vanbaneaine talik kılınmt olduiun
clan müddeaaleyb Prenı Mehmet A 

li Hasan Bf. tarihi ilirun ferduın· 

dan itibaren bir ay :ıarfında mahke 
meye müracaatle dHa lll'ZUbalini 
tebellüğ ve cevap layihası Yermedi

ii takdirde hakkında muameleô ıiya 
biye icra kılınacağı ilin olunur. 

zımdır. Akai halde Tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay 
l~ma11ndan hariç kalırlar. Alakada 
nının i,bc> maddei kanuniye ahka
mına a-öre hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak iıteyenlerin 
929-119 doıya numaraaile rnemuriye 
timize müracaatlan ilin olunur. 

Galatada Panorama Hanında mu· 
kim iken halen ikametıibı ~hul 
bulunan Pol Şorte Efendi 

Ucuz et aatıtile me,hur ve 
htanbul halkına bir kaç sene 
yok bahaama et yedirmit olmak 
la maruf Mecidiye köyü de ni
hayet lıtanbul Belediyesinin hu 
dudu içine ırirdi.. Artık elveda 
ey buz ıribi daihçlar, la-.ırcılclar 
kuzular! .. Artrk elveda 40 kuru 
f& pamuk ııibi pirzolalar, dıt 
kapaklar, kürekler ••• 

mektepte, ticarethanede her 
rast gelenden alman bu paranın 
esami üzerinden bir defteri yok 
mudur? .. Eğer bu makbuz zayi 
oldise reemi ve mutemet bir 
yer olan belediyenin kaydı da 
zayi olmaz ya! ... Bu kayıtlar 
nerededir? .. Pamfil mahalledeki balıkçıla

ra öyle ıaldırdı ki, bu kadar ta· 
lep kartıaında balık fiatlarmda 
mahsus bir tezayüt baıladı. Bü
tün bunlara rağmen, ha.stada yi
ne bir tebeddül yoktu. Pamfil 
vücudüne o kadar foıfor idhar 
ettiği halde, a-ünden güne daha 
7ayıflryordu. 

Bu n .. ıl olur diye aiz de bir 
saybai hayret koparacakımız de 
iil mi? Bazan dünyanın en ba
sit feyleri insanlan böyle hayret 1------------- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: Calatada Şeftali 
sokağında ?7 No: lu hanenin bir oda 
sında lllkin iken 5-2-932 tarihinde 
Beyoğlu hastanesinde vefat eden 
Madam Eleninin terekesine mahke
mece vaz'ıyet edilmittir. Tarihi ilan
dan itibaren esbabı matlup n alika 
daranın bir ay ve mirasçılannıo 3 ay 
zarfında Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk mahkemesine müracaatları 

lüzumu ilin olunur • 

lstanbul ikinci icra Memurluiun
tlan: Doyçe Oriyen bankuı tara
fından 22--6-928 tarihli mukavele ve 
27-11-929 tarihli bwabı cari lııabul 
mektubu mucibince alacağı bulunan 
385 lngiliz lirası 11 ~ilin 6 penanın 
Türk paraaile tutarı bulunan üç hin 

dokuz yüz sekaen 3980 lira ile ilö 
yiiz elli :>SO lira avukatlık ücreti ve 
mebl&ğı mezburun 11-5-930 tarihin
den itibaren yüzde yedi buçuk faizi le 
beraber ve haciz yolu ile tahıı.ilini ta 
lep eylemi, ve talep üzerine tanzim 
lolmaın ödeme emrinin ikametEihını 
un meçhuliyeti haaebile tebliğ edile 
mediğin.den ilanen tebliğine karar 
verilmittir Tarihi ilandan itibaren nİ 
bayet bir ay zarfında 932-512 numa 
ruile dairemize gelerek borca karşı 
bir itir.mnız olduğu yazı ile n tifa
hen dermeyan eylemeniz laznndır. 

Borcun esasına taalluk eden bir iti
razınız olmadığı takdirde müddeti 
mezkôrenin hitamrndan ıekiz giin 

zarfında lıorcu te& viye etmeniz la 
:rundır. Bu vecibei kanuniye ifa edil 
mediği takdirae gıyabınızda mua· 
meliıb icraiyeye batlanarak cebri İc 
ra yolu ile meblağı mezhurun tahsili 
cihetine gidileceği malumunuz ol
mal< ve acliyen haciz yolu a lebli(i 
muktazi ödeme emrinin tebliği ma

kamına kaim bulunmak üzer-e ilanen 
tebliği keyfiyet olunur. 

Ve elveda yağlı kuyruklar! .. 
Ey Mecidiye köyü balkı! Artık 

ıia ele bizim gibi, bizim fiyata 
ve bizim çetnide et yiyeceksi
niz •• Artık unutun! 40 kuruta 
et yemeği. .. Ama size meheldir. 
Naıize ırerekti, 40 kuruıa bari 
ce et satmak! .. Oturup kendi e
tinizi kendiniz yeseniz ve ken
di yağınızla kendiniz kavrulsay 
dmız, timdi İltanbul belediye. 
sinin kucağına dütmemiş olur
dunuz! .• 

Geliniz yamacımıza ey Meci. 
diye köylüler!. 

Ve bizim gibi borcunu ver
diği halde ikinci defa paraları 
hacze uğrayanların hukukunu 
siyanet için meydana çıkamaz 
mı? .. Yoksa makbuzunu kaybe 
den bir kere daha yol parası 
vermeğe mecbur mu olur? .. 

Radyo hakkında 
Ben bizim radyoyu seve-

rim .. Bir muhabbeti mahıusam 
vardır. Latife etmiyorum ... 
Kimsesizdir. Mütevazıdır. Ya. 
vat yavaş tekamüle doğru yü. 
rüyor. Likin dün karilerim. 
den birinin yazdığı bir mektu
bu da haklı bulduğum için der
cetmekten kendimi alamadım. 

Kariim diyor ki: 
Efendim, 

O kadar ki bir iakelete dön
dü. Zavallı adam tarunmaz bir 
hale ıelmifti. lki dt"ktonın te
davisine rağmen, böyle makiıa 

bir nf>tice, bizleri de telaıa düşür 
müftü. 

- Doktorlann ikiai de yanlıı 
teşhis koydular galiba! diyor
duk. Yolua Pamfil'in timdiye 
kadar ne ökıürüğü ka~ırdı, ne bir 
şeyi.. Oatelik zavallı adam can
lı cenazeye döndü. 

Bu defa biz iyi bir doktor ara 
mağa koyuldu . Nihayet t<ihre
tini metettikleri bir doktor bul
duk. Bt> üçüneü doktor da Pam• 
fil'in gôğsilrıü dinledi, sırtını din
ledi ve baıını tehalüfle salladı: 

lere dütürür. Zavallı Pamfil vü
cudüne o kadar kükürt ve fosfor 
idhar ettikten sonra, haza kibri 
le dönmüttü. Şimdi bu halitayı 
bir de kuvvetli pazılar oiutturup 
silrüttürünce, canlı da olaa, kib
rit atet almaz mı ya? 

Vak'a tayanı dikkatti. Der
hal tıp akademisine haber veril
di. Akademi alelacele toplana
rak, Pamfil'i tedan eden üç dok 
toru dinledi ve kararını verdi: 

"Vak' ada fevkalade addedile 
bilecek bu• fey yoktur. Haıta 
belettiii kükürt ve foaforla 
i!ba haline ırelıniJ. Kuvvetli ma-
sajla kükürt yanmı• ve bittabi 
fosforu da tutuştunnu,tur. Bu su 
retle baotamn zaten ifrat derece 
de kurumuş olan vücudü kolay
lıkla yanarak kül haline inkilap 
ebnİf·u 

Memlek.-tin maruf tloktorlo.n 
bu basit vak'ayı hu suretle hallet 
tikten aonra, biribirlerini tebrik 
ederek, cebeyi tatil ettiler. 

Krasadan hisse: Eger üç dok
torla, üc defa hem de fenni bir 

KADIKÖY SOREYY A 
SINEMASINDA 

Bir iki haftadan ben temsillerine 
fasıla veren RAŞIT RIZA Tiyatro
lu bu haftadan itibaren tentsillerine 

devam edecektir. 

18 Mayıs Çarşamba 

ni4amı """t 21,30 da 
BiR GECE. BiR HAYAT 

Dram 3 Perde 
Yunan edibi Melasın şaheseri 

Ertuğrul Sadettin ve arkadaşları 

Ercüment Beh~adın iştirakile Kadı-_ 

köy Süreyya Tiyalroounda Bu gece 
Gala süvare 

OTELLO 
Yerler satılmaktAdır. Her U.rafa oto
büs vardır. 
Yarın ırece (Bakırköy Lale) ıine

maımda ilk temsil. Mükellefin hokka 
altına gittiği vaziyet 

Benim bir radyo makinem 
var .. Şehirden uzak bir yerde 
oturduğum için yegane eğlen
cem bu!. Likin 'u birkaç za. 
m.andır bizim radyoda program 

Senenin 365 gününden hiç yerine (birkaç dakika istira-

- Anladım, dedi, hastalığınız 
gayet baıit bir tedavi ile geçer .. 
Size l<uvvetli biı- masaj lizım .. 
Bu suretle hem kanmızın devera 
nına intizam gelir. Hem adelele 
riniz kuvvetlenir. Bir kaç gün 
içinde bir feycikler kalmaz ... 

tarzda .;hrete göç ebnek ihtimali 
varsa, bu ihtimal iki doktorla I•••• Bebek'te --.. 

Beyoğlu Dördüneü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Beyoğlunda Bü
yük Parmakkapıda Çukun;e,me so
kağında 12 No. lu hanede sakin iken 
22-3-932 tarihinde Sen Jorj haıtaha 
nesinde vefat ede>t Mııdanı Teıaliya 
Binti Yora-i Kamberi'nin terekesine 
mahkemece vaz'ıyet edilmittir. Tari 
bi ilandan itibaren eobabı matlup ve 
aialı:adararun bir ay ve miraıçi.ların 
üç ay zarhnda Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Ma!ıkemeıine müracaat 
lan lüzumu ilin olunur, 

değilse altmıt gününde latan- hat) teranesinden başka bir iki defaya, bir doktorla da bir · 6 rl 1 
defaya iner. Eğer biç bir dokto- ı Mobilyalı o , a 1 

bul ırazeteleri yol parasından, şey ititilmez oldu .• 
yol parasının miktarından, yol Esasen saat altıdan yediye 
parası taksitlerinden, verenler- kadar dinlenmit gramofon plak 
den, vermiyenlerden elhasıl bu lannın geçit resmi ... Batka yer 
mevzuun her halinden bahse. j de de gramofon fasılları vardır 
derler .• Fakat ırazeteciler um- amma hep nitınide yeni plik
mazlardı ki günün birinde yol lar çalarlar... Yediden yedi bu 
parası için bir tahsildar efendi çuğa kadar yarım aaat istira
onlam habersizce maaşlarım hat ( !) kim için? .. Pliklar için 

-·-······································ ... ······- ra müracaat ebnezaeniz, ebediy Apartıman kiralıktır 
yen yqamak için sigortalıaınız 

ZA Yl - Gelenbevi orta mekte
binden nldıiım ahadetnaıneyi kay
bettim. Y cnisini çıkaracaiıından es
kj,inin hükmü yoktur. 

nıyor.... Sekiz buçuktan sonra, 
dokuza kadar yine gramofon .. 
Dokuzdan sonra yine parça par 
ça istirahatler ve aralarında bir 
kaç şarkı!.. Saat ona on kala 
istirahat.. Ondan sonra caz!.,, 

demektir. J Bebek'te Arslanlı konağa 

haciz altına alıvencek! mi? •• Yedi buçukta başlayan 
Halanız anlatayım: alaturka musiki - ki bizi en 
Bizim matbaada - Allah a- çok alakadar eder - iki tarkı

cledini arttırım - 70 - 80 ki- da bir (birkaç dakika istirahat. 
fi çalı,ır .. Bunların hepsi de yol ten sonra Mahbube Hanımı din 
parasile mükelleftir ... Bir kıs- liyeceksiniz) vaitlerile parçala-

Ben mübalağayı sevmem. 
Likin bazı aktamlar istirahat 
fasıllan fazlaca suruyor ve ar 
tistler ziyadece istirahat ediyor 
lar. Korkulur ki fazla semirme 
sinler! 

FELEK 

Şehitlikleri imar Cemiyetinden: 

Edirnekapı t•hitliğinin 500 lira 
bedeli sabıkı otlan 240 buçuk lira
da talibi uhde•indedir. Bu bedel had 
di liyık a-örülmediğinden müzayede 

nin 15 ııün temdidi ve 26 Mayıı per 

4eınbe giinü aaat 16 da tebitlikle de 
Yamı takarrür etmittir. Fazluile ta
lip olanlann mezkiir pn ve saatle 
Şahitlikte lıulunınaları. 

illiyet'in Romanı: 12 bulmadı. Bu hakkı artı~ kay- J leri duymakta, yandaki odada 
betmitti ! gürültü kesildikten sonra da 

E 
•• y ld Bir aaat, acı acı düıündü devam etti. Bu kavganın, bu 

Ve Ducen 1 ırun' durdu. Sonra kalktı, soyundu. dayağın gürültüıü, sarıp sar-
~ • ltığı söndürdü. Yatağa yattı. ıan bir fırtına ıribi, alıp götü. 

Dıtardakilerin eve dönütlerinde rerek her zerresini bir rüzgara 
'ahit Sırrı mevcudiyetine ait hiç bir ıey verecek mülhit bir fırtma gibi 

bq ya,mda olmaaı. Ömrü gü- ı fırlamak, küçük bir çocuk ter. görmemelerini istiyordu. Ona bu evi ıarmqtı. Mabuf ve c;ıe.. 
zel geçmiş bir adam için otuz biye eder gibi otuz yatındaki ait bir ıtık bile görseler, saı>ki hennemi bir kudretle temelleri 
beş yaş hiç t büyük bir yat adama birkaç tokat aşketmek bütün hicabını ıeyredecekler· ne kadar sanıyordu. 
değildir. Yakıtıklı, sıhhatli, istedi. Sonra biran içinde sük\ı di. Bütün zavallılığını onlara - 11 -
aralan gibi delikanlı! net buldu. Ya daha ağır bir teşhir etmit olacaktı. · Sait: - Efendi baba, ıızı 

Namık ayağa kalktı. İki eli söz söyler, hatta, Allah verme - 10 - biraz rahatsız edebilir miyim? 
cebinde, babasının karşısına sin, ya o da ayni tekilde muka Uykuya daldıktan bilmem dedi. 
dikildi: - Madem ki siz karar beleye cür'et ederse? evlat ka- ne kadar zaman sonra boğuk Ahmet Şükrü Efendi dört 
vermişsiniz, benim fikrimi sor- tili mi olacaktı? bir gürültü ile uyandı. Bu gü. gündür sabahleyin çok erken 
mayın, ne yaparsanız yapın! Dışarıda hızlı, gazaplı ayak 1 rültü Namıkla Şayestenin yan- gidiyor, öğle yemeklerine hiç 
Fakat §UDU da bilir., ki münasip sesleri oldu. Sonra kapının 1 daki odalarından ıreliyordu. Bir gelmiyor, ak4am da mutatdan 
bulmadığım bu izdivaç için on hızla vurulup kapandığını duy- kavga gürültüsü. Fakat Namı- geç gelerek doğru odasına çı· 
para sarfed<cek değilim! du. Namık dışarı çıkını,tr. ğın sesi gittikçe yükseldi ve kıyor, yuneğini orada yiyordu. 

Sonra kapıyı çarparak, baba 1 Belki bir saat, Şükrü Efen- Şayeatenin sesini bastırdı. Ka- Ne yapacağına dair henüz bir 
aı içerde iken babasının yüzüne di ot •duğu yerde biç kımıldan im, dik, müthiş bir ses! Ahmet karar vermemit, lakin bio daha 
t;arparak, çıktı gitti. madan kaldı. Hiç kımıldanmı- Şükı-ü Efendi daha sonra iti· da Namıkla kaqı kar9ıya ırel-

Hayrel ve dehşet içinde,! yor, hiç 1e1 çıkarmıyor, gözle len, düten bir cismin çıkardığı memitti. Ev kendisinindi, latan 
Ahmet Şükriı Efendi kulakla. ' rini bir yere dikmiş, öyle bakı. sesleri de duydu. Ve bir cis. buldaki bir kaç kırıntısını aata
rma İnanamıyor, gözlerine ina yordu. Çocuklarından biri tara min itip düşürülürken çıkardı- ırak edinmi,ti; bundan dolayı, 
na.mıyordu. Baka kaldı, dura fından hakaret görmü,ken ar- ğı seslere, tokat ve ll'kme se- j ayrılmağı arzu edince Namıkla 
kaldı! Ona oğlu bu muameleyi tık kom,uya giderek orada bir ıine benziyeıı sesler de karış- I kansını çıkarması lazımdı. Öy
şapaınl Dud ları titrıyor, el- aile reisi muamelesine, itiban- tı. Oğlu karısını dövüyordu!. il' olmaza Narnı-ın kendisinf' 

~ müracaat. Tel Bebek 86 .._ 

İLAN 

1929 - 1930 mezunlarından 
Necati 

latanbul Üçüncü icra Memurlu
iundan: Mahcuz Ye paraya çewil
mesi mukarrer iki adet kirep dötin 
dokuma teza-alu maa motor cavlak, Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bctikt&f Haafınn caddesi 38 No. 
Emine Belkıs Hanım 27 Mart 930 
tarihinde Sandığımıza bn-alı:bğı pa

ra için verilen 8721 numaralı bono
yu kaybettiğini aöylemittir. Y eniai 
verileceiinden e•kllinin hükmü olma 
yacağı ilin olunur. 

Zayi - latanbul ithalat Gümrü- kwnaş, İpek dolu makara ve saire 
iünden almıt olduğumuz13-l-932 ta 19-5-932 tarihinde saat 10 dan itiba 
rih ve 435324 numaralı 1410,43 li- ren birinci açık arttırma ıuretile 

ralık gümrük makbuzunu zayettik. '' Çemberlitatta Vezir hanında 40 nu· 
Yenisi alınacağından eolriônin hük. marada satılacağından talip olanla
mü yoktur. nn hazır bulunacak memuruna mü-

Enterlrontinmtal racaatlan ilin olunur. 

da mutlaka bir yer tedarik e- Ne söyleyeceğini sonnadan 
der, Saidi alıp çıkardı. Fakat Şükrü Efendi oğluna baktı, ilk 
küçük kardeıinin yamnda, ve sözü onun ıöylemeıini bekledi. 
küçük karde,i alıkonulurken, bü - Baba, yarın çalı§mağa baş 
yük oğlunu evinden kovmak lıyorum. 
kendiıine çok güç geliyordu. - Hangi daireye Jirclin? 
Ancak Namığı da bir türlü af. - Hayır, memur olmadım. 
fedemiyor, hiddeti ve kederi İt Bankasının üstünde Anado
biç geçmiyor, hiç azalmıyordu. lu ihracat tirketine mubaaip o
Saitle de, Şayeste ile de o ıre- larak ırirdim. Üç ay yetmit 
ceden ıonra hemen hiç konuı- lira alacağım. Sonra 80 lira ya 
mamıt, sade "miaafirdir, ırarip. pacaklar. 
tir!" diye Mua:rzeze muamelesi - Hani hukuka devam ede
ni değiıtirmc _ğe çalıımıttı. I cektin? Bu haber beni hiç te 
Sait ıon imtihanmın neticesini memnun etmedi. 
de alınca gündüz askeri fabrika Bir kaç ıün evvel olsaydı 
lar müdüriyetindeki oclaaına gel belki tiddetle reddeder, hele ha 
miş, artık mektebi pek iyi bir ber vermeden, izin almadan böy 
tarzda bitirdiğini haber vermit le bir harekete cür'et ettiği· için 
ti. Ve bunun üzerine ihtiyar onu tekdir ederdi. Fakat büyük 
adam her kederi unutup pek na oğ"lundan ırördüğü muamele ib. 
diren yaptığı bir hareketi yap- tiyar adamı kırımı bitirmiş, bü 
mış, onu bağrına baaarak iki yük hiddetlere ve büyük karar. 
yanağından öpmüttü. Fakat lara kendisinde arzu da, kudret 
Sait ırece tekrar oclaıma geldi- te bırakmamıfb. 
ği vakit, kendisine kartı ıründü -Bu it hukuka devamıma ma 
zün sevincini ve samimiyetini ni de&il ki baba. Hukuk melde
gösteremedi. Derdini: bir daba bi teşriniaanide açılıyor. Her 
unutamadı. S i · · 

ma eaaıen tirketten müaaade e
decekler. 

- Acaba bu it okuman. te
sir etmez mi? İkisinden birin& 
feda etmemek isteyince de aca· 
ba aıbbatinden kaybetmez mi
sin? 

- Hayır, niçin edeyim baba! 
Hem benim de para kazanmak
lığım artık elzem olacak! 

Bunıu o kadar ciddi bir $~· 
le ıöylemiı, buna rağmen do 
sesi gittikçe öyle yavatlamıştı 
ki, niçin elzem olduğunu Ah· 
met Şükrü Efendi pek ili anla• 
eh. Fakat biç bir fey anlama• 
mıı görünmeği ten:ih etti: 

- Niçin elzem olsun? Aile
nin içinde iyi tahsil görmüt bi· 
rinin yetiımesi için gerek ben 
gerek ağabeyin her türlü feda· 
karlığa hazırız. 

Bir dakika Sait sustu. Son• 
ra bütün cesaretini toplayar•" 
anlattı: 

- Baba, Muazzezi ben al• 
mak istiyorum. Düğünü heniill 
erken buluraanız bile hiç obııa:ı 
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Memlekette 

18 Iira 
Vergi için 

Seyrisefainde 
Tasarruf 
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BERLITZ 
Yeni bütçe yeni ten

Herifin birisi üç kişi- kihatı icap ettiriyor 

Muallimlere 
Zam 
Yapılamıyor yi öldürecekti 

BURSA, 12. - M. Kemal Paşa 
kausının Oçbmli köyünde şayanı 
dık!<at bir hidise olmuı Ye kanlı bir 
netıcenin nadir bir tesadüfle önü a
hnınqbr. Mesele JUdur: 

Muhaoebe; hususiye otlakiye Mi
s~ınundaıı 18 lira borçlu olan lbra
hıın oğlu kara Mehmet parayı ist.,._ 
ıneie relen Orhangazili tahsildar 
Hacı oğlu Mehmet efendinin, ihti<r 
Y.a~ heyetile beraber evine celdikJe. 
;1n•ı:Örünce, evvelce hazırladığı an
aşı n tırpanla ansızın muhtara hü
~u;" eth>iftir. Muhtar ba hücumu 
re etnüı, tırpanı Kara Mehmedin ,.. 
•nden nlmqtır. 

1 Bu vaziyet üzerine heyet cami aY 
Usuna giderek bir zabıt varakuı 
la"2İmine baılamıtlrr. Bu sırada Ka 
ra Mehmet, elinde bir tabanca ile 
ç~ .re~ ve tabancaJi muhtara 
Ç•vınp al"t etmit, fakat tabanca 
Patl--•ıhr. Muhtar kaçmaya haf 
layı'-. CÔZÜ kararan ı.a... Mehmet 
1•lo-e.r tetiği çelanit . Bu •eler- ta
bo.nea patlamıı fakat kurşun isabet 
•lınenüıtir. ' 

Bu esnada muhtann biraderi Meh 
trıet vah mahalline celmiı, Kara 
~·lııneı bir lru'lun da buna abnış, 
unu da isabet ettirememiıtir. 
. ICara Mehmet, o aralık ırözüne İ· 

)•ten tahaitdara da bir el ate§ eder
••n ahali Kara Mehmede hücum e
dere1r, siWıını elinden almağa mu
"affalc olmuılardır. 

1 
Bu ıuretle üç kitinin hayatına mal 

0.tcaı. olan bir vakamn önüne g,.. 
;ı mİ!, Kara Mehmet jandarma ta
rafn.ıdan tutularak adliyeye tealim 
•dilıni4tir. 

'I'ruva harabesinde 
hafriyat 

Çanald<aJeden yazılıyorı Tarihte 
r"_Şhur olan Truva ıehrinin harabe
•r111de hafriyat yaprnıık için üç .se

ne ınüdclctle imtiyaz alan Amenka
r•n Çiaçinati DarüUünunu profeaör
•tinden Mr. (Sempl) ve (Bl~J 
0~ bet ıriln en el buraya celcliler • 
ş,R>di harabelerde Iazımgelen atelye 
~. sair tesüatla meıırul oluvorlar. 
l'rofeaörlerin maiyetinde biri kadın 
olın .. ı. üzere üç müteha1111 daha.~ 
~·~· inşa edilecek mesai bürolan •ç';" 
•kı ırün evvel lstanbuldan portatif 
lıaı-aı.aı... ,.elmiıtir. Bu ı.rakalar i
çin Çanakkale gümrüjtüne iki bin 
j•kiz yii:r lira resim verilmiıtir. Bun
f •r derhal Truvaya ıeTkeclilmit Ye 
••livete be•l,.nılmıtbr· Hüln'lmet ta
tılfından Sefahattin Kandemir Bey 
lıalriye.t komiseri tayİn edilmif ve 
buı·aya gelmlstir. Tesisabn ikmalini 
trıiit .. akio hafriyata ba,Ienaeaktır. 
. liafriyatm iyi Ye ümit olunan ne
lıceyi temin edeceği kuvvetle ümit 
olunuyor 

Sali\h•tttn Bey Çanakkale Hallı! 
1',·in,le Tnıva harabeleri haldmula 
•~raftı bir konferans vermiıtir. Şeh
"!"iz halkı Tnıva hafriyabm büviik 
bır alaka ile takip ediy«. Halk E
vinin müze ve tarih şubelerin.de •
•arı atib tetkikat ôçln hususi ko
"'iteler -':il edilmlı ve bir de me
•ai prograını cizilmiştir. Komiteler 
l>rogram mucibince faaliyete ıreç
trıiılentir. 
Diğer taraftan bir ay kadar ene! 

11.iaanın Kemer köyünde Milattan ü~ 
~il sene eYVOline ait gayet kıymetlı 

r l&lıit çılmnlıruatrr. Uhit elyeYlll 
~~halaza altma alınmıt ve fıtanbul 

•1uzeı..,. Müdüriyetine malGmat Y-. 
... ın"-L ı~. 

Ormanda rakı 
fabrikası 

• ÇEŞME, tl - Barbaros nııldye. 
·~ Kadoo lrö-"-' .. __ .. nla 
) ...... 7..-U. ~ 

ı.!r."" Ali nammclaki bir tahıa ya
d~br. Kaçakçı Aliye alt, Ka-
10•aedıı civarındaki onnanın bir lrö

feainde kazan n rakı lmalimı Jllft
l'Jlıı bazı aletler bulwımuıtur. 

A.dliye tahkikata devam ediyor. 

Bursa belediye 
bütçesi 

B\JllSA., 11.- Uzun h- ve mii 
~erden _... belediye bütçesi 
i..~dr - 361,600 lira olarak ka
.... ı edild' y . bü•- t.aamıf --&ı •• L ea.ı ~ 

":terine. hazırlanmıt olmakla b&
~ı,..., tehrin belli batlı ihtiyaçlarmı 
f.a imin edecd< tarzda, büyük bir elik 

ile Yapdmqbr. 
dıı _llelediyenin alqamki içti-mda 

1 •trıi encümen azalığına müddeti bi 
0!' avukat Rahmi bey tekrar seçil
~·~ Ve encümen azalarının aldıldan 
-ıtı..t.ıızur bet liraya çıkanlmııtır. 

Et-zurum - Trabzon 
• fOseSI 

, l'ftABZON, 13. - Erzurum-Trah 
,:

11 Yolutıda tamirat faaliyeti batla
'ltır. Yol açılmq otomobiller ql.,._ 

"'"ie ""41anıııtır. ' 

Bir facia 

Seyrisefain bütçesi münasebe
tile Ankaraya ıritmit olan Seyrise 
faln umum müdürü Saclullah B~ 

iün tehrimize aY 
det etmi,tir. 

Seyrisefain büt 
çesi hakkında 
Ankarada temas• 
lar yapan Sadul· 
)ah Bey bütçenin 
müzakeresi eana• 
aında cene Anka
raya gidecektir. 

Seyrisefain mü 
dürleri dün öğle
den aonra Sadul
lah Beyin nezdin 
de bir içtima yap 

Sadullolı Bey mıtlardır. Uzun 
bir müddet devam eden bu içtima 
bütçe etrafında göriifülmüştür. 

Aldığımız malUmata nazaran 
Seyriaefain bütçesi Üzerinde bazı 
yeni tenkihat zaruri görülmekte
dir Bu tenkihat memur taafiyesi
ni icabetirmiyecek ,.,kilde yapıla 
caktır. 

Maarifle 

Muallim 
Kütüphaneleri 
Yeni yerli ve ecnebi 

eserler alınacak 
Şehir dahilinde bazı ilk m.ek 

teplerde tesis edilen mualhm 
kütüphanelerinin takviyesi ka. 

rarlatbnlmıttır. 
Kütüphaneler için yerli ve 

ecnebi birçok yeni kitap ve mec 
ınua alınacaktrr. 

Hukuk salnamesi 
Hukuk Fakültesi salnamesi 

için fakülte talebe cemiyeti. ha
ZJTlıklannı bitirmek üzeredir. 
Şimdiye kadar hocaların resmi 
ve tercümeyi halleri toplanlJllf
tır. Salname çok mıiikemmel bir 
!ekilde bu yaz ortalarında De!
redilecekti.r. 

Dişçi talebe kongresi 
Ditçi mektebi Talebe Cemi

yeti dün Halk.evinde bir koo
ııre akted.ek cemiyete ait ba
zı itleri ııörütmütlerdir. 

Amelt Hayat 
mektebi 

Amelt Hayal mektebi taleb& 
ıi dün ııenelik müsamerelerini 
vermiılerdir. Müsamerede tale
be lnııilizce bir piyes temsil et 
mi! ve muıraffak olwımuıtur. 

M. Raşit Bey An
karaya gidiyor 

Darülfünun Emini Muam
mer Ratit Bey darülfünun büt
çesi bakkmda vekaletle tema• 
etmek üzere yarın Ankaraya ııi 
decektir. 

Gayrimüba<!iller 
kongresı 

Ga · mübadiller bugün öit-
led ~ HalkeYinde bir kon en .__ .. , 
ıre aktedeceklClnllr • 

Davet 
VJa /Cıankapı idman Yardım 

danı 17 /5/932 aalı cünii a.kıamı 
aat 8,30 da yanin: fut~cWU: a
rasında bir içtima aktedıleceğuı -
den bütiin futbolcularm içtimada 
hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

kamyon yüz metre kadar yüluek 
likteki bir uçuruma yuvarlanmıı
br. Yolculardan Zekiye Hanım 
öbnüf, diferleri ağır avrette yara 
lenmıılardır. Şoför Ahmet, ~
yon yuvarlanacağı aırada kendı· 
sini yola fırlatmıı iaırtulınuıtur. 
Facianın kurbanı olan Zekiye 
Hannnm zevcesi Hüaeyin Ağa 
ıeçen sene Elazizde öldürülmüt
tü. Kendiai de Eli.ıı:iz hapiıhane
ıinde bulunan 16 seneye mahkWn 
oğlunu ıörmiye ıidiyordu. 

Belediye şeker 
satacak 

Afyonda. son zamanlarda beli 
ren teker buhranı iizerine Beledi 
ye, halka, h• ıün bet çuval te· 
ker satacak, bu sayede balkın te· 
keraiz kalmamaları temin edilıniı 
olacakbr. 

1.. Diyaribekirden bildirildifine 
>' ore, elinde ebliyetnameai olmı· 
,:;. Cöudöl Ahmet isminde bir 
y· or ınuaYini, Kuğu köylü Hüae
la"' Aianm zevceai Zekiye Hanım 
~ .. 0~ ~adar erkek yolcuyu Eli.zi
lı· lf~k üzere kam:rvnuna 

Kargaların itlafı için 
Y ozıat Vilayeti, mezruata fa

na halde zarar iraı eden karca· 
)ara kartı mücadele açılm~ 
eı:nretmİf. Her niifuı bir karga ıt
lafile mükellef tutulmuttu. 

llld~ ve ~rek_et ~tmit~· Ya- K.arıa itlafı için atılacak aililı .. .. . 

(Batı 1 inci sahifede) 
zam yapılmaamı teklif ediyorum. 

Etem izzet Beyin bu teklifi de 
bütçe darlığı dolayısile Refik Ah· 
mel Beyin teklifi ile beraı,. ka
bulüne imkan olmadıiı anlatıldı. 

Haytarlar ve hiJylü 
Baytar müdürlüiü faalmda da 

bazı münakaşalar oldu. Baytar 
teşkilitmın vazifeıini iyi yapmadı 
ğmdan tiki.yet edildi. Sıtma olan 
köylerde kinin tevzii merkezleri 
ihdaaı hakkındaki teklif makama 
havale edildi. 

Spor teşkilatına gardını 
Muavenet fuh müzakere edi

lirken Halkevine verilen 30 bin 
liradan 2 bin lirallDln apor letki· 
latma ve 2 bin 500 liraaının da 
deniz sporuna tahaia edildiğine 
dair Ce,•det Kerim Beyin bütçede 
terh verilmesi hakkındaki teklifi 
kabul edildi. 

Belediye zabıtasının hakkı 
Bundan aonra zabıtayı Beledi

ye memurlan tahsisab faslı miiza 
kere olundu. Poli•len zabıtayı be
lediyeye geçen memurların ma~ 
farktan olan 37 bin lira daimi 
encümence evvelce çıkanlmıf 
tı. Etem izzet Beyin bu huaulla 
verdiii bir takrir Üzerine beledi
ye reisi Muhittin B. bu memurla• 
nn hakkı mükteaeplerinin muha
faza edileceğini söylemişti. Bütçe 
encümeni mazbatasında bu 37 
bin liranın iade edildiği görillü
yordu. Zabıtayı belediye memur
ları eski maaflarını alacaklar, an 
cak yeniden hizme.te almacaklar 
polis maaıile tavzif edilecektir. 
Cevdet Kerim B. söz alarak bu 
hususta dedi ki: 

- Bütçe darlığı esnasında büt 
çeye konan 37 bin lira bütün mad 
di kıymetlerin fevkindedir. Hal
kın havayici zaruriyeaini kontrol 
ve diğer mühim belde hizmetle
rile muvazzaf olan bu arkad-.la 
ra vazifelerini daha iyi yapmala
rını İ•tediğimizin kendilerine bil
dirilmesini rica ediyorum. 

Cevdet Kerim Beyin bu teklifi 
muvafık ırörüldü. Bütçenin diğer 
fasıllannrn müzakereıine geçildi. 

Fen işleri faslı bugüne bırakıl
dı. 

Meclia bu sabah cene içtima 
ederek bütçenin müzakerabna 
devam edecektir. Bu akıarn dev
re içtimaı bittiği için bütçe de 
ikmal edilecektir . 

IKomıu memleketlerde 1 

Kürt isyanı 
Barzan isyanı nasıl 

bastırıldı? 
Halepten yazılıyor: - lrak. 

m Barzan mıntakasında Kürt 
harekatı iıyaniyesine dair bura 
ya gelen malUıınata nazaran: 

Bq yüz kitilik bir kuvvei 
müselleba Barzan ve civarında 
İlyan eden Kürtleri tenkil et
mek üzere göo.derilmit ve bu 
kuvvetler bili mukavemet "Bar 
zan., ı itgal ve uiler de dağla
ra iltica etmitlerdir. 

Kuvvetler bir taraftan dağı 
muhuara etmekle bec-aber tay
yareler de saatlerce bomba at
mağa baılamıılardır. Bu ııra
cla iki mülizmım idare etmekte 
olduğu bit- tayyare uiler tara
fından dütürülmüttür. Tayyare 
parçalaııımt, rakipleri ölmiit, 
CenueJeri bir tayyare ile Bağ
clada nakledilerek meraıimi 
mahsusa ile defnedilmittir. 

iflaslar 
HALEP: - Birkaç gün ev 

vel Halep bangerlerinden Ke
rim Bili Efendinin iflaaı tayİa
sı çdmııttrr. Bu ıayia teeyyüt et 

mittir. 
Halebin maruf tacirlerinden 

Hazkal ve karcletleri namında
ki ticarethane de mühim bir a
çıkla iflib etmittir. 

Halebin meıbur mücevherci 
!erinden Basil Nasrullah Efen

di de ifliı etmittir. 

Aşiret kavgası 
BERUT: - Burada çıkan 

gazetelerin yazdıklanna göre, 
Arabi.tan çölünde bulunan Me 
ırali ve Hadidi aıiretleri arum 
da geçen cuma günü kaııh bir 
çarpıtma olmut, bu esnada Me 
vali ıeyhi Hüseyin bini Farisü.. 
labmerüttafur maktül dütmilt· 

tür. 

kazası 

Balkan tütün 
Konferansı 
Açıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ümit ediyoruz. Yunan heyeti murah
hasaaı, buraya, mii!terek mesainin, 
beklenen faydalı neticeyi vereceği 
kanaatile celiyor. Biz, kat'iyetle emi 
niz ki, bütün dünyanın iktuadi ba
yat itibarile en müfkül olan bu sün 
).,..inde 'e memlcketlerimizin bir çok 
müıküli.tla mücadele ettiği f1I za
manda, mü,terek vazifemiz. müşte
rek bir itiliıfa vuıul için mümkün o
lan her feyi yapmaktır. Bu itilaf, 
her üç hükumet araııncla samimi ve 
fıkı bir teşriki me&a.i için izhar edi
en arzunun tahakkuln·na doğru alt· 
lnn ilk müsbete ve ameli hatveyİ teı 
kil edecektir. Yunan heyeti murah
bataıı, her birimizin müıterek men
faatlerinin diğerine merbut olduğu 
ve hakikatte aramızda hiç bir men
faat farkı bulunmadığı kanaatinde
dir. Bunun için, bu içtimada mütkü 
lat çıkması pek uzak bir ibtiınaldir. 
Biz, burada, arzu ettiğimiz neticeye 
\•annak için birlikte çalışmaya -": 
buruz. Kuvvetle ümit ediyorum kı. 
hu neticeye vasıl olacağız. Burada• 
hazır olan :ıentın ıu-zulan da. bükü
rnetimizin bize verdiği saLüıiyete ve 
talimata tamamen uycundur. Bun
lar, konferansın muvaffakıyetle neti 
celenmeai için en büyük bir ziman 
teşkil ediyor." 

Bulgar baş nıurahhasının 
nutku 

Bundan sonra Bulcar başnmrah· 
h.~11 M. Sakıırof ta ayni zeminde in
"" bir nutuk irat ederek lwnleransın 
İyi netice vermesi temellİlinİ. bbar 
etmiştir. 

Reis iııtihabı 
Müteakıben, bundan sonraki içti

malar için reiı intihabab yapdmıt ve 
Nemlizade Mithat Bey ittifakla reiı 
aeçilmiştir. Bunu müteakıı>, qaiıda 
ki esaslar dahilinde müzakerabn ida 
re ve takibi münasip görülmüttür: 

l - Tütün buhraıundaki esbap, 
2 - Zirai vaziyet, 
3 - Alınac:c.k tedbirler. 
Dünkü içtimada, Yunan heyeti mu 

rahhaaası, tütün buhranının esbabı 
hakkındaki nolı:ıa; nazarlarını izah 
ve hülasa eden bir mukaddeme J&p
mıfbr. Konferans, bugün aaat 14 bu 
çukta ikinci içtimaını yapacaktır. 
Dünkü içtimada, üç ıınemleket mu
rabbaaları yekdiğerine takdim eclil
miı ve içtimada resimler almmqtır. 
Murahhaslar ıerefine bir ziyafet • .,._ 
rilecektir. 

/htllA/ yok' 
Alqam cazetelerinden biri Nemli 

zade Mithat ve Habip Edip Beyler 
arumda açıklık zuhur ettifi için 
Mithat Beyin konferansa i,tink et
meyecefini yazmqtır. Bunu soran 
muhaıririmize, ıerek Mithat n .. .,... 
rek !!abip Edip Beyler: •·t,ıe içti· 
ınaa iştirak ettik. Böyle bir mesele 
yoktur." demiılerdir. Bulgar mu
re.hhasları, dün öğleden evvel, Tütün 
inhisarı umum müdürlüğüne gid.,._ 
rek oradaki meşheri görmü,terdir. 
Cümhuriyet refikimiz, Yunan ve 
Bulgar murahhaalarile temas için bi 
rer komite teşekkül ettiğini y821Jltt· 
br. Filhakika, bilahare celecek Bul
gar ve Yunan murahhaalarile temaa 
için Nemlizade Mithat, Habip Edip, 
AYni, Haaan Vafi. fabrikatör Şakir, 
Şevket, Vehbi, NurullahEaat ve Nüz 
het • Beylerden mürekkep iki h.usu
si komite teşekkül elmİfse de, lıun
lann Balkan Tütün konhran.iıe ali 
kalan yoktur. Dün •• ı.~h toplanan 
Ye bu aahah ta top• oak olan bu 
komiteler, Bulgaristan ve Yunani.a
tanla memleketimiz ara11D<!a 'lfJ'& 
mübadelelerini arttınnak. bu memle 
ketlerle olan ilctısadi ve ticari mii
sebet Ye rabıta)an inkişaf ettir-&. 
için alın..-11 mu•afık olan tedlıUleri 
örü~ re.porlanıu hüıaı-. lak 
~ime memur edilmiılerdir. 

Balkan Tütün konferanaında cö
rü,ülecek meselelere dair Yunan mu 
ralıhaslannın ne dediklerini dün yaz 
mıstık. Türk noktai nazan da teslıl.t 
edilmi, bulun-ktadır. Biz, tütün 
ziraatini üc memlekette tahdi.line 
muhalif defilııek te, meahuru alem 
ola., Türk tütününün alelitW tark 
tütünü namı albnda töhretini lıa1let 
mesine razı olamaya:. 

• 
ismet Pş.nın Çabuk fyi ve Ehven öğretir. 

Sınıf ve huauai dersler Rus yadaki 
Gördükleri 

Memurin, Muallim ve Zabitana husus\ tarif.ı 
Kayıt açılmıştır. 

Meccani Bir Tecrübe Dersi Alınız. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) Ankara: Hacıbavram cadr'esi İstanbul: 373, f.•tik'a1 ca-ld,.si 

IAnet Paşa Halk Fırkasının milli-
yetçi, halkçı devletçi, inkılipçı aiya
setinin memleketin ihtiyaçlarına ha
kiki ve ciddi surette mütababti ka 
naatini müşahedeleri1le bir kat da- ; 
ha lmnetlendirmiş olarak avdet et- ~ 
mişıir. 1 

Kemalist Türkiyenin siyasi ve 
milli inkişafı ve her sahada milli is
tikli.li müemmen tutan zihniyetin 
dost memlekette hususi bir muhab
betle telakki olunduğunu anlatbğı 
zaman Fırka grupu pek ziyade mem 

ALEMDAR ZADE 
Mehmet ve Ahmet 

vapurları da 

nun ve mütehaısiı olmuştur. t 

İki memleketin siyasi münasebet
lerinin tezahüratını da ismet Paşa 
mufaısal olarak anlatb. Milli müca
delenin bidayetinden beri iki taraf 
memleketlerinin yekdiğerini dost ve 
lazım telakki etmeleri ne kadar cid
di ve saıninU olduğunun bir daha te 
7.ahür etmesinden fırka grupu pek 
memnun omuttur. iki taraftan her 
birinin beynelmilel münasebetlerin 
türlü tecelliyatında diğerine emniye 
ti muhafaza edecek zihniyette olma
lanru, birinci derecede mes'ul rlan
larla komtularına ve halk kütleleriy 
le külfetsiz temaslanna istinaden be 

Yelkenci Zade, Sadık Zade 
kumpanyalarile birleşti. 

Bu müttehit vapur kumpanyaları 

Bütün sahillerimizde Türki_ 
yenin en büyük posta 

servislerini yapacaklardır e 

lıtanbul ikinci lflaı Memurlu-

yan ettiği zaman ismet Paşayi Fır- iiundan: 
ka grupu büyük takdir tezahürleriy 
le lm11ılamıttır. 

Milli aanayün tesisinde faydalı 
olmak için 20 ıene nde ile faizsiz 
ve aynen mal ile ödenecek 8 milyon 
dolarlık malzeme tedariki imkanını 
fırka grupu hakiki bir dostluk delili 
addetmiıtir. 

1 - Tamamı 4500 lira 
kıymeti muhammeneli Galatada A
rapcamii mahallesinde Mina sokafm 
da kiİıı atik ve cedit 34 No. )u ha-
len 13, 15 ve 32 numaralan havi ha

nenin tamamı, 2 - Tamamı 1500 
lira muhammeneli Trabiyede hacı 

Omıan bayırında atik 147 nwnanılı: 

hmet P&fa sulh içinde milli inki
şafı temin etmek için çalışmak Ye ae 
bat etmek arzularınm her gün daha 
ziyade kuvvetlendirilmeainde ısrar et Fundalıim 3 rub'u hiueainin 360 
miştir. lamet Pa.-ıun siyasi mevzu
da tebarüz ettirdiği ıu nokta clikkati 
celbetıi. 16 sün sür- uzun bir te
maı esnasında iki taraf hiç bir dev

hisse itibarile 285 hiaaeai, 3 - Beher 
metre murabbaı iki lira kıymet tak
dir olunan Sultanahmette Nakilbent 

let aleyhinde konu,mamıtlaı·dır. Moa mahalleainde Çeıme sokağında 3 nu 
kovadaki netredilen tebliğin bakika- maralı 43 metro 65 aantimetro mu
tin tam bir ifadesi olcluiunu Bqvc-
kil fırkada tekrar ebnittir. Fırka gru rabbağında arsanın tamamı. 
pu Sovyet memleketleri halıkında ha Yukarıda yazılı olan müflis lı:ö
rdretli dostluk tezıılıürab ıöstermİf, mllrcü .,..L--• "'"-ya .:t bulunan 
hükUmetin hatb hareketini sürekli """"""" ,...,. -
alkıtlarla tasvip ve takdir eylmıif-· mallardan arsanın beher metro mü-
tir . 

Kontenjanda 
Tadilat yapıldı 

( Baıı 1 inci sahifede) 
kilo font boru ilave edilmittir· 

Yeni tadilatta yerli sanayii hi
maye için 500 kiloluk ke~ va 
20 000 kilo tulbenl tahaıaab ve
rihnittir. Aynca kontenjana ~~ 
bin kilo deniz alb kablosu ııçm 
tahsiaat ili.vesi yapılmııtır. Her 
ay için SO ter seıli ıinema pü.kına 
da müsaade edilmi~tir. 

Yeni karama.men.in en mühim. 
ciheti resmi kıymet üzerinden teı 
bit olunan tarifede bulunmayan 
maddeler için mayıs ve haziran 
aylarına mahsus 15 bin kiloluk 
kontenjan tahsisatı ili.ve edilınif
tir. 

Oç numaralı yeni zeyil karar
namesi mucibince A listeıine Ası
tearin, yazr makiııeai teritleri •· 
te' toprağı, transformatör yafla
rı B. liateaine çimento kafıl lor
b~ları yazı makineai terit maka
raları ilave edilıniıtir. 

Dün Vekaletten lıtanbul cünı· 
rüklerine teblii edildifine naza
ran memlekette yapılamıyarak 
hariçten celbedilen -ta telcraf 
idareaine ait fenni eıya ve milli 
müdafaa vekaletinin lüzum ..-;;.. 
tenliii mont kont-jan harici İt· 
hal edilecektir. 

ı __ A_•_k_e_rl_t_e_b_li_ı_•_t __. 
Y alna Huköy nahiyesi mm 

takumda mukayyet ıre mukim 
bulunan 328 dofumlu yerli ve 
yabancılann ilk yoldamalannı 
yaptırmak üzere Beyoğlu A.ker 
lik ıubesine nihayet 25-Mayıa-
932 tarihine kııdar müracaatla
" lüzumu ilin olunur. (Nüfuı 
cüzdans ve dört adet fotoğrafla 
berab«) 

rabbama elli kurut verilmiıtir. Kıy. 
meti muhMtmeneyi bulmadığmdan 

diğer mallar da beraber müzayedeye 

vazolumnuıtur. Bunlardan ana 27 

Hazlraa 932 pazartesi cüıoü ve hane 
ile fundalık 16 haziran 932 perf<ml

be günü saat 13 ten 17 ye kadar lı 
tanbulda ikinci ifliı clııireoiııde açık 

arttırma ile satılacaktır. Bunlar hak 
kında tanzim kılınan Jarlname 18 

May11 932 elen iıibe.ren dairede ali. 
kadaranın tetkiklerine hazır bulun
durulmuştur. Arttırmaya iıtirak ede 
cekler yüzde 7 teminat parası v....,. 

ceklerclir. Sabt ı>etindir. Mütera
kim vergi ve belediye resmi ve vakıf 
icareai ve aair bilumum masarifler 
mü,teriye aittir. Talip olanlarla faz 

la malumat almak İsteyenlerin 931- 1 

21 dosya numaruile dairemize mü
racaat etmeleri ilin olunur. 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi Dör
düncü Hukuk Halômliiinden: Tere 
kesine aıahkenıemiz.ce vaz'ryet" edi
lip tasfiyesine karar verilen Celiled- ı 
din Arif Beyin yanıma J11Ul:uamf 
oldniu Şehzadehatında Kırık tulum 
ba salaafında lriin 11 numaralı ha- 1 

nenin yansı sablaealıtır. Y arnnun 
kıymeti 2350 liradır. Arttırma cünü 
18 Haı:inın 932 ~ cWdir. 
Delllllye n ihale pulu bedeli miitte 
ris.ine aittir. isteyenlerin Jilzde -

pey akçesini lıimUen mezkUr gijnde 
aaat on albda Mahkemede hazır ba
lunmaları lüzumu ilin olunur, 

TiCARET iŞLERi 

Umum müdürlüğünden: 

SEYRISEF AIN 

Maden · 
Dökümü 

Miite.bbitliği bir sene 
için iha:e edilecektir. T e
mioat % 10 ibsle 23-5-932 
Saat 16. 

Naim 
lzmir 

Vapur İdareai 
sür'at postası 
(20 Saat) 

Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
günleri Galata nhtnnından saat 

lam 18 de hareketle dolru 

lZMlR' e 
ve pazar ıünleri lzmir'den saat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

T alai.lit için Galata, Gümrük 
karfıamda Site Fransa Han No. 

12 yambaneaine müracaat. 
.. _ .. Tel. B.O. 1041 . ..__. 

KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 16 mayıs 

Pazartesi 
günü ~ Sirkeciden hanılu:t
le (Zonculdak, lnebolu, Sam.un, 
Ordu, Gir..-, Trabzou, Sürme
ne RWı ,.. Hope) :re side:Lıw. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci haamclaki acentalıiına mü
raeaaL Tel: 2111111 

D. ANAGNOSTOPOULOS 
,.. C. SISKIDl 

Milli Yunan Vapur KumpanJUı 

ANDROS 
posta vapuru 1 7May11 salı günii IJ. 

Bulgar nııırahhasr ne 
diyor? 

--··---·----·--- 30 lkincitqrin 330 tarihli kanun 

hükümlerine ıöre tescil edilmit olan 
ecnebi ıirkelerinden ( Doyça Luft 
Hansa Anonim Şirketi • Deutsdı• 
Luft Hanaa Akt.ien Geaellsdıaft) 

Şirketi bu ........, müracaatla Şirket 

Yekillerinden Ekrem Hamdi Beye eT 
nko verilmit olan nkiletin Ye f s
tanbul Şubesini tenıail aalihiyetinin 
bu kenoe nez ve İptal edildifinl bil
.ıirmi, olmakla il&n olunur. 

ınan""'DI aııiivualit ve 18 -Yit 
çarpmba puü Galata nhbmmdan 
bareketle her ımıf 1olcu ve "f:raYİ ti 
cariye alarak <MiDiLLi, TINOS, 
PiRE, ve lSKENDERlYE) ye azi, 
met edecektir. Tafailat için Galatada 
Çinili Rıhtnn Hamnda acentalan D. 
Anaenostopoulos ve C. Siskidi E
fendilere müracaat. Tel 8. O. 2612. Bulgar ınurahhaalanndan Bulll"&r 

Sanayi birliği reisi M. Ancel Nikolof 
ta kendisile görüşen bir mabarriri
mize Bulgar tezini f(iyle anlatmqbr: 

_ Biz tütün meselesinde diğer 
Balkanhlarla anlMmalı: fikrine muha 
Jif değiliz. biz de Türlder ve Yunan. 
hlar gı1ıi ~ütün.. buhraıu""! ön~n.e 
geçmek içın muıterek. tedbirler ıtti
haz edilmeaini arzu eclıyoruz. Tütün. 
konferansının ilk adımı tetrinie•
vede tonlanan Balkan konfenın11n. 
da Türkler tarafından yapılan bir 
teklif ile ahlmı•t•. Türkler o :raman 
latanbulda bir Tütün Enstitüsü tef· 
kilini teklif etmişlerdi. Buırün buh
ranın önüne geçmek icin yapılacak 
,ey, istihaalat ile .i~ti.hli.kat anı•ında 
bir müvazene tetıııdar . Bu suretle 
fazla istihıalabn da önüne ceçilmit 
olur. 

- Demek oluyor ki istihsali.tın 
tahdidine taraftara.ınız? 

bir tereffü hasıl olacak olursa tah-
cli e neden taraftar olmayalım? Eaa 
aen rekabet sahasında biribiriınizden 
endite etmefe de lüzum yoktur. Tü
tün istihsalabnm tahdidi Türkler ta 
ro.fından teklif edilmiıtir; bunu Yu
nanlılar Ye biz prensip itibarile ka
bul etmiıiz. 

- lıtihsalat ne niabet dahilinde 
tahdit edilmelidir? 

- Buna dair benüz tebellür etmiı 
bir fikir yoktur, bu cihet konferans 
müzalı:erabnın neticesinde anlatıla-
caktır. !-------------

- Tütün satı,ı için bir tröst t8'
lrili meY"ZUu bahis midir? 

- Şimcliye kadar böye bir teklif 
dermeyan edilmedi, bu sebeple bu 
meseleyi tetkik bile ebnedik. Konfe 
ransla böyle bir mesele teklif edile
cek olursa, biz de tetkik ettikten 
sonra bir mütalea serdedeceiiz_ Biz 
konferaıua Türkler ve YunanLlarla 
müstereken çalışmalı: emelile ııelclik, 
çünkü d..-dimiz mütterektir. Konfe
rans kararlannı verıin, aculan -

lstanbul Mahkemei Asliye Birinci 
Ticaret Dairesinden: M-.Jild 
Şarkiye Franıa bankaema merhun 
olup mahkemece satılmasına karar 
verilnıi~ olan bet adet muhtelif eb'. 
atta Y amut Ye Karabeğ halılarını al 
mağa talip olanlann 17-5-932 tarihi 
ne mfiaadif salı günü saat 14 te lı
tanbul belediyesi Sandal Bedeste
ninde hazır baluamalan ilin olunur. 

1 BiOKS 
DIŞ MACUNU VE 
FIROASI •• TüRK 
DIŞ TABiPLERi 

CEMIYET!r. 
TARAFINDAft 
TAVSIY(°OWNUR . ..• , 
~ DR .. ,. 



6 MiLLiYET PAZARTE:il 11> ı.YIA r ıs 1932 

Günlük taze yumurta, nefis taze tere
yağ, yoğurt, şişelerde (pastörize) süt YALOVA MİLLET ve BALTACI çiftlikleri 

mamulab HASAN 

Hanımefendiler, 

Artık dünya modaıın1 
Takip zahmetinden 
Vareste kalacaksınız! 

Çiınkü: 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oacii Vakıf Haa fstanbul 

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

Ttirkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuştur. idare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kimileu Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tii .. kiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarmm hepsi Türktür. Tüf'kiyenin en mühim müe•seselerinin ve 

bankalarının sigortelannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve ko;aylıkla öder. 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon: lst. 20 531 

~~~ NEFiS · LEZl. Z 
'•,,~.,, IST~!~LUN ·~OCR' TRS EN , 

' ''flJ su YU ' . GAZOZU 

~~~e.!'~!:a~!t(Bebek Sarayı )n~a 
bulunan bilu mum etya, Mayısın 20 inci cuma r;üaü müzayede ile satılacaktır. 

Avrupa salon tak ımları, yatak odaları, yemek salonları, kristal, kristofl, biblo, vazo, piyano, pİyanola, mar-
kiteri ve hasır takımlan, yel ve acem halıları, kreton perdeler, masalar, livhalar vesaire .... 

Gedikpaşada Jandarma satınalma 
Komisyonu riyasetinden: 

Şapka ve tozluğu ile beı·aber on altı bin ili on altı bin beş yüz 
takım kıtlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakaaaaı 31 Mayii 
1932 tarihine müsadif salı günü saat on beşte yapılacaktır. Talip 
!erin nümune ve tartnameyi görm.elı: üzere her gün ve münakaaa· 
ya iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkiir günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza pıüracaatları. (1900) 

1 1 

le: Dr. H O R H O .R U N 1 ~ 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. 8.0. 3152 

Gebze icra Dairesinden: 
Alacaklı: Sekban Zade Mahdum

lan. 
Borçlu: lstanbul Avukatlaruıdan 

Rem:zi Bey 
Açık arttırma ile paraya ç""rile

cek gayri menkulün ne olduğu: 
içinde 209 adet müsmir zeytin a

ğacını havi on dönüm arazi. 

Gayri menkulün bulunduğu me•· 
ki: 

Gebzenin Şemıi me•kii. 
Takdir olunan kıymet: Dörtyiiz 

liradır. 

Arttmnanm yapılacağı yer, giin, sa 
at. 16 Haziran 932 Pertembe saat 
11 de Gebze icra dairesinde 

Damla, romatizma, hazimsizlik, semiz ' 
vesaire ve saireyi tedavi için meşhur 

KARLSBAD 
ıı 

Şafi ilacını unutmayınız. ; 
Her nm taflillt için her ,na uat (11 - 13) ve ( 16-18) 
are111ada l.taabal' da ( Yeni poıtane arka111nda ) ReJ 
HanUU.D 3 nu-rosunda KARLSBAD belediyeli mllıner 1, 
ııili M&ıy6 HAGOP MIKAELIAN Efendiye mllracaat 
olunması. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları J 
Bankamızın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz ecli~ )' 

Beyoğlun'da Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde ~ 
kisi aşağıda mevcut arsalardan cepheleri Harbiye caddes' 
müsadif 1, 9 ve 8 parsel numaralı arsalar kapalı zarf usulile 
tılığa çıkanlmıştır. 

Teklif edilecek bedelin bette biri peşin olmak üzere mii 
hakisi dört sene ve dört müsavi takaitte ve senevi yüzde on 
çok faize ti.bi olmak şartile ödenilecektir. 

ihale 30 May11 932 tarihine müsadif Pazartesi günü 
ra'da İdare Meolisi huzuru ile icra edilecektir. J 

(1) numaralı arsanın teminatı (1.118) , (8) numaralı"' 
1 sanın teminatı (1.240) ve (9) numaralı arsanın teminatı 

(1.262) liradır. 
Talip olanlar mufassal fartnamemizi gönne1< üzere lat 

bul Şubemize veya Merkezde Emlak servisine müracaat edeltİ 
lirler. ( 2078) 

o 
> 

o,.rat&r 
M, Kemal B11 

apartman• 

17.•• 

• 
"' .. llarblyo N19anı.,, tra111,,.y caddttl 

Harbiye 
mektebi 

Gedikpaşada jandarma 
sabnalma komisyonundan 

' Üç yüz adet maa teferruat eier takımının kapalı zarfla Jll 
nakasaaı 5/Haziran/932 pazar günü saat onda yapılacaktı'' 
Taliplerin nümune ve şartnamey~ görmek üzere her gün ve oı 
nakasaya i9tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkiir gii, 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatlan. (2031 

•• il 

111~>·11: ~ "' 
.. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
1 - ltbu iayri menkulün arttır-

ma tartnameai 6-6-932 tarihinden 1-------------------------

Piyasaya çıkıyi>r 
fstanbul ve Ankara muvakkat satıış mağa
zaları 21 mayıs cumartesi günü açılıyor. 

•• 
SU- -RO 

PERTEV 
TERLEMEYE MANi OLUR. 

Gedikpaşada Ja~darma satınalma. 
Komisyonu riyasetinden: 

10,000 ili 10,500 kaput imaliyesinin kapah zarfla müna
kaauı 31 Mayıı 932 tarihine müaadif salı günü saat onda yapıla. 
caktır. Taliplerin ~tname ve nümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya i§tirak için teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkur günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaat
lan. (1901) 

1 

1 

1 

12 el TERTİP 5 ci KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

BDJllk ikranıiJe 50000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramiye!er ve 20.000 lirahk 
mükafat vardır. 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan 

Yirmi bin çift sarı kunduranın kapalı zarfla münakasası 
S / Haziran 932 pazar günü saat on beş buçukta yapılacaktır. 
T eıliplerin tartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iş 
tirak için teminat ve teklifnamelerilıe mezkur günde muayyen 

j saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2036) 

1 lst nbut tıelediyesi iliınla,, 1 
Sarıyer Belediye şubesi müdüriyetinden: Rumelilıisarı Ka

le burçları üzerindeki ağaçlar dairede mevcut _şartı:ıamesi muci. 
bince ve pazarlık suretile kestirileceğinden talıplerın 19 5/ 932 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: ı perşembe günü .aat 14 te daire encümenine müraca(~:ı> 

idare müstahdemini için muktazi 220 ili 240 takım yazlık el- 1 . 
biae hakkında açılan aleni münakasada teklif edilen fiat haddi la- Vesaiti nakliye resminden olan borcundan d?~ayı hacız al-
yikında görülmediğinden ihale muameleai 19 Mayıs 932 tarihine tın~ a~man fiyat markalı 548 numaralı. ot?mobı!~ ~~2 mayısın 
müsadif per•embe günü saat 14 e talik edilmi•tir. 21 ıncı cumartesi günü saat 11 de Yem Şehırde Buyuk Akarca 

' ' k • d 17 1 h · " " d b'I " ede s tıla • SaattarA14temünakasaaçılacak15ekadardevamedeceğivesa ~~ agın a numaraı anenın onun e ımuzay a cagı 

at on betten sonra hiı; bir müracaatın kabul aedilmeyeceği ilan ılan olunur. (2079) 
:>lwıur. (2022) ____________ ....;. ________ _ 

~;::::::.;~no~~e:;b;: Zon~ul~ak Bele~İJOSİD~en 
ilanda )'&Zl!ı olanlardan fazla ma- Zonguldak Belediyesinin 1932 senesi haziranından biJitY 

lumat almak iıteyenler iıbu f&rlna- bar (17 ,50) lira maaş mukabili ( 56) lira ücreti tebriyeli Zab1' 

meye ve 32-218 No: ile memuriyeti tai belediye memurluktan münhaldir. Belediye itlerine v• ı 
mize müracaat etmelidirler. ve enafı li.zimeyi haiz olanlar tercihan tayin edileceklerdir. JI 

2 - Arttmnaya iıtirak için yuka maatlarla talip olanlanıı Zonguldak Belediye Riyasetine nıii 
rıda yazılı kıymetin yüzde onu ni.. caatlan ilin ol\Hlur. (2070) 
betinde teminat iÖıterilecektir. 

3 - Hakları Tapu sicili ile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 

alacaklıların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve husuıile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarnu iıbu 
ilin tarihinden itibaren yinni gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
manuriyetimize bildirmeleri İcap e
der. Akıi halde haklan Tapu sicili 
ile sabit olmayanlar satıt bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arthrmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alnut 
bunları tamamen kabul etmit addo
lunurlar. Üstünde bırakılan gayri 
menkulün zamanında verilmezıe 

gayri menkul ikinci bir arttırma ile 
satılır. Ve bedel fıırkı ve malırum 
kalman yüzde ~ faiz •• diğer zarar 
lar ayrıca hükme hacet kalmakıızın 
alıcıdan tahsil olunur. Bet No: fık

radaki f&rt tahakkuk etmek kaydi
le üç defa bağınldıktan ıonra gayri 
menkul en çok arttıranm üıtüne bı
rakılır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılıp alıcı taahhüt),.. 
rinden kurtulur. Ve teminat ta kal
kar. 

5 - Arttırmanın biriftci veya ikin 
ci olmasına ve ııayri menkule taal-

Tarsus Bele~Jesin~en 
İki yüz lira ücretli Tarsus Belediye mühendialiği münlısl• 

dir. Tal ip olanlar bir kıt'a fotoğraflarile beraber tim diye kad 
çalıttıkları yerlerde aldıklan vesaik ve sa;r evraki r~miyel~ 
rinin musaddak suretlerile mayısın yirmi beşine kadar Tars~· 
belediyeaine müracaatları. (Yüksek mühendis mektebi mezıııt 
lan tercih olunacaktır). (2069) 

1 Evkaf müdiriyeti ilinlar1 J 
Terkosda Balaban burun civarında göl kenannda Evk~ 

~i.t mandıracı çayırının 932 ~en~ıi _kiyahı 12. 5 932 tarih~n~ (< 
ıtıbaren müzayedeye vazedılmıttır. 4. Hazıran /932 tarıbiJI 
müsadif cumartesi günü ihaleai icra kılınacağından talip ol~t 
tamı yevmi mezkiirda lstanbul Evkaf Müdüriyetinde OnJI' 
ve Arazi idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. (1969) 

lstanbul sıhhi müesseseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinden , 
Sıhhi müesaeaelere 1 Haziran 932 tarihinden 31 M•~ 

933 tarihine kadar lazım olan bir senelik sadeyağı, et, e~ 
1
, 

pirinç, §eker, sabun, süt, yoğurt ve alelumuı_n kuru erzak ıle ,ı 
ze aebze ve mahrukat ve mekı11atı hayvanıye ve atı hayvaıı ~ 
tanızim edilen olbaptaki 9artnameleri veçhile ve kapalı zarf ııs 

1 Devlet Demiryollan idaresi ilanları f 
G edik paşada ]. andarma lük eden kanuni hakka ve a&tlf tar-

zına &'Öre diğer tartlar: 

lile ihale edilmek üzere münakaaaya konulmutlur. · . ,~ 
Bunlardan et, ekmek, •Üt, yoğurt, ve sadeyağı 7 HaZ1r ~ 

932 salı JÜDÜ aut 14 te J'S! sebzeler ile ,eker, pirinç, ıab",. 
ve emsali kuru enakile mekGlitı hayva.,iye 8 Haziran 932 ı;• jr 
§Ullba liİDlİ saat 14 te ve alelumum mahrukat ile dana ve jdi 
qı hayvanah 14 Haziran 932 salı günü saat 14 te fiatlar ha 

Satınalma komisyonundan Arttırma birincidir. DelWlye r• 
mi ve Tapu alana aittir. 

2.9. iV 932 tarihlerinde müzayedesi icra kılman, Mülğ• Eı- Dört bin dört yüz otuz yedi çift çizmenin kapalı zarfla mü- Yazılan ııayri menkul yubnda 
kimalzeme depoaundaki bin kalemi mütecaviz muhtelif eşyanın nakaaası 5/Haziran1 932 pazar günü saat on dört buçukta yaprla gösterilen 16 Haziran 932 tarihinde 
ıhale; katiyeleri 19-V-932 tarihine müsadif pertembe günü saat caktır. Taliplnin şartnameyi görmek üzere her gün ve müna- Gebze icra Memurluiu Daireolnde 
10 da ayni mahalde icra kılınacaktır. o/o 10 yüzde ondan &!ağı ol k .. aaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile berakr mezkur işbu ilan ve gösterilen arttırma tart 

liyık görüldiliü takdirde ihale edilecektir. . ıi· 
Bu baptaki prtnameleri görmek ve fazla izahat almak ;3ı 

yenlerin me&kih komisyona müracaatları ilin olunur. (1 ~ 
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