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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Moskovadan sonra 
Romaya gidiyoruz •• 

• 
Türk ve ltalyandostluğuhadise 
ve ihtiyaçlardan doğmuştur •• 

M. Mussolini ile mülakat - Faşist İtalya 
Başvekili Türkiye hakkında ne dütünü
yor? - Sulh politikamız - Harpten sonra 

İtalya ve İtalya ile münasebatımız •• 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Her tarafta sinirlerin get"ııin ı Bazı Avrupa gazeteleri Tür
olduğu bir devirde yaııyoruz. kiyeyi Ruıya'nın kucağına atıl. 
Umumi harpten evvelki devre- mıı, onun politikası mihverin
de değil, harp devam ettiği es- den barice çıkmamağa mahkfun 
nada bile milletler böyle tered- bir devlet gibi gösteriyorlar. 
düt ve helecan anlan yaşa- Hükümlerinin inbetaizliğini; 
nıamışlardır. Rw;ünkü ha- filiyatla gösteriyoruz: Türkiye
leti ruhı) e v l • ~cımilel ıera- nin, müstakil ve milli bir politi
it içinde en cıddi ve samimi bir kur vardır. Bütün karar ve te
ıulh politikuı yapmak bile güç ıebbüsleri yalnız ve yalnız bu 
tür. Çünkü aulhü istemek kafi politikadan mülhemdir. Rusya 
değildir. Onu herkese inandır- ile dost olduğumuz gibi; işte 1-
mak ta lazımdır. Bu it ise oka. talya ile de dostluk yapıyoruz. 
dar kolay olmuyor. İnsanlar o Moakovadan sonra Romaya gi
kadar bedbin olmuşlar ki, en a- diyoruz. Hatta rejim noktai na. 
çık ve masum hareketlerde bile zarından muhalif iki kutup ar· 

• gizli ve fena bir mana arayor· zeden bu iki devletle sıkı bir 
lar. Mesela Başvekil Paşanın dostluk yapmamız, başka dev. 
Rusya seyahatinin bazı ecnebi Jetlerle ayni derecede dostluk 
gazetelerde uğradığı suitefsir yapmamıza da mani olmaz. Bu 
önünde hayrete düşmemek ka- politikada esas olan şey; dost

rt bil değildir. lar aleyhinde herhangi bir hare 

1~~ İtalya ile olan dostluk müna ~et ve karara iştirak ~t~~e~
e ıebatımız pek yeni değildir. tı.r. Dost devletle~; .. b.ı.nbırleın-

Birkaç seneden beri Akdenizin nı~ ~u mes~ledekı d';'rusti ve sa 
v bu iki devleti arasında sıkı bir mımıyetlerınden emın olduktan 

dostluk havaaı esiyor. Gene bir ıonra hiç bir endişeye mahal 
kaç sene evvel İtalya ile aramı- kalmaz. On~n. içindir ki, umu
zı açmak için neler yapılmamış ~un ~annı hılafına olarak, Tür
b? Fakat tahrikat sistemi; ni- kiyenın mesela Cemiyeti Akva
hayet kısa bir müddet yaıar. ma g~esi, Rusya' da hayret ve 
Ondan sonra bir an gelir ki, ha- teeasurle kartılanacak bi~ ha~i
kiki ihtiyaçlardan doğan zaru- ·~ olmaz .. ~am Ceı;ııı~etıne 
retler kendilerini hiaııettiric ve gınnemek ıçın herhangı hır dev 
insanİar doğru yolu bulurlar. ıete gizli ve aşikar verilmi, bir 
Türk • İtalyan dostluğu; muh- sözümüz yoktur. 
telif vaziyetlerin bütün zaruret- ltalya; umumi harpten galip 
lerini takdir eden iyi görüşlü çıktı; fakat neticeden memnun 
feflerin eseridir. değildir. Zaferin ganimetleri 

Bir buçuk ıene evvel Roma- paylaşılırken, ltalya'ya çok kü
da bulunmuştuk. Faşist İtalya- çük bir hisse ayrılmıştır. Daha 
nın Başvekili ile görütmiittük. mütareke devrinde bile her dev 
M. Musaolini'nin Türkiye hak- Jet; müstakbel bir harp ihtima
landa söylediği güzel sözlerden lini dütünerek bir takım siyasi 
tunları çok iyi hat:rlıyorum: kombinezonlar hazırlamağa bat 

d"" "Türk milletinin, maddi 11e mci lamıftı. Onun için harp gani· 
nevi sahalqrdaki terakkilerini metlerinin taksiminde muzaf
büyÜk alaka ile takip ediyorum. ferlerin hal ve mazideki alaka
ltfuktedir idare adamlannı:wı de- )arından ziyade istikbaldeki rol 

ul• 
pef 
ıo' Vamlı ve manto.zam me..U.İ, mem 

leketinUıi mütemadi;ııen inkifQfa leri göz önünde bulundurulmu§ 
~ l'ötürmekredir. Yakın ciride, Tür- tur. Hiç şüphe etmiyoruz ki, e

lıiyeyi çok parlak bir istikbal bek ğer sulbü hazırlayan büyük dev 
liyor. Bunu size kat'iyetle aöylÜ· !etlerin konferanslarında İtalya 
~rum. ltalyanm dostluğundan e• ki 
"'İn olabilirsinUı. Ben iki yÜziÜ yı 0 zaman rical değil, bugün-
odam değilim. Sözümde duran a· kü Mussolini'ler, Grandiler tem 
damım. Dostunuzum, deyince da- sil etselerdi, İtalya için netice 
ima dost kalmayı vazife bilirim. büsbütün başka ve daha parlak 
Esasen Türkiye ile ltalyayı ayı· olurdu. 
ran ihtilaflı hiç bir meaele kalma 
"'•ıhr. Bilakis iki memleketi bir
leıtiren menfaatler vardır. latilı
bcılde iki memleketin ikhsadi ve 
aiycui sahalarda birlikte yapacak 
ları İfler çoktur. SôZLERIMIN 
YAKINDA FILIYATA INKILAP 
EDECEGINI BiZZAT GÖRECEK 
SiNiZ!' 

O günden bugüne kadar ltal 
)an • Türk dostluğu daha ziya· 
de kuvvet buldu. Muhakkak ki 
İsmet Paşanın Roma seyahati; 
hu dostluğa yeni bir inkişaf ve
recek ... Acaba Mussolini'nin fi
li.yata inkılap edeceğini söyledi 
~i dostluk tezahüratı bu seya. 
116lte nasıl tecelli edecek? Her 

Fatist İtalya, umumi harpten 
sonra memleketi saran anarşi 
ve ihtilal aletini söndürdükten 
ıonra, timdi sıkı bir disiplin i
çinde memlekette geniş bir faa. 
liyet ve ıslahat hareketine giriş 
miştir. Başında Mussolini gibi 
kuvvetli ve iradeli bir devlet a
damı olduğu halde politika sah 
nesine çıkan Faşist İtalya; yal. 
nız dahilde değil, hariçte de 
yüksek bir itibar kazanmıştır. 
Öyle ki beynelmilel politikada 
İtalyanın iştirak etmediği bir 
kombinezonun yürümek ihtima 
li yoktur. 

1 

Kemalist Türkiye'den 
• 
ismet Paşa Roma 
seyahatine başladı 

Başvekil hareketinden evvel 
çok şayanı 

dikkat beyanatta bulundu •• 
" ••• Sözlerim, yapbğımız politikamn sağ
lam olduğunu ve istikbalde daha kuv

vetli olacağını ayni zamanda ifade eder •• " 

Bqvekil lımet Pt. Hz. kendi
lerine Roma aeyahati eınaaında 
refakat edecek zevat ile birlikte 
dün sabah aaat (10) u 5 geçe 
trenile Ankaradan tehrimize gel
mitler ve §ehrimizde tevakkuf et
meden ialim üıtünde bekleyen 
Tevere vapurile doğruca Brendi
ziye hareket etmitlerdir. 

Batvekil Pı. yı iıtikbale gelen 

zevat ile Haydarpata gan erken• 
den dolmuıtu. Adliye Vekili Yu
ıuf Kemal, İstanbul Vali ve Bele 
diye reiıi Muhiddin Kolordu ku • 
mandanı Şükrü Naili, Pertev, Ali 
Sait, Fahreddin Paıalar, Fırka 
umumi katibi Recep, Afyon meb' 
uıu Ali Beylerle tehrimizde bulu 
nan diğer meb'uılar, Şark vila-

[Devamı 4 üncü aahifede] 

Devlet malı matbaa
lar birleştiriliyor 

• 
lstanbuldaki Devlet matbaası 

da Ankaraya naklediliyor 

Yeni şekil ve tevhit esası nasıl olacak? 
devlet matbaası ünvanı albnda bir
lettirilecektir. 

Askeri matbaalar 
Mahrem baıkı itleri yapan BüyÜk 

Erkim Harbiye matbaa11 ile Ha
rita umum müdürlüğü emrindeki 
harita matbaası bu makamlann ih
tiyacı için emirlerinde ve müstakil 
bulunacaktır . 

Devlet matbaası Baıvekalet, Dam 
ga matbaaaı Maliye vekaleti, askeri 
matbaa Milli müdafaa vekaleti büt
çelerine konulacak tahıiaatla bu ve
kaletler tarafmdan idare edilecektir. 

Devairin tabı işleri 
Umumi bütçe ile idare olunan 

hiliimum devairin tabı ve teclit it
leri, mevaddı iptidaiyesi ve malzeme 
si ait oldukları vekaletlerden veril
mek üzere Devlet matbaasında, bilu 
mum askeri tabı ve teclit itleri aı
keri matbaada ve ücretsiz olarak ya 

ANKARA, 22 (Telefonla) _ I pdaeaktır. 
Devlete ait matbaaların tevhit ve Kitap ve mecmualar 
sureti idaresi hakkındaki kanun layi 
ha11 Millet Meclisine takdim edil
miıtir. Bu layihanın ihtiva ettiği e
ıaalara göre umumi bütçe ile idare 
olunan devair matbaalarından ciheti 
askeri ~e ait olanlar askeri mat-

Umumi bütçe ile idare olunan 
devairin bilcümle kıymetli evrakı 
Damga matbaasında maliyet maıra
fı mukabilinde tabedilecektir.Maarif 
Vekaleti bütçesine. muhtelif sene-

Ağrı 
Şakileri 
34 kişi idama 
mahkô.moldu 

179 maznun da 
beraet etti 

ADANA, 22 (Milliyet) -
AğndaiJ f&kİ)eri hakkındaki ka
rar bugün saat on dörtte ağır 
ceza mabkomesinde tefhim edil
miıtir. Karar ıudurı 

Mevkuflardan 31 ve hali firar. 
da bulunanlardan üç ki cem'an 
34 kiti ölüm cezasına mabkıim 
edilmiılerdir. 

Gene mevkufen muhakemele
ri icra edilen 88 ve garyi mev
kuf olarak muhakeme edilen 91 
maznun ki, cem'an 179 kiti hak
kında ela beraet karan verilmiı
tir. 

(Devamı 4 Onca sahifede) 

Cümhuriyet 
M.Bankası 

Heyeti umumiye 
içtimaında itti

haz edilen kararlar 
ANKARA, 22 A.A. - C. M. 

Banka11 heyeti umumiyeai bugiin 
aaat 10 da Nuıret Beyin riyase
tinde ikinci ve aon içtimamı yap· 
mıfbr. Bugünkü içtimada müza
kere ve kabul edilen tadilat pro
jeıinin mütebaki maddeleri ıun
lardır: 

23 maddeye bir 1 c kaydiyle fU 
[Devamı 4 üncü sahilede] 

Hüseyin 
Rahmi 

Bey 
MİLLİYET için yazdığı 
romanında tahlil ve 
izah ediyorı 

insanlar IJlürlerken giJz
lerini yeni ve bilmedi
ğimiz bir aleme mi acı
yorlar? 

içimizde ve.. aramızda 
yaşayan IJlüler mi var? 

Ruh var mı? 

Yaşıyor mu? .. 

Ebedi mi? 

Römanm lamlı 

Ölenler 
Yaşıyorlar mı? 

dır. Büyük roman liııtaclı 
bu eserini uzun bir say 
ve tetkik mahsulü ola· 
rak MiLLiYET için ha· 
zırlamışbr. 

Pek Yakında 

Sahip ve Başmuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Ne,rlyat ve Yazı MUdürii 

ETEM iZZET 

Dost Roma'ya .. 
• 

Balkan tezahürat haf· 
tası dün başladı •• 

Bu sabah Balkan Ticaret ve 
Sanayi odası açılacak 

Hafta ve bugünkü küşat resmi etra
fında Tabir Beyin beyanatı 

Balkan tezahürat haftası dün 
baılamııbr. 26 mayıı pertembe 
gününe kadar devam edecek o
lan bu haftaya ittirak ebnek Üze
re Yunan murahhas heyeti reisi, 
Atina Ticaret Oduı mütaviri M. 
Hacimihalis ile diğer Yunan mu
rabbaılan M. Papamihal, M. Yu
vanidia ve M. Simirliyoti evvelki 
akfAJD geç vakit tehrimize gel
miılerdir. Yugoılavya murabbaı
lanndan Doktor Branko Milyos 
evvelki gÜn gelmiıti. Dünkü kon
vanıiyonelle de Yugo•lav heyeti 
murahhaıaaı reisi Doktor Grego
riç, diğer Sırp murahhaslan M. 
Jorj Yeleniç, M. Danilo Goryup, 
M. Je:ıaproviç ve M. Antuvan 
Rudeı ile 4 madam tehrimize gel
mi~ler ve Sirkeci iataıyonunda 
kar§ılanmıtlardır. 

Dün öğleden aonra Ticaret 
Odaımda Türk Balkan Birliği lı
tanbul ıubeıi reiıi ve Hukuk Fa. 
kültesi reisi Tahir B. le c'iğer de- Tahir Bey 
legelerimiz E'debiyat Fakülteıi I . . 
reiıi Muzaffer, Habipzade Ziya, lerdır. Balk";" Tıcar<;t ~e 5!nayi 
Necip, Abdulhak Şinaaı ve Mit- Odaımm teı11 m-:raıımı bugun && 

hat Beylerle yukarıda iıimleri ya at 10 buçukta Tıcaret Odur ıa
zıh Yunan Yugoslav murahhas- lonunda yapılacakbr. Meraıimi 
lan ve Balkan Tütün konferanaı- Tahir B. irat edeceği bir nutukla 
na iştirak eden Bulgar delegeıi açacakbr. Müteakiben . yun.an 
M. Nikolof uzun bir içtima yap· batmurahhaaı M. Hacıınihalu, 
mıtlar, Balkan Ticaret ve Sanayi Yugosl~v baımurahhaaı Doktor 
Odumın teıiıi ve haftaya ait di- Gregonç ve Bulgar murahha11 M. 
ğer huıusat etrafında gÖriİ§IDÜJ- [Devamı 4 üncü aahilede] 

Yunanistanda buhran 
devam ediyor 

Reisicümhur, fırka reislerile 
istişarelerine başlamışhr 

ATINA, 22 (Huauai) - Kabine 
buhranı devam ebnektedir. Reisi
cümhur M. Zaimiı iyan ve meb'u
san meclisi reislerile temas etmekte
dir. Bir koalisyon hükiimeti teıkil 
edileceği kuvvetle zannedilmektedir. 

Liberal fırkası bu hükı'.imete mü
zaheret edecektir. Reisicümhur bu-

gün fırka reislerini nezdine davet 
ederek iati,..-e.lerine batlamııbr. Bu 
meyanda M. Ç.Jdaris te davet edil
miıtir . 

Ceneral Konclilis'in kabineyi ter 
kil etmesi ihtimalinden kuvvetle 
bııhaedenler nrclır. Vaziyet yarı. 
elan aonra kat'i surette anlatılacak-
tır • 
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Tertip heyetimiz salı 
günü içtima ediyor 

ll=llARDCt ll=llA~IE:RL~R lllll'HI ll.AK.itU..I 
Kadın 1 Laussanne Almanya da ,,8 .. ük• • 
Tayyareciyi I Konferansı Siyasi uy hır kumandan, 
Tebrik Fransa ve Alman- Hadiseler asil bir düşman,1 Y anş; etrafında çok büyük 

bir alaka uyandırmışbr Amerika muvaffakı
yeti tes'it ediyor 

ya'mn vaziyeti? 
BERLIN, 22 (A.A.) 

Frankfurter Zeintung gazetesi, 

Prusya başvekilinin 
istifasından sonra Reisicümhur Hz.ne İngiltere . 

hükômeti tara. 
fından hediye edilen kitap •• 

Tertip ettiğimiz otomobil ya
ntmm ciinü yaklatıyor. Halkta 
ve bu sporun meraklılan arasın
da çok büyük bir &ıi.ka •ar. He
veskirlar telefonla hemen her 
gün müsabakaya ait bir çok tal
ıilit ıoruyor ve müıabakaya 

kimlerin ittirak edeceğini soru
yorlar. 

Gazetemiz bu müsabakanm 
memlekette bu derece bariz bir 
alika uyandırmq olınaauu mem
nuniyet ve iftiharla kartılar. Bu 
itin bize yegane miiki.fatı mem
leket sporuna ufak bir yardım e
debilmemizdir. Anupada hemen 
her tehirde bu nevi yarqlar çok 
aık yapılmakta ve büyük faide
ler elde edilmektedir. Bundan 
dolayı Türkiye 'furing otomobil 
klübü ve ııazetemiz topraklan
mız dahilinde bu hareketi can
landrrabilmek için ilk müsaba
kayı tertip etmittir. 

Gayet tabüdir ki, bunu bir 
ikinci •e üçüncü ilh... yantlıır 

takip edecektir. Neticede Türk 
camjaımm spor ordusu muvaf

fakıyetli bir kol daha lcazanmıı 

olacaktır. Geçen niiabalarnnızda 
da yazdıimuz gibi Yant Üç ka
tegori üzerinde yapılacaktır. Ve 
müaabakada birinci gelenlere 
gazetemiz, Turiııc klüp n acen
teler tarafından muhtelif mill

Ba itibarla 
idare komitesi tu tebllii yap
maktadır: 

Acentalara 
Hu marka.dan birinci f{ele

cd: otomobillere mükJ.lat ver-

nıek isteyen acentelerin salt gü
nü heyeti tertibiye içtiIMrna 
mümessil göndermeleri ilan o

lunur. 

Y anş nasıl olacak 
Yanım nereden nereye icra 

olunacağı, ittirak tartlan ve ka· 
tegoriler şunlardır: 

1 - Yant lıtinye köprüsünün 
Maslak tarafından batlayacak 
ve Zincirlikuyudaki karakolun 
önünde bitecektir. 

2 - Y arıta üç 11nıf otomobil 
girecetkir. 

a - Amatörler tarafından ıÜ· 
rülecek olan buıaıi otomobiller, 

b - Şoförler tarafından ıev

ked.ilecek olan huauıi otomobiller, 
c - T akai otomobilleri. 
3 - Her ıınıf otomobil han

dikap ile yanta girebilec:eldir. 
4 - Y anıı kazanan otomobil

lere Turinıı klübü ve Milliyet 
gazetesi tarafından mükafatlar 
verilecektir. 

S - Aynca her markadan ka
zanan otomobillere ait olduklan 
acenteler tarafından mükafatlar 
verilmesi için lefebbüaat yapıl
mııtır. Bazı mühim acenteler 
timdiden mühim mükafatlar ver
meği vadetınişlerdir. 

6 - Y aMf 17 haziran cuma 
günü yapılacaktır. 

7 - Kayıt muamelesi de ma
y111n yirmi betinde başlayacak

tır. Kayıt ıeraiti yakında gaze. 
temizde intişar edecetkir. 

Amatörler ve toförler tarihi 
olacak olan bu ilk yarı"' ittirak 
ediniz. .. 

V AŞINGTON, 22 A.A. - Rei- Lausanne konferansının harp
ıicumbur M. Hoover, dün Mr. ten sonra yeni bir siyasetin meb 
Earbart'a gönderdiği tebrik tel- deini teşkil edeceğini yazıyor. 
grafma bilhasaa ıu sözleri ili.ve 
etmiıtir: Bu konferansta derpif edilecek 

"Siz, yalnız bir azmü ceaaret müzakerenin şeklini bulmak me 
miaall vermit olmıyorsunuz ayni selesi tabiatile büyük bir dıem
zam..,da timdiye kadar erkekler miyeti haiz olacaktır. Devlet a
tarafından baılanılan en müıkül damları ba~lıca ali.kadar iki dev 
ve en tehlikeli itlerde kadınların ~ 
da erkeklerle müaavi bir kabili- !etin vaziyetini sarahaten der-
yette bJlunduklannın misalini pife mecbur olacaklardır. Bu i
cöıtenniı oluyorsunuz." ki devlet Fransa ile Almanya-

NEVYORK, 22 A.A. - Mra dır. Almanya'nrn vaziyeti Bale 
Earhart'ın muvaffakiyeti, Ameri- mütehassıslarının raporile taay 
ka'da derin bir haz ve me$erret 
tevlit etmi~tir. Mumaileyhanın yün etmiş bulunmaktadır. Al-

i zevci olan ve bu seyahat masrafla manya tediyıı,t yapmak imkanı. 
rmı deruhte ettiği zannolunan M. na malik değildir. Fransaya ge 
Putnam, Avrupadaki zevcesine lince vaziyet ıudur: 
iltihak edip etmemek hususunda F • C 

1 

h ·· b ' k · t' B Hiç bir ransız hükumetı e enuz ır arar vermemıf ır. u- . • .. . • 
rada yapılan hesaplara göre Mra mahın Muttahıdeye tedıyat yap 

1 
Earhart'ın seyahatı 13 aaat 55 da- mağa devam etmekle beraber 

1 kikada tamam olmuftur. Alman tamirat bedelinden sar -
bekleniyordu . fınazar etmek mevkiinde değil

dir. Böyle bir şey teklif etmek 
niyetini izhar edecek elan hüku 
met derhal devrilecektir. Frank 
furter Zeitung gazetesi, Alman 
başvekilinin, Reichstag'da irat 
etmiş olduğu nutuktan, Fransa 
nm müvacehesinde bulunduğu 
muadeleye Almanyanın alaka
sızlık göstermeyeceği ve bu me 
seleyi hal için muavenetini esir 
gemiyeceği neticesini istihraç 
etmektedir. Bundan başka, Lan 
sanne konferansı, y•lnrz tami
rat meselesini halletmenin ki.fi 
olmayacağı ve beynelmilel teş
riki mesainin ancak diğer mese 
leleri ve bilhassa dünyanın sü
röklenmiı bulunduğu müthiş 
gümrük muharebesi meseesini 
halleyliyecek oluna o zaman 
aemeredar olabileceğine dair 
dünya efkarı umumiyesini ikna 
ettiği takdirde miiessir olabile

I 1.E BOURGET 22 A.A. - Dün 
1 öğleye doğru müteaddit taksi ve 
1 busuıi otomobiller kadm tayyare

ci Earhart'ın yere initinde hazır 
bulunmak isteyen birçok Ameri
kalılan Le Bourget'e taşımakta 
idi. 

Cemahiri müttehidenin P...U 
büyük elçisini hava atqaaı temail 
ediyordu. Birçok Fransızlar da 
ayni zamanda hazır bulunmakta 
idiler. Tayyarecinin gece inmesi 
ihtimaline mebni her türlü hazır• 
!ıklar yapılmıştı. Büyük bir kala
balık arasında İntizamı muhafa
za için lazım gelen tedbirler alm 
mış bulunuyordu. 

j Fakat birçok saatler ıreçtiii 
halde tayyareciden hiçbir haber 
alınmıyordu. Hafif bir yağmur 
yaiıyordu. Saat 16 da bir radyo 
hoparlörü kadın tayyarecinin lr
landa'ya İnmİf bulunduğunu bil
dirdi. 

Günün kahramanı 
LONDRA, 22 A.A. - Lind-

cektir. 
1 bergh'in Atlaı denizini asmaaı

nm betinci yıl dönümü gfuıünde 
mezkıir denizi tayyare ile ıreçmi§ 
olan kadın tayyareci Amelia Ear
hart, bu denizi iki defa geçen ye- Hı·nd· stan 
gine kadın tayyarecidir. 

Mumaileyha, birinci seyahatini Vazı·yetı• 
1928 aeneainde Wilmer ve Stultz' 
in refakatinde yapnıqtı. Amelia 
Earhart, 34 yaşındadır. Son gün- lngiliz sefiri Mr. George D. 

Klerk, lngilterenin Hindistan ıiya !erde gayri resmi olarak Autogi- k setini izah için bir me tup n"§ret 
te ile 6075 metre katederek re• mi•tir. Sefir bu mektubunda müs 
kor teaiaine muvaffak olmuıtur. .,. 
Cemabiri müttehidedeki iımi La- takbel Hindiatan hükUıneti için 

hazırlanmakta olan yeni kanunu 
dy Lind'dir. Geçen sene maruf . . . • 't' d · b' h · ki. if p tm ·ıe · esasının sıyaıı şeraı ıne aır ır 
m_u arrır '!e. 'M u.

1 
anb 1 ız- itilaf husule getirmek ve Hindu-

dıvaç etmıştır. umaı ey vezce- 1 •1 H' d' ta 'd- •·j isli.mi · · b h · h. · k 1 bb" er ı e ın ıs n .,... arın 
ııntn a n mu ıtı amıa eşe u 

1 

d ld ki .. •kiliıti · b - al ka · b 1 nmak uçar o u an mu, ıza 
sune muv a t etmıt u u k k dil uvakkat b · 
ta idi. etını· e m~b-~ de mht etti'"' . ır 

· E b · k d pan tertı ını eru e gını ve 

BERLIN, 22 A.A. - Hitler, 
Hambourg' da müntqir naayonal 
sosyalistlerin naşiri efkarı Ham· 
burger Tagablatt baş muharriri 
M. Albert Krebı'i jeneral Yon 
Schleicber aleyhinde gazeteoinde 
bir makale yazmıt olduğundan 
dolayı vazifeainden azletmiştir. 
M. Albert Krebs, bundan ba9ka 
Hitler'in emri mucibince müfrit 
fırkadan ihraç edilecetkir. 

Siyasi vaziyet 
BERLIN, 22 A.A. - Bu haf· 

ta Almanya'da ehemmiyetli ıiya
ai hadiseler vuku bulmuıtur. Ev· 
veli. Prusya'nm yeni diyetinin 
tetekkiilü, saniyen Almanya'yı a
li.kadar eden hükiimet ve siyaset 
meaelelerine ait müzakerelere 
tekrar başlanacağını gösterecek 
olan mareşal Hindenbourg'un 
Berlin'e avdeti ve nihayet birçok 
protestolar yapılmasını mucip ola 
cak yeni vergi emirnamelerinin 
neşri bu hadiseler meyaıunda bu· 
lunacaktır. 

Pruaya'nın yeni parlimentoau 
aç.ılıncıya kadar Nazis'ler ile mer 
kez fırkaları araaında Pruıya'nın 
müstakbel bükum"t temerküzü 
hakkında bir uzlaşma ukuuna 
intizar edilmemelidir. 

Siyasi fırkaların parlamento 
grupları tarafından yapılan mü
:zakereler bu intibaı teyit etmek
tedir. Prusya merkez fırkası, Al
manya hükiimetinin siyaaetile 
Pruaya'daki merkez fırkaaınm 
vaziyeti arasında mevcut bulunan 
rabıta ve münaaebet Üzerinde ye
niden iarar eylemiştir. 

Müfritlerin Berlindeki natiri 
efki.rları olan Der Angriff gaze
tesinde, Hitler'in ıağ kolu mesa
besinde olan meb'uı Goebbels, 
Reicbıtag'ın bile feshini ve yeni 
intihabat yapılmaımı istemekte
dir. 

Maamafih merkez fırkası yeni 
bir Prusya bükiimetinin tetekJ<Ü· 
lü için reami müzakerelere girif
mek tetebbüaünü almakta ve Na
ziı'ler de bu hususta daha bü
yük bir istical göıtenmıemektedir 
ler. Bunlann hatti. pelr: yakında 
yapılacak olan Oldenburır ve Hea 
ıe tesrii intibabatının neticelerini 
beklemeği tercih ettikleri de söy
lenmektedir. 

ANKARA, 22 (A.A.) - in 
giltere büyük elçisi Sir Corç 
Klark cenapları Reisicümhur 
Hazretleri tarafından kabul buy 
rularak İngiltere Harbiye neza 
reli tarafından Çanakkale harbi 
hakkında natrclunan kitabı hü
kilmeti namına şu hitabe ile ken 
dilerine takdim etmiştir: 

"Büyük bir kumandan, 
"Asil bir düşman, 
"Ve alicenap bir dost 
"Şerefine 
"Türkiye cümhuriyeti reisi 
"Gazi Mustafa Kemal 
"Hazretlerine 
"Haşmetlu İngiltere kralın~ 
"Hükumeti tarafından 
"Takdim kılınmıştır. 

ismet Pş.nın Tevere vapurun
dan Gazi Hz.ne telgrafı 

ANKARA, 22 (Telefonla) - ismet Paşa Tevere vapurundan 
Reisicümhur Hazretlerine atideki telgrafı çekmiştir: "lstanbul
dan büyük dost memlekete hareket ederken memleketin mukad. 
deratını o kadar büyük isabet ve her an daha ziyade tebarüz edC11 
bir irade ve metanetle saadetlere sevkeden milli reisimize benin; 
ve arkadaşlarımın sarsılmaz tazimlerini, merbutiyetlerini ve ita· 
atlerini ifade etmeğe müsaraat ederim." 

Reisicümhur Hazl'etleri de atideki cevabı vermişlerdir: 
"Dost memlekete seyahatinizde size ve cümle arkadaşlarınıza 

sürur ve afiyetler diler gözlerinizden öperim." 

Kreuger'in kasasında çıkan 17,5 
milyon liralık hazine bonoları 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Kibrit şirketi hükumetimize 10 
milyon dolarlık bir avans vermeği taahhüt etmişti. Bu paradan 
hükilmetimiz 8,5 milyon dolarını almış bulunuyor. Krugerin ka
sasında çıkan 17,5 milyon liralık hazine bonosu bu paranın kar
ıılığıdır. 

Kreuger şirketinin borcu 
STOKHOLM, 22 A.A, - Kreuger tirketinin alacağı çık- 1 

tıktan sonraki borçu 686 milyon 500 bin kurona baliğ olmakta
dır. Kreugerin tahsi borc;u da 517 milyon kurondur. 

16 mart 336 dan sonra tekaüde 
sevkedilenlerin vaziyeti 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Sakıt hükilmetçe 16 Mart 3~ 
tarihinden sonra her ne suretle oluna olsun, tekaüde sevkedilip 
te tahsis edilen tekaüt maatını almak suretile filen mütekait va
ziyetine geçmi! olanların. tekaütlüklerinin muteber olacağına da. 
ir hükUmet Millet Mecliiine bir kanun layihası tevdi etmittir. 

Muvakkat ticaret muahedeleri 
akdine dair kanun tadil ediliyor 

Mazot istihsal e ebil
meğe çalışacağız •• 

b ~~lı~ dr dt,ğbır a;at. :'-r iki defa Londra'da toplanan Yu
. esı e ~ırrrd a~. ~ ru~a 1 arıs ~ var lak Masa konferansında Hin
ınem~fınılşdo. u,.~nb an o ayı_ ~u- duler ile iıli.mların t"§rii mecli-
teeası o ugunu eyan etmıttir. · t k'I' tlerin tevzı' 
Gel k h f Lo d ' •d k sın eş ı &, nezare ve 
• ecSee ha ta "ddn ~a yadgı ece taksimi meselerinde itilaf edeme 

tir. ya at mu etınce evam e- d'kl · · · b ttikten aonra d' 
d t .. .. .. 11 .. .. d k 1 k ı ermı ıza e ı-

en mo. or guru uıun en u a - yor ki: Şimdilik lngiltere hüku
ları hafıfçe rahatsız olmuştur. meli iki muvazi •İyasi battı takip 

Fakat hükılmet temerküzü me
aeleoinden baıka Prusya diyet 
meclisi yeni reiıinin intihabı key .. 
fiyeti de tamamen huıusi bir ala
ka göatermektedir. Naziı'ler Di
yet meclisi riyasetini ve baıveki. 
leti kendileri için talep etmekle 
bu suretle her zaman için Reichı
tag'ın feshine aebep olabilmek im 
kanını temin eylemek arzusunda
dırlar. Merkez fırkaar, Nazis'ler 
için Diyet meclisi riyaseti hakkını 
tanımakta, bunun için de müfrit
lerin adedi ekseriyet kuvvetlerini 
göz önünde bulundurmaktadır. 
Fakat parlamentonun mukadde
ratını Nazis'lerin eline bırakmaaı 
muhtemel olan Ba§veki.let maka
mını onlara terketıneğe karar ver 
memiş bulunmaktadır. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Kat'i ticaret muahedeleri akdi 
için müzakereye baılanmıt veya başlanacak devletlerle muvak· 
kat itilaflar akdine dair olan kanunun birinci maddeainin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki veçhile tadilini hükfunet Meclise bir layiha 
tevdii suretile teklif etmiştir. 

"Bu suretle bir veya birkaç defada olarak aktedilecek muvak
kat ticari itilafların müsveddesi 934 senesi mayıs gayesini teca. 
vüz edemez." 

Malumdur ki halen mer'i olan kanunun hükumete verdiği sa· 
lahiyet için tayin ettiği azami müddet bu mayıs nihayetinde hi
tama ermektedir. Mevcut muvakkat ticaret muahedelerinin bu ta 
rihten sonra kendiliğinden münfesih olma11 lazım gelmektedir. 
HükUmet bu yeni teklifi ile aalibiyetinin iki sene daha temdidini 

istemit oluyor. 

etmektedir. 

Ticaret odası bu hususta Linyit 
madenlerinde tetkikat yapıyor 

1 - Muhtar idare teşkili.tını 
tamamlamak için Hintlilere ke

ldman cemiyetleri mali tevecühle yardım etmek. 
2 - Kanun ve nizamın kuvvet .. 

Spor -
ittifakımn tebliği Ii fakat i.clili.ne surette muhafa

zasını temin eylemek. ikinci hat. 

Eski Diyetin salahiyetleri dün 
hitam bulmut ve Prusya batveki
li, parli.mento reiıine kabinenin 
i•tifaamı tevdi etmiştir. 

Severing • Braun hükiimeti, va
ziyeti hazıra muvacehe.sinde me
aaili cariyeyi muvakkaten tedvir 
edecektir. Fakat böyle bir faadai 
iktidarın devamı mümkün değil. 
dir. 

Ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Beg 

Kaçakçılarla 
mücadele 

1ZMIR 22 - Evvelki gece bal
lar arasında puıu kuran bir kaçak
çı tebekeıi ile janclannanuz arasın
da bir müsademe oldu. Kıaa ıüren 
bu müsademe neticesinde kaçakçı
lar karanlıktan istifade ederek kaçtı 
lar. Kaçakçıların yanlarmclaki 150 
>kka tütün yakalandı. 

Asan atika bulundu 

Ticaret odası madenlerimiz hak
kında tetkikat yapmaktadır. 

Oda, iatihaal imki.nı en kolay ve 
en faideli madenler üzerinde mqgul 
olmaktadır. Aldığımız malılmata 
nazaran petrol, benzin ve mazot it
halitıınızın fazlalığını nazan dikka
te alan Oda Linyit kömürlerinden 
dahilde mazot iıtihaali ve bunlann 
yerli sanayide iıtimali imki.nııu tet
kik etmektedir. Bu takdirde sanayi
de ve motörlü •eaaİtte kullaıulan ... 
•anı sarfiyatı bedelinin tamamen 
memlekette kalmaaı t~n edilmit o 
lacaktır. . 

.o~ tetkikatnıa nazaran ke,
fedilmit, fakat itlenmeyen mebzul 
mikdarda lınyit madeni mevcut bu
luıunaktadır. 

Yol kesenler 
AKHiSAR, 21 - Salihli civarın. 

da iki talônin yol keıtikleri haber a 
lmmıt, vak'a mah•lline jandarmalar 

gönderilmiıtir. 

ANKARA, 22 (A.A.) - İd tı hareketin tahakkuku vadisinde 
man cemiyetleri ittifakı merke- lngiltere bükUın,,ti bir ihtilalci 
zi umumisince tebliğ edilen be- muhalefet ile karplatmıtlır. Nite
yannamenin neşri esasında bazı kim Mr. Gandhi ve diğerlerinin 
satırların noksan çıktıg· ı görül. riyaseti altında içtima eden ve 

hemen cümlesi Hindulerden mü. 
düğünden tashihen mezkur teb reldtep bulunan kongrenin vazi-
liği neşrediyoruz: yeti malumdur. 

Türkiye idman cemiyetleri Bu ihtilalci muhalefet, hükıl-
ittifakı umumi merkezinden teb met makinesini tesirsiz bırakmak 
liğ olunmuştur: için boykot ilô.ııı, vergi tediyeıin

den imtina, unf ve şiddet, fesada 
932 nisan zarfında 1 stanbula tahrik ve letvik gibi her türlü 

gelen Macar futbol takımının vasıtaya teveHül etti. Bu ihtila.J. 
Macar milli takımı olmadığı ve cuyane hatekete mukavemet et
bu takımla lstanbul'da yapılan mek için bu sene bazı huausi ni-

1 1 b 1 ak 
zamlar veya kav .. nin kabul ve 

Harici siyaset hakkında ehem
miyetli beyanatta bulunacak olan 
M. Brüninıı'in izahatını dinlemek 
üzere salı günü toplanacak olan 
Reichatag hariciye encümeninin 
içtimaı da dikkate §ayandır. 

Müzakereler taamül mucibince 
hafi olarak yapılacaktır. 

M. Curtius Rusga'ga 
gidi11or 

RlGA, 22 A.A. - Almanya 
aabık hariciye nazın M. Curtiu.s, 
Riga'da kıaa bir ikametten ıonra 
dün, Moıkova ve Leningrad'a mü 
tevecciben hareket etıniştir. 

maç arı atan u mınt ası mer tasdik edildi. Bu aayede timdi 
kez heyetinin milli olarak kabul Hindistanda iki aene evvelkinden 
etmediği ve futbol federasyonu daha ziyade sükunet hükiim ıür
nun fazla hasılat getirmek m.ak- mektedir. Ayni zamanda yeni ka
ıadile maçları Olimpiyat gazete nunu esasiyi mümkün olduğu ka- Japonya'da kabine 
ıine devrettiği ifadesini havi lı dar en yakin bir atide mevkii icra buhranı 

ya koymak için muhtelif komia-
tanbul mıntaka merkez heyeti yonlarm muaveneti ile kanunu e-

Atinadaki grev bittı 
AT1NA, 22 (A.A-) - Posta, Telaraf ve Telefon ırevi niha

yet bulmuıtur. 

Rus-Romen hududunda 
BOKREŞ, 22 (A.A). - Havas ajansı bildiriyor: Dniester 

nehrinde, içinde bir Romen muhafızı bulunan bir kayık sulara kı 
pılnut ve nehrin ortalarına doğru sürüklenmittir. Kayıkta bulu
nan Romen hudut muhafrzı Sovyet hudut muhafızları tarafından 
öldürülmüştür. 

Bir Mısır gazete9~nin yalan 
haberi tekzip edildi 

ANKARA, 22 (A.A-) - Kahirede münteşir Elbelii.ğ gazetes 
nin 13-4-932 tarihli nüıhasmda "Türk çeteleri Suriye hududun
da" serlavhası altında görülen yazı hakikate tamamile mugayir. 
dir. Tekzip olunur. 

birinci reisi Orhan imzasile ga- aasi işi ilerletilmİ§tİr." TOKIO, 22 (A.A.) - lmpe 
zetelerde intişar eden beyanna- --···--.. ··~··--·~····uo-··--.. - rator Prens Saion.Ji ile yaptığı Emir Faysalin Ber- Tayyareciler 

meseleyi tetkike u- araaında nizami tekilde yapıl. bir mülakattan sonra Coree as. 
mumı merkezce memur edilen a mıt beynelmilel meç olduğu, Is keri valisi Jeneral Makososato' lindeki ziyaretleri kongresi 
zadan Mahmut ve atletizm fede tanbul mıntaka11 merkez heye- yu saraya davet etmittir. Yeni BERLIN, 22 (A.A.) - Bat ROMA, 22 (A.A.) - Atlas 

Sir Eric Drummond rasyonu reiıi Bürhanettin Bey. tinin husuaat; fenniyede mafev kabinenin teıkili için imperator vekil M. Brüning, Hicaz Kralı- denizini geçen tayyareciler bey. 
sefir mi oluyor? !erin verdikleri tetkik raporu ve ki olan futbol federasyonunun tarafından ittihaz edilen ilk ka- nın oğlu Emir Faysal'ı hususi nelmilel kongresi bugün saat 

merbutu vesikalar ile futbol fe haysiyet ve salahiyetine, teşki- rar budur. bir surette kabul etmittir. Res- 11,15 te Capitole'da açılmıftır. 
PARIS, 22 (A.A.) - Paris derasyonu reisi Hamdi Emin B. !atın disiplin ruhuna tecavüz et mi kabulde Emir Faysal, Hiıcaz Roma valisi ile M. Mussolini, 

ve Londra'da deveran eden bir tarafından ibraz olunan vesika- tiği ve bu meselede birinci dere Zelzelede 6 kişi öldü kralmn Maretal Hindenburg'a kongreyi selamlamışlar ve Ma-
f&yİaya nazaran Sir Eric Drum lar ve İstanbul ınıntakası mer- cede alakadar futbol federasyo- car tayyarecileri Endrez ve Bit-

MANiSA, 21 - Menemenin s... k h . . . b T h SAN SALVADOR 22 (A hitaben hattı destiyle yazmıt ol mond'un Cemiyeti Akvamın ey ez eyetının ıza namesi ür- nunun bu usuıtaki vaziyetinin • · tay'n ölümlerile neticelenen 
rioncuk köyünde profesör Yukanım ki 'd · 1 · · if kı d · ld A ) Ş'dd ti' b' h ek · duğu bir mektubu tc-vdi etmiş. yapmakta olduğu hafriyat neticesin- lulde aktedeceği içtimadan son ye ı man cemıyet en ıtt a • ürüat ve nızami o uğu ve u. . - ı e ı ır ar etı arz, müthit kazayı yadeylemişlerdir 
d h 

. · · l umumi merkez heyetinin son iç mumi merkezin istinafen tetki- San _ Juan ve Osulutan Aehirle- tir. Ziyaret esnasında Alman Atlas Okyanusunu ilk g..,.en 
e Liriıe ıe nne ait kıymeti tanhi- ra ngilterenin Paris sefaretin- · d k'k 1 b k b k 1 h ~ ili• "· d f d b' -y yeyi haiz para, çanak, çömlek bulun tımaın a tet ı o unmuş ve u ine ta i arar ar itti azına sa- rini ıarsmıt ve bir çok mebani- m ı mu a aa or usunun ır tayyareci Brown, kongre azası 

du .. lzah_a~ almak üzere hafriyat ma d.e Lord ~yrell'e halef olacağı maçların Macar profesyonel mil lii.hiyeti bulunduğu müşahede yi hasara uğratmıştır. 6 kiti öl. kıt'aaı resmi ihtiramı ifa etmit- namına hu nutuklal' 
~--ı:-.-~~~~_ı..,;Lw.av.e!Uıdih....t.L..ı&-~-1J~·..ı.-~·...:ı:w. .. ı..-.ılllt..bJı..-.J....w.....ıa...~~~--~......ıi .................................. iııiiı. 
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MiLLiYET PAZARTESi 23 MAYIS 1932 

~ ---. -
alkan Konferansı 

Ekonomi Sefaretlerde 

Lituvanva 
Takas heyeti Avrupa-ı Sefiri. 

da Deler yapabildi?• 1 Sefir -An-karadan 

Balkan tütün konf e
ransı bitti ve dağıldı 

Heyet ay nihayetinde dönüyor 
gönderilen raporlar •• 

Gel., malllmata nuaran Avru- ı darda ı .. ezzül göıtermittir. Bu te
lle.da taba mukaveleleri akti için nezzül bilhaaaa ıon aylar varfmda 
&eyahat etmekte olan Ziraat ınüate- ehemmiyetli nazarı dikkate alınma
"'" Abf •• Ofiı müdürii Cemal B. ia değer bir hal almııtır. 
'-r avdet etmek Üa«e bulunmakta- Her on bet günde bir yapılan İl 
dırlar. Heyetin buay nihayetine ka· tatistikler yumurta ihracatımızda 
dar §ehrimize avdet ehnit olacağı mütemadi tenakus göıtermektedir. 
tahmin edilmelrtedir. ihracat ofiıi bu ciheti nazarı dikka-

H.,.ı: bu ton aeyahat e.nuında te aarak meıeleyle yakından alika-
1alnız Macariıtanla bir takas mu- dar olmağa baılamııtır. 
lı:aveleai dtebnİJtİr. Heyet ayni za. 
lııanda Avrupada ihraç eıyamı:za ye 
tıi mahreçler temini etrafında tetlıi
lı:at yapınala Ye temaslarda bulun
lllafa memur edilmiı idi. Heyetin 
~ lluıuıtaki mesaialne ait HlikUme 
le lıua raporlar gönderdiği anlatıl· 
llıakta.U.. 

SelAnik panayın 
Bey..ı.n;ı.ı yedinci Selinik pana 

'"'' lıu sene 11 eylulde açılacak ıre 
Is sün d""am edecektir. 

Yumurta ihracatı
mız azalıyor mu? 
Yumurta ihracatmuz ton zaman 

lvda ilınç ıraziyetindea mühim mik 

Po/111te 

C 
•• amgoz 

Canavar 
Serseri ve parasız 

hayat 
geçirdiği anlatıldı 

iki kıymetli poliıimiain ıeha
detine aebebiyet Yeren maktul 
'<ülyiia Lübik hakkmdalı:i tahki
lı:ata devam ediliyordu. 

Bu tahkikat YülyÜIÜn muzlun 
lı..yatrnı meydana çıkannııtır. 
Şimdiye kadar poliıçe teabit edil 
diğine göre Yülyüa iki aydan be· 
•i tamamile aeneri bir hayat ya· 
!•mqtır. 

Otecle beride yatıp dunnuı ve 
lııımamile parUIZ kalmıttır. Son 
tiinlerde çok meyus olduğunu da 
'Öyliyenler olmuıtur. 

Kaçak eıya 
Şehremini clvannda bası lur· 

••dar taraf1ndan çalınan bir çok 
'lyanın Şehremininde oturan F e• 
•ide hanun iaminde bir kadının 

,,.inde aaklanmakta olduiu poli· 
le ihbar edilmit ve zabıta terli· 
~at almııtır. 

Evvelki gÜn poliı memurlan 
I' eride Hanımın evinde ani bir a
'•ttınna yapmıılardır. Evde hır
•ızlık etyall bulunamamıt fakat 
lı:adının bazı hareketleri poliıin 
~O.zarı dikkatini celbetmiftir. E
•in alt katında yapılan araıtırma 
do. birçok kaçak ıigara kağrtlan 
~ltlunmuıtur. 

Feride Hanım yakalanmııtır. 

"1...hkemeye verilmiıtir. 

Papelciler 
K.aaımpapda poliı merkezi 

teni bir papelci ıebekeai y.ı..lanmıt 
ı. •. 

Ekrem iaminde bir papelci ile 
'•kadaılan Cemil ve Nuri Ka•mı 
~•tada havuz arkaımda yol orta• 
"ııa oturarak iakambil ki.irtlarile 
t•pelcilik yapıp halkı aoyarlar· 
en cünnü methut halinde yaka11 

•le vermiılerdir. 

Zabıtaya hakaret 
Sur haricinde Kazıldıbaida 

'1&ına cünü bir •alı:'a olmuıtur. 
e-ida bir kaç kiti rakı içerler· 
•ıı giiriiltüye bqlamıılarclır. 
ICendilerine jandarma tarafın• 

"•ıı ihtar yapdmıı ve bunlar inat f <iaterdiklerinden haklannda :ııa• 
'layı hakaret maddesinden za• 

~ıt tutulmuı ve Adliyeye 'Hrilmit 
"'•dir. 

ltaçak iskambil kA
gıtlan yakıldı 

Kaçak ıuretile iıtimal oluna• 
b~k zabıtaca yakalanan on iki 
:' deıte iıkambil kağıdı Hil&li

' tner merkezince yakılarak İm· 

Yumurta ihracatımıza en mühim 
teairi yapan hal fran•anın yumur
ta kontenjanını ihdas etme•idir. Yu
murta ihracabmız için en mühim bir 
mahreç olan Mauilya bugün tama
mile kaybedilmiı vaziyette bulun
maktadır. 

Ofiı , diier alakadar devairle te
maı ederek bu huıuıta tedbirleT al
nu.k kararındadı.. . 

Mısır, İngiliz kömürü 
LONDRA, 22 A.A. - Mmr 

Demiryollari idareal tarafından 
200,000 ton kömür aipariıini mü~ 
teakip eylUlde kapatılmıt olan 
Galleı memleketindeki cenubi Ce 
liron kömür madenlerinin açılma· 
ıına karar veritmittir. 

/Sigorta 
Şirketleri 

Tütün depolarını 
sigorta 

etmiyorlar mı ? 
lzmir'den akf&ID &'azetelerin

den birine gelen bir telgrafa gö
re, lzmir'de ıigorta ıirketleri, a· 
yın 19 undan beri tütün depoları
nı ıigorta etmekten vazgeçmiıler
dir. Buna sebep olarak, mütead· 
dit tütün depolarının ton zaman .. 
!arda yanmau olduiu rivayet e
dildiği ayni telgrafta bildirilmiı· 
tir. 

Dün pazar olduğu için •igorta 
tirketleri öğleden sonra tatil yap· 
mıtlardır. Bu haberi tahkik için 
Sigortacılar Dairei merkeziyeaine 
müracaat etmek iatedikae de ora· 
da da kimae yoktu. Voyvoda cad· 
deıinde Şark Sigorta tirketi mii· 
dürleri M. Kanoti ve M. Bazilay'i 
bulduk, bize dediler ki: 
"- Sigortacılar heyetince böy· 

le bir karar verilmit deiildir. Yal 
nız, aon zamana kadar, malı ıör
meden emniyet Üzerine, ıigorta 
ediyorduk. Şimdi, sigorta edile
cek malı görerek kıymetine göre 
ıigorta muamelesi yapılmakta
dır. Bunun ıebebi de, ıigorta edil 
mek iıtenilen bir mal, ba:zan 5 -
6 aeneden kalmıt bulunuyor, ta
bii fire vererek ekıiliyor, zaman
la çürüyüp bir kısmı tozlanıyor. 
Hulasa, bu yüzden kıymetini kıs
men veya tamamen kaybediyor. 
itte, böyle malları gördükten ve 
kıymetlerini muhafaza ettiklerini 
anladıktan aonra sigorta muame
leleri yapılmıya batlanmııtır. Si
gortalann bunda haklı oldukları 
meydandadır. Şunu da söyliyelim 
ki, malı cördükten ıonra ıigorta 
etmek u•ulü, yalnız tütün ıigor
taaında tatbik edilmekte değildir. 
Diğer bir kııım mallar için de 
ayni uıul tatbika batlanmıftır. 
Aradaki fark, tütün ıigortasında 
daha itinalı ve ihtiyatlı hareket 
edilmeainden ibarettir." 

Maamafih, Tütün depolarının 
ıigorta edilmemeai için bir karar 
mevcut olmamakla beraber, ıon 
:zamanlarda müteaddit tütün de
polarının yanmaıı, ıirketlerin na· 
zari dikkatini celpten hali kalma 
mıt ve onları ihtiyat ve ihtiraza 
ae•keımittir • 

Bursa valisi 
ANKARA, 22 (Telefon) 

Bursa valisi Fatin B. bu aktam 
Karaköy tarikile Bunaya d&ı.. 
dü. 

Hillliahmer haftası 
batladı 

Hililiabmer haftası bugün 
baılamaktadır. Bu bir hafta zar 
fında Hillliabmer tubeleri aza. 
mi mesaiıini sarf ve halkın ha. 
miyetine müracaat edecekler
dir. Bazı tubeler de bu vesile ile 
müsamereler tertip etmektedir. 

geldi; gaze
temize beyanatı 

ltimatnameıini Reisicumhur 
Hz. ne takdim için Ankara'ya 
gitmit olan Lltuvanya sefiri M. 
Yurgis Baltrutaitia dün ıehrimize 
gelmittir. M. Baltruıaitia Lituvan 
yanm ayni zamanda Moskova se
firi olduğundan yarın Moakova'· 
ya avdet edecektir. Yeni Lituvan· 
ya aefiri Moskova Darülfununun
da tabiiyat ve edebiyat tahsil et· 
mi.ıtir, edebiyat doktoru unvanı
nı haizdir. Lituvanyanm İatihliaı
nı muteakıp aiyaai hayata dahil 
olan M. Baltrutaitis 12 aeneden 
beri Moıkova ıefiridir. M. Bal
trupitia Lituvanya 'nın milli tair
lerindendir. 25 seneden beri ede
biyat ile iştigal ettiiinden birçok 
şiirler yazmııtır. iki sene den beri 
de "Teymurlenı" e dair manzun 
bir dram hazırlamakla meuul
dur. Lituvanya'nın mitli tairi, 
Şark'ın bilhaıaa memleketimizin 
kendisine yeni ıiirler ilham edece 
ği kanaatindedir. 

M. Baltrutaitiı dün Tokatlıyan 
otelinde kendiaile görüten bir mu 
harririmize Türkiye - Lituvanya 
münaaebatı hakkında fU beyanat
ta bulunm114tur: 

- Geçen aene iki hük\ımet ara 
aında aktedilen muhadenet mua
hedeai musaddak nüshalarının 
teatiai için Ankara'ya g itmit tim. 
itte bu muahedenin tatbiki netice 
ai olarak Ankara sefirli,iine ta· 
yin edildim. Bundan böyle ara 11-

ra memleketinize gelere k hükU
metle tema• edeceğim.. Tür'<İye 
ile Lituvanya arasında ticari mu
naaebatın bir kat daha inkİfafı 
meıeleai tetkik edilmektedir. Bu 
tetkikat ileride aktedilecek tica· 
ret muahedesine zemin teşkil e,.Je 
cektir. Şimdilik ticaret muahede
ai akti için resmen müzakerata 
baılanmıt değildir. Biz, Türkiye'· 
den tütün ithal etmekteyiz. ileri
de taze ve kuru meyva, ipekli 
mensucat ithal etmemiz muhte
meldir. Lituvanya, Türkiye gibi 
zirai bir memleket olduğundan 
ıize ihraç edecek mühim e§yamız 
yoktur. Lituvanya bilhaaaa do· 
muz eti, peynir, tereyağı ihraç et 
mekte ise de Türkiye'nin bunlan 
hariçten almağa ihtiyacı yoktur. 
Ticari münaaebatnnızın inkitafı 
imkanları tetkik edildiği aırada 
ileride Türkiye'ye itlenmit lükı 
kereıte ihraç etmemiz mümkün
dür." 

M. Baltruıaitis, bundan ıonra 
memleketimiz hakkındaki ihtiıa
aatından bahaederek dem ittir ki : 

- Geçen tetrinieVYelde Anka
ra'ya gitmiıtim; bu defaki ziyare 
timde birçok yenilikler gördüm. 
Türkiye pek zeki ve çalııkan ri
cale malfü olduiundan taliin bü
yük bir lutfüne mazhardır. Şim
diye kadar bulunduğum Franaa 
ve Almanya ve Ruıya'da o millet 
lerin lisanını öğrendiğim için türk 
çeyi de öğreneceğimi ümit ede .. 
rim. Eaaıen bir ecnebi memleket· 
te, kendi hükumetini temıil eden 
bir sefirin o memleketin lisanını 
öğrenıneıini bir nezaket meae1eai 
addederim!' 

M. Baltruıaitiı, bundan s.onra 
Lituvanyanın dahili ve harici va
ziyeti hakkında sorduğumuz sua
le cevaben fU izahatı vermittir: 

- Komıularımız ile münaıeba
tımız iyidir. Eleyvm iki mühim ha 
rici mesele karııaında bulunuyo
ruz; bunlardan biri Lehiatan'da 
kalmı, olan Vilna şehrinin istir
dadı, diğeri de Memel meaeleai
dir. Bu meaeleler beynelmilel ai
yaaeti, bilha .. a Baltik devletleri
ni alaka dar etmektedir. 

Lituvanya'nın 3 milyon nüfu .. 
ıu vardır, bununla beraber Ame
rika'da bir milyon vatandatımız 
bulunuyor. ~emleketimizin inki
f&f etmit bir matbuatı va.rdır. El
yevm muhtelif şehirlerde 105 a· 
det gazete ve mecmua intişar et
mektedir. 

Lltuvanya'nın iatihli.acndan ev 
vel Çarlık Ruıyaaı, milli cereyan
ları öldürmiit olduğundan Litu
vanya' da milli liaan ile hiç bir ga
zete çıkma:zdı, bu gazeteler bize 
ancak kaçak ıuretile Şikago'dan 
geliyordu." 

Lehistan sefiri 
Leh sefiri M. Olaowıki, dün 1&• 

bah K.öıtence tarikile mezunen 
Var90va'ya gitmittir. 

Felemenk konsol o-
• suna nışan 

Felemenk fahri konsoloıu M. 
Kock lıtanbul'dald Lehiıtan t•· 
baaıinin menafüni hİııtaye için 
ıarfı meaal ettiği gibi müütareke 
eına11nda eıkıya tarafından da
ğa kaldırılan Polonezköyü hal
kından bazılarını kurturmak için 
kendi cebinden fidyei necat verdi . 

Kat'i bir teşriki mesai lüzumu 
takarrür ettirildi .. 

•••••••• 
Bugün bir içtima yapılarak verilen 

kararlar imza edilecek •• 
Balkan tütün konferansı dün j tün ofisi meseleai üzerinde gö. 

son içtimaını yapmıt ve konfe- rüşülmüıtür. Komisyonun ileri 
rans nihayet bulmuftur. Dün sürdüğü proje ve Balkan tütün 
konferansa ittirak eden murah- ofisi tetkili noktai nazan esaı i· 
has ar şerefine Türk heyeti mu tibarile kabul edilmittir. Bal. 
rahlıasası rei.si Halil İbrahim B. kanlarda şark tütünü nıe.eleai. 
tara :ından bir öğle ziyafeti ve- nin halli ofise bırakılmıttır. 
rilm ştir. Ziyafet gayet samimi Balkan tütün konferansında ce 
bir s uette vukubulmuş ve Bal- reyan eden müzakeratın müsait 
kanlı .rın tütün vaziyeti etrafın· ve samimi bir hava içinde cere· 
da hı sbtih.ald~ bulunulmuttur. yan ettiği temin edilmektedir. 
Vali Muhıddın Bey ve bazı ze. Konferansa iştirak eden üç Bal 
vatla murahhasların bulunduğu kan devleti murahhasları kat'i 
içtimada Halil Bey bir nutuk bir teşriki mesai lüzumunu tes. 
söylemiş ve buna Yunan ve Bul lim etmiş bulunmaktadırlar. 
gar murahhasları mukabele et. Konferansa iftİrak eden murab 
mişlerdir. Konfeı·ansın son cel-

d haslar bugün Ticaret odasında sesi ün saat 16 da yapılmıthr. 
Geç vakte kadar devam eden bu son defa toplanacaklar ve itti. 
içtimada evvelce ayrılan hususi baz edilen mukarreratı imza e
komisyondan gelen Balkan tü. deceklerdir. 

Belediyede 

Otobüs imtiyazı nasıl 
işletilecek? 

Dahiliye Vekaletinin sualine 
cevap verildi .. 

lstanbulda otobüı işletmek 
imtiyazı belediyeye denedildik 
ten sonra, belediye otobüsleri 
nasıl itleteceğine dair mufasıal 
bir proje hazırlamıştır. Dahili. 
ye vekaleti ahiren bu projeyi 
tetkik etmek üzere iıtemittir. 
İstanbul belediyesi de projeyi 
Ankaraya göndermittir. Proje 
tetkiki müteakıp iade edildiği 
zaman derhal faaliyete geçil
mek üzere lazım gelen hazırbk. 
lara derhal başlanacaktır. 

Müsamere ne netice 
verdi? 

Vali konağında kimıesiz ço 

cuklar için verilen müsamereler 
mucibi memnuniyet haarlat ver 
mittir. Bu ha11latm tevzii için 
tetkikata başlanmıştrr. 

Taşdelen suyu 
Taşdelen suyunun şehre in

dirilmesi için proje ve fartname 

Muallimlerin 
Nakilleri 

ikmal edilmiş ve tetkik e&lmek 
üzere daimi encümene verilmiı 
tir . Tetkikat sür'atle ikmal edi. 
lecek ve mümkün nlduğu ka. 
dar ameliyata batlanacaktır. 
br. 

Sultanahmet parkı 
Sultanabmet meydanında. 

ki bo, kısmın park baline geti. 
rilmeıi takarrür etmittir. Bu hu 
ıuıta belediye bahçeler müdür
lüğü tetkikata başlamıştır. Mev 
ıim geçmeden teıisata başlana. 
bilmesi için çalı,ılmaktadır. 

Adalara iyi su 
Adalara iyi su temini meae. 

lesinin arteziyen kuyuları vücu 
de getirilmek suretile halledil
mesi tekarrür etmittir. Açıla
cak kuyu yerlerinin teabiti için 
belediye heyeti fenniyeei tetk:i. 
kata başlamıttır. Bir kaç aya ka 
dar ameliyata başlanacktır. 

İpekiş dün 
Gezildi •• 

Bu sene nakil ve be- Herkes istisnasız 
cayiş yapılmıyacak kumaşları beğeniyor 

Maarif vekaleti ilk mektep 
muallimlerinin nakil ve becayi9 
leri hakkında mühim bir tamim 
göndermittir. Bütün vilayetler
de muallim kadroları tamamen 
teıbit edildiğinden bu sene ye
niden pek az nakil ve becayit ya 
pılabicektir . 

Nakil ve becayi9 için bütün 
müracaatlar iı'af edilemiyecek 
ve ancak gayet mühim sıhhi es 

bap nazarı dikkate alınabilecek 
tir. Bu buıuıta ise tabip rapor· 
lan ehemmiyetle tetkik edile. 
cektir. Bu müracaatlar netice. 
sinde nakil ve becayişleri yapı
labilenlere dahi harcırah verile 
miyecektir. Fevkalade 11hhi es. 
baptan dolayı nakledilenler yol 
masraflarını kendileri görecek. 
lerdir. 

fından "Polonia Reıtituta" nitanı 
ile taltif edilmittir. Bu niıan dün 
Lehiıtan aefiri M. Olaow•ki tara
fından M. Kock'a tevdi edilmit· 

it Bankası tarafından tesie 
edtlen lpekit muvakkat satıt 
mağazaıının evvelki gün açıldı 
ğını yazmıştık. Memleketimiz 

ipekli menıucat sanayiinde bir 

inkılap tetkil eden lpeki9, teh· 
rimizde büyük bir allka uyan. 

dırmııtır. Dün sabah ıebrimizin 
tanınmıt birçok moda müesaeı. 
seleri Ye terziler İpekit satıı 
mağazasını ziyaret ederek ku· 

matları görmü9ler ve bihakkın 
takdir etmitlerdir. Dün öğle

den sonra gazeteciler ve ailele. 

ri lpekit'i ziyaret etmişlerdir. 
lpekiş umum müdürü Reşat B. 
ve mağ·aza müdürü Ali B. mi.sa 
firleri nezaketle kabul ederek 
arzu edilen izahatı vermişlerdir. 
Memlekette bu boşluğu doldur 
makta olan lpekiş, şelırimizde 
liyik olduğu ehemmiyetle kar· 
şılanmıştır. Bunun en büyük de 
lili, henüz satışa başlanmamıt 
olmakla beraber dün bir cok ha 
mmlar tarafından beğenil~n ba-

Dün 
Mahkemelerde 

Kaçakçı 
Değil •• 

Feride H. beraat 
karan aldı 

Feride H. iaminde malOl bir 
kadm ıigara kağıdı kaçakçılıfı 
yapmalı: cürmile Adliyedeki ihti· 
aaı mahk:emeıi huzurun"\ sevke· 
dilmiftir. 

Feride H. ın evinde altı defter 
kaçak ıigara kaiıdı bulunmu.
tur. Bakınız naıd:: Feride Hanı· 
mm tanıdıklarından Ganiye İl
minde bir hizmetçi kızı vardır. 
Bu kız, İfliz kaldığı zaman Feri
de Hanımın ziyaretine gelir, gün 
)erce kalır. Ganiye aon defa Feri• 
de H. m yamndan aynldıktan aon 
ra kapılandığı evden aekiz yüz 
lira para çalıp ortadan kaybolur. 

Zabıta memurları Ganiyenin 
Feride H. ile münasebetini öfre
nerek orada aaklanması ihtimali· 
le Feride H. m evine gelir •e ta
harriyat yaparlar. Çalınan para· 
!arın arattrnrken ellerine altı 
defter kaçak ıigara kafıdı geçer. 
Bunun üzerine Feride H. tevkif 
edilerek mahkemeye aevkedilir. 

Mahkeme dünkü celaeainde ka
çakçılık cürmünü aabit görmiye
rek Feride H. ın beraetin• karar 
verdi. 

Başka güne kaldı 
Makbuz •e dip koçanlarını 

tahrif ederek para ihtilu etmek
le maznun Emirgi.ıı maliye tahail 
ıubeıi memuru Emin Beyin muha 
kemeıine dün Ağırcezada devam 
edildi ve bazı tahitler dinlendi. 

Bir dip koçanının tetkik edil· 
mek iizere celbi için muhakeme 
batka güne bırakıldı. 

Maarl~• 

Tarih 
Kongresi 

Ankarada büyük bir 
kongre toplanıyor 

Temmuzun ikiıind«ı on biri 
ne kadar devam etmek üzere, 
bu yaz Ankarada bir tarih kon
gresi toplanacaktır. Kongreye 
bütün tarih muallimleri., Darül. 
fünım tarih profesörleri ve all
kad.r olan zevat ittirak edecek 
tir. Kongrede, liıelerdeki tarih 
tedrisatı baklanda müzakerat 
cereyan edecek Ye buı karar. 
lar veril«ektir. Kongre hazır. 
lıklarına batlannııtbr· Müzak&
rat neticesinde mühim neticeler 
elde edileceği ümit edilmekte. 
dir. 

Pr. Malch'm raporu 
Profesör M. Malche dün Bat 

vekil ismet Pş. Hz. ile görüt· 
müttür. Profesör Batvekile ha
zırladığı rapor hakkında bazı i. 
zabat vennittir. M. Malche ıs
lahat projesini ikmal etmittir. 
Birkaç güne kadar Ankaraya 
giderek Maarif vekaletine tak
dim edeeekt>r. 

Ecnebi mektepler 
Ecnebi ve ekalliyet mektep. 

leri müfettitleri dün Maarif mü 
dürü Haydar Beyin riyasetinde 
İçtima ederek imtihanlar hak. 
kında bazı mukarrerat ittihaz 
etmiıler ve mümeyyizleri HÇ· 

mitlerdir. 

Bina ne yapılacak? 
Voyvoda caddesinde kimıe. 

ıizler yurdu ittihaz edilaıek ü. 
zere aatın alınan eski lnıili:ı 
konsoloshanesi binası içinde il 
zım gelen tamirat ve taclillt bit 
mek üzeredir. Yurt haziran için 
de açılacaktır. Binanm bir laı· 
mı ilk mektep ittihaz edilecek. 
tir . 

• 
1 

Vllligette 

Mecidiye köyünün belediye hudı 
du dahiline alınmuı hakkındaki .;. 
li.yetin kararı Heyeti vekilece taadilr 
edilın.iıtir • 

Karar dün Vili.yete bildirilmittir. 
Binaenaleyh bundan böyle Meciıli,. 
köyünde de hayvan kesilemiyecelı:
tir. Et mezbahadan edecektir. Bura 
da bir çok kaaaparm dükkan açtrlda 
n malıllndur. 

Şimdiye kadar bu kasaplar bu..,. 
da ucuz et satıyorlar ve bilha ... 
Şitli, Maçka halkı ek•eriyetle bara.. 
dan et alıyorlar. 

Söylendiğine ıröre oradaki ........ 
lar Mecidiyeköyünün biraz ilerisia
de belediye hududu harieinde Wıı 
yerde dükkan açmağa karar vermif
!eTdir. 

Meyvacılık sergisi 
Bu perteınbe günü açıl•cak olu 

me,-vacılık, küm .. hayY&natı aerıılli 
hazırlıkları bitmek üzeredir. Vili.,. 
tin bahçesi de tanzim edilmektedir. 

Edirne Valisi 
Edirne valili Oz Demir B.,. E

dlmeden tehrimize gelmiıtir. 

Köpeklerin itlafı 
Sokaklarda batı bot olaralı: 

dolaf&D köpepklerin itlafına d• 
vam edilmekle beraber, bunwa 
kat'i surette önüne geçilememek· 
tedir. Çünkü tehir hududunda bir 
çok köpekler ıürü halinde tehre 
girmeie devam etmektedirler. 
Belediye Vilayete müracaat ed• 
rek mülhak kazaların köpek itil· 
fma ittirak etmeaini iıtemlttiıl 
Vilayet bu arzuyu muıip görmilj 
ve keyfiyeti mülhak kazalara taı 
mim elmİftİr . 

Sıfat meysimi dolay11ile Y alo
•ada 50 hayvana ıun'i telkih ya • 
pılmııtrr. 

Şimdiye kadar yalnız atlara yı 
pılan aun'i telkih ameliyeıi bade
ma ineklere Ye koyanlara da ya 
pılacaktır. 

Bir takdir 
Eminönll zabıtai belediye mw 

bz memuru Rifat Bey vaki lıia• 
metinden dolayı PolİI müdürlü
fünce lıir takdinnane ile takdir • 
dilmiftir. 

Bir tayin 
Munhal bulunan Alemdar na· 

biye müdürlüfüne Hukuk meauır 
larmdan Mehmet F eni Bey taylı 
edilmittir. 

Becayiı 
Fatih mal müdürliifünde ihda. 

edilen yeni maıraf muhaaebecili
fine Y eniıehir mal müdürü Ragıp 
Bey tayin edilmittir. Fatih mal 
müdürü Tevfik Bey Adalar m&I 
müdürü ile becayiı edilmiftir. 

Refik Amir Bey 
ANKARA, 22 - Hariciye nlıiı 

leti kalemi ınah•uı müdür ..,ı.iJeti
ne Refik Amir Bey tayin edilmit 
tir. 

Postada yeni 
memurlar 

Aıil memur imtihanını k•z•n• 
ta ıimdiye kadar tayinleri yapıl.ma
yan poıta memur vekillerinin tayini 
emri diin lıtanbul BqmüdiirlüiiitM 
celmittir. 

Hasan Riza Bey 
Riyaaeticümhur kalem mab1111 

müdiirii Ha.an Rıza Bey dün AY111-
padan avdet ebniıtir . 

Rusyadaki heyet 
lımet Pt. Hz. ile birlikte 

Ruıya'ya gidip ikmali tetkikat 
İçin orada kalan müteba1111ları 
mızın bugünlerde avdeti beklen 
mektedir. Odesadan çartamba 

m!--l!!!!!!!!!!!m-!!!!!lllll_RI_ / ve perfembe günleri Loit T ri
zı kumaıların, hemen keıilmesi 
için ısrar edilmeıidir. Satışa 
resmen bugünden itibaren baş. 
!anması mukarrer olduğundan 
bu talepleri isaf etmek kabil ola 
mamıttır. İpekit Türk teşebbüs 
ve zekasının ve milli bir ihtiya 
cm mabıulüdür. Bu noktadan 
onu takdir edelim . 

yestino'nun birer vapuru lima. 
nonıza gelecektir. MütelıaHı• • 
larımızın bunlardan biri ile •V· 
detleri muhtemeldir. 

Gelen papaslar 
67 İtalyan papaoı Kudüllen 

lehrimize gelmiştir. 



l mış ... Tıbbıyeye girmit, hekim ı 

1ftilliy~t' ~~7ı~!:.ı:~~mış .. Ve doktorluğa 
fCl.J) ı Filvaki her çağırdıktan has 

Aarın um<lesl "MiLLiYET" tir. tanın ayak ucunda babasını gö 

! ' rünc:e hastanın iyi olacağını ha 
1 ber veriyor ve neticede muvaf

ı l fak oluyormuı .. Bu suretle bü-
23 MAYIS 1932 
J darehaneı Ankara caddesi, 

100 No. yük şöhret ve servet sahibi ol
muş .•. Memleketin zalim bir 

MiLLiYET PAZARTESi 23 MAYi~ 

• 
ismet Pş. Roma seyahatine 

başladı 
(Ba§r birinci sa.hilede) 1 şampanyalar ikram edildi. Paıa 

Devlet malı 
Matbaalar 

(Başı birinci sahifede) 

Ağrı Şakileri 
(Başı birinci .;abifede) 

Telgraf adresi: 1st. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Bll§mubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı i~leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TOrkiye i~n Hariç içjn 

L. K. L. K. 
3 ayhğı 4- 8-

• padişahı varmış, onun kızı hat 
talanmış, ve Azrail zadeyi. lnzı 
tedavi için davet etmişler .. Pa. 
dişah demit k}; 

l - Bana bak doktor! Eğer 
kızımı iyi etmezsen buradan 
sağ çıkamazsın! 

Doktor bir keTe hastayı gör 
mek arzusunu izhar etmiş, bir 
de hastanın odasına girmiş iri; 
babası baş ucunda duruyor .. 

yetleri Baf111Üfaviri Fazh, Vali Hz. kadehlerini kaldırdılar: 
muavini Ali Rıza, C. H. Fırkası - Yaıaaın dostluk! 
lstanbul heyeti idare reisi Cevdet ltalya sefareti erkanmdan bir 
Kerim, Müddei umumi Kenan, zat mukabele etti: 
Seyrisefain müdürü Sadullah, Li- - Yaıasın Türkiye! 
man ıirketi müdürü Hamdi Bey- Baıvekil Paıa tekrar kadehle-
ler ve şehrimizde bulunan Balkan rioi kaldırdılar: 
Tütün kongresinin Türk, Yunan -Yatasın Faıist İtalya ... 
ve Bulgar murahhaı azalan, ltal· Şampanya kadehleri büyük bir 
ya sefareti erkanı ve bu meyanda neıe havası içinde devredildikten 
aefaret ataıemiliter, ataşenaval aonra tefyie gelenler Paıa Hz. ne 
ve ataıe komersiyalleri Patayı veda ederek vapuru terkediyor
karıılayanlar arasmda idi. Ba§ve lardı. Bu esnada Baıvekil Pı. Or
kilin rakip olduğu Ankara treni du müfettiıi Fahreddin Paıa ve 

Moskovadan 
SonraRomaya 
Gidiyoruz 

(Başı birinci sahifede) 

kette kuvvetli bir idare kurmak, 
halkın iktıaadi kudretini yük. 
seltmek istiyor. Diğer taraftan 
da beynelmilel meselelerde kuv 
vetli söz sahibi olarak umumi 
harbin doğurduğu suıb muahe· 
delerinde mevcut gayri adilane 
maddelerin tadiline zaman ve 
imkan hazırlıyor. Bugünkü ltal 
ya; Cemiyeti Akvamda olsun, 
büyük devletleTin hususi kanfe. 
ranslarında olsun, büyük politi
ka meselelerini; idareimaslahat 
sistemlerile değil, radikal ted. 
bir ve çarelerle halletmek yolun 
da teklifler yapıyor. Yeni İtal
ya; eski diplomasi usullerini 
terketmit; bu çamurlu yollarda 
İn.at ve ısrar ile tutunmak iste
yenlere çıkar yolu gösteriyor. 
Vakıa bugünkü manzara; henüz 
muvaffakıyet gayesinden uzak 
bulunduğumuzu gösteriyor. Fa 
kat beynelmilel vaziyet ve ihti
yacın tazyikı altında bu mesafe 
birden bire kısalabilir. Ve bunu 
kısaltacak olan bir amil de ltal. 
yanın tuttuğu doğru, dürüst ve 
açık siyaset yoludur. İşte ismet 
Pt., Mussolini ltalyaıile başla. 
yan bu yeni siyasetin kaynağı. 
na gidiyor. Baıvekilin geçen ıe 
ne Atinadan, iki hafta evvel de 
Moskova'dan avdet ettiği gibi, 
buradan da en samimi intibalar 
la döneceğine tüphe etmek bile 
caiz dei?ildir. 

mit bulunan mektep kitaplan ilmi 
ve mesleki kitap ve mecmua serma
yeleri Maarif vekaleti tarafından 
idare edilmek üzere Neşriyatı müte 
davil sermayesi namı altında tevhit 
olunacaktır. Bu sermayenin tasfiye
si ve Maarif Vekaletince idaresi su
reti Maliye ve Maarif vekaletlerinde 
müştereken tesbit olunacak bir tali
matname ile tayin ve muamelatı mu 
ayyen bir kadro ile idare edilecek
tir. 

Bunlardan maada 48 mev· 
kuftan ikisi sekizer sene dörder 
aya, üçü sinlerinin küçüklüğün 
den üçer sene sekiz aya, biri de 
bilahara jandarmalara yardım 
ettiğinden dolayı altı sene se. 
kiz aya mabkiim edilmişlerdir. 
Maznunlardan diğer 42 si de o
ner seneye mahkum edilmişler· 
dir. Bunlardan 1 O kişi ölüm ce
zasına mahkiim edilmişlerse de 
bazılarının sinleri 65 ten yuka. 
rı, bir kısmının da 21 den aşağı 
olması dolayısile cezaları ikisi 
15 er, sekizi de yirmi dörder se 
neye tahvil edilmiştir. 

6 .. 7 50 14 -
12 
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku . 
ru§tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete miinacaat 
edilir. Gazetmıiz ilanlann meı'u
liyetini kabul etmez. 

Şimdi ne yapsın?. Yanında
kilere: 

/ - Beni hasta ile biraz yal. 
nız bırakınız demiş ve onlar çık 

1 
tıkları zaman babasına yalvar. 

ı mı§: 

1 - Aman baba! Ben bu kızı 

tam vaktinde istasyona geldi. Valimizle öpü~tüler. 
Tren durunca Vali ve Belediye Pş. Hz.nin beyanatı 
rei•İ Muhiddin, Fırka katibi umu 
misi Recep ve Afyon meb'usu Ali 
Beylerle diğer bazı zevat ismet 
Patanın kompartimanrna çıkarak 
kendilerini seliimladılar. 

Pş. karşılayıcılar arasında •. 

Bundan aonra Baıvekil Pt. ga• 
zete baımuharrirlerini ve Ajans 
umumi müdürüü Muvaffak Beyi 
yanlarına çağırdılar ve ajana va .. 
sıtaaile §U beyanatı verdiler: 

Tesisat 

1 

iyi edemez~, başrDll uçura-._, ________ _. caklar! ... Baıvekil Pata gayet be§Uf bir 
çehre ile vagondan inerek çok 
kalabalık bir kütle teşkil eden 
ınüstakbilinin ayrı ayrı ellerini 
sıkarak garın methaline doğru 
yürüdüler. Garda bir kıt'a aaker 
ve bir polis müfrezeai bandonun 
çaldığı seliim havası arasında Pa 
şaya resmj tazimi ifa ettiler. 

"-Roma'ga hareketim, 
Ankara'da ve /stanbul'da 
muhabbetle teşyi ve leşçi 
edilerek başlamUJlır. Ben 
ve arkadaşlarım hakiki 
memnuniyet his/erile ha
reket ediyoruz. 

Maarif Vekiileti tabı masraflan
nı neşriyatı mütedavil sermayesin
den vermek üzere hariç matbaalar
da da kitap baahrmağa mecbur ola
caktır. Merkez ve mülhakatta bulu
nan ve ciheti askeriyece idare edil
mekte bulunan matbaalann tesiıat, 
makine, hurufat n levazımı sairesi 
Aıkeri matbaaya, diğer bilcümle 
mathaııların tesisatı İse Devlet mat
baasına devrolunacaktır. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıiJköy askeri bava rasat 

ınerkez:iııden alclıiunız malilmata 
aaaran bugün bava az bulutlu o 
lacak, rüqir hafif surette ıimali 
istilı:ametlerdea --ı.tir. 

22 4 832 tarihinde bava ta 
yild 763 milim-., Uraret aza
mi 24 aıgari 8 aantigratbr. 

lfs:LE~ 
O hanımefen. 

diye cevap! 
Karilerimden bir hanımefen 

di iki tün enel bana bir mek
tup göndermit. Ber mutat hü
viyet namına iki tane harf! Ta
bii uıl isimle hiç bir alakası 
yok! Bu mektupta Hanımefen
di! Erkeklerin münasebetsizlik 
ferinden, hayab ailede geçim
sizliklerin.den, sallapatilikle
rinden, vdllaıılıklanndan, ne 
bileyim bütün kuaurlanndan 
öyle aletli bahsediyor ve sonun 
da da bana öyle bir hışımla: 

"Erkek değil misiniz; hepini 
zin köküne kibrit auyu,, 

Diyor ki sormayın! Eh bu 
Hanımefendiyi cevapsız bırak
mak olmaz •• Alınız efendim ce-
vabı ..•• 

Vaktile, Azrail can almak
tan bıkmıt ve Cenabı Haktan 
kendisinin tekaüde sevkini ve 
dünyaya indirilmesini istemi~··· 
Duan kabul edilerek bir müd
det için dünyaya inmi4. Ve gÜ· 
nün birinde bir kadıncağızla ev 
lenmiş. Bir de çocuğu olmuş .•• 
Lakin biçare Azrail öyle bir ka 
dma tesadüf etmiş ki;evlilik ha 
yatma tahammül edemiyerek 
~krar eski vazifesine dönmeği 
istemiş.. Yalnız dünyadan git
meden evvel oğlunu çağmnıı 
ve tenbih etmi9. 

- Evladım! Senin için en 
münasip meslek doktorluktur. 
Mektebe gir oku ve doktor ol 1 
Bir hastanın yanma çağırdıkla 
n zaman beni hastanın ayak 
ucunda görürsen bil ki hasta 
kurtulacak!. Ona göre tertibat 
al! Yook baş tarafında olduğu 
mu görürsen bil ki; basta yol
cudur .... Sen de ona göre ayağı 
nı denk ali!. Demi.t ve semaya 
çekilmit··· 

Çocuk anasile beraber kal. 

Halbuki sen baş ucundasın!. 
Ne yapacağız şimdi? 

1 
- Eh, evladım emir böyle 

1 ne yapalım!... Ben buradan bir 
yere gidemem ... 

Çocuk düşünmüş .. Ve Azrai 
lin kulağına fıslamış: 

1 - Bana bak baba! Ya bu-
radan ıavuşursun; yahut anam 
kapının yanındadır, vallahi ir 
ri çağırırım! •.. 

Bu tehdit Üze»ine Azrail 
hastanın baş ucundan çekilip 
gitmiş, Azrail zade de hastayı 
iyi etmiş ..• 

Bu kıasadan ne hisse alına. 
cağını izaha hacet yok değil 

• ? 
mı ya .... 

Tavuklar ve 
Sokaklar 

Yeni bir keşif!... lstanbul 
ıokaklarının pisliğF hep neden 
miş biliyor musunuz? ... Tavuk-
lardan ve kazlardan ... . 

Istanbulun en kirli caddele.. 
ri, meseli.: Yemiş, Balıkpazarı 
Bursa sokağı ve civarı velhasıl 
aklınıza gelen bütün pis sokak 
lann o hale gelmesine tavuk
larla kazlar sebep oluyormuş ..• 
Ve hakikaten ben de bütün bu 
sokaklarda sürü ile gezen bu ta 
vuklarla kazlara §aşıyordum ... 

Şimdi Belediyemiz sokaklar 
da batı boş gezen tavuklarla 
kazları loplıyacak ve sahipleri.
ne inat boğazlıyacakmış... . 

Rivayete nazaran ötede be.. 
ride tesadüf edilen piliçler bu 
karara dahil değilmi9ler .. 

FELEK 

Avrupa trenleri 
Şark Demiryolları ekspres 

saatleri dünden itibaren değiş. 
miştir. Badema ekspres saat 12 
yerine saat sabah ıekizde gele
cektir. Bu fark her gün biraz da 
lia erken hareketle temin edile 
cektir • 

Cevat Beyin vefab 
münasebetile 

VARŞOVA, 22 (AA.). -
Hariciye müstqarile protokol 
müdürü Türkiye sefaretine gi
derek Cevat Beyin vefatından 
dolayı Lehistan hükfunetinin ta 
ziyetlerini bildirmişlerdir. 

Milliyet'in Romanı: 19 

Başvekilimiz, müfrezeyi: 
- Merhaba aoker... hitabile 

selamladı. Asker bir ağızdan: 
- Merhaba paşam l mukabele 

sinde bulundular. Paşa, burada 
kendilerini saf tefkil ederek se
liimlayan Cumhuriyet ordusunun 
komandan ve yüksek rütbeli za . 
bitlerinin ayrı ayrı ellerini ııka
rak hahrlannı oordular. 

Bu esnada rıhtımın önü ve ga
rm her tarafı yüzlerce insanla 
dolmu§tu. Paşa, Garın iskeleye 
nazır merdivenlerini inerken şid
detli bir alkış tufam koptu. Se
vimli Baıvekilimiz, bu tezahura
ta mukabelede bulunarak halkı 
selamladı. 

Adatepe'nin giivertes.:nde •. 
Haydarpaıa limanındaki bü

tün sandallar, motör ve remôrkör 
ler bayraklarla donanmış, men
direğin önünde duran Adatepe 
ve Kocatepe torpidolan mürette
batı Baıvekili selamlamak üzere 
güverteye dizilmişlerdi. 

Baıvekil Paşa, gardan çıkar· 
ken Balkan Tütün murahhasları
na iltifat ederek kongre mesaisi 
hakkında kendilerinden malümat 
aldı ve kendilerine muvaffakiyet 
temennisinde bulundu. Kongre 
azaları teıekkür ettiler. Paşa Hz. 
gardan çıktıktan sonra refakatle 
rinde Ankaradan gelen zevat ile 
birlikte rıhtmıda kendilerine inti
zar eden Çankaya motörüne bi • 
nerek açıkta demirli bulunan Te
vere vapuruna doğru hareket edil 
di. 

Türk ve ltalyan bayraklarile, 
merdivenlerine kadar her tarafı 
süslenen Tevere vapuru yüzlerce 
kayık ve sandal tarafından ihata 
edilmitti. 

Tevere'de .. 
Baıvekil Pata Tevere vapuru• 

nun merdivenine ayak basar bas· 
maz, gÜverteye yayıhruş bekliyen 
muhtelif milletlere mensup yolcu
lar Başvekil Pa§Byı sürekli bir su
rette alkı§ladılar. Bu esnada va
purdaki orkestra istiklal martımı 
zı çalıyordu. 

Baıvekil Pş. Hz. Teverenin mer 
divenlerinde gemi suvarisi ve 1-
talyadan mihmandar olarak aure 
ti mahsuaada gönderilen miralay 

I Solenetti tarafından karıılandılar 
Burada P§. Hz. nin refikalan Hf. 
ye gayet zarif bir gül buketi tak
dim edildi ve hep birden vapurun 
büyük yolcu salonuna girildi. 

Bilgilk salonda .. 
Pata Hz. salonda ltalya sefa· 

reti ataae militerile görüştükleri 
sırada seyahatten çok memnun 
olduklanm neıeli tavırlarile ihsas 
ediyorlardı. Bu urada kendilerine 
ve refakatlerinde bulunan zevata 

Kemalist Tiirkiye ile 
Faşist itatya arasında bi
rib/rinin 11am11skiirane 
sözüne itimat eden bir 
haleti ı·ulıige vardır. iki 
ınemleketin mukaddera
tını ellerinde tutarı bügiik 
reisler gerek milletleri, 
gerek beynelmilel alem 
taı·afuıdan sözlerinin sa
mimiyeti11e, görilşlerinin 
doğruluğuna itimat edi
lecek müstestıa şahsiyet
lerdir. 

Bu siJzlerlm, yaptığımız· 
politfkanıtı sağlam oldu
ğu1111 ve istikbalde daha 
kumıetli olacağını ayni 
zamanda ifade eder. 

İstanbul'un gösterdiği 
alaka ve muhabbete ge
rinde, b11rada teşekkür 
ederken Ankara'da beni 
o kadar teşvik ve teşci ile 
yollamış olan biig/ik halk 
kütlesini de sellim/amış 

oluyorum. ,, 
Gazi Hz.ne telgraf 

laınet P a§a Hz. Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Hz. ile Mec
lia riyasetine verilmek Üzere ha
:ı:ırladıklan telgrafları Vali Mu -
lıiddin Beye verdiler. lomet Pş. 
bu telgraflarda ltalya seyahatine 
ba§laması münasebetile Büyük 
Gaziye ve Büyük Millet Meclisine 
tazimlerini bildiriyordu. 

Baıvekil Hz. teıyie gelenleri 
merdiven başına kadar geçirdik
ten ve herkese ayn ayrı iltifatta 
bulunduktan sonra vapur yavaı 

yavaş harekete başladı. 
Saat tam (11) i (10) geçiyor• 

du. Vapurun etrafına toplanan 
motör ve kayıklar Tevereyi bir 
müddet takip ettiler. Şapkalar, 
mendiller dakikalarca havada oal 
landı limandaki vapurların sü
rekli 'selam düdükleri araamda 
Tevere yava§ yava§ ufukta kü
çüle bir nokta halinde kaldı. 

S. Solenetti 
Başvekil Hz. ni lstanbuldan is

tikbale memur edilen ltalyan 
miralayı sinyor Solenetti, bir 
muharririmize §U beyanatta bu
lurunuştur: 

- Kıymetli Baıvekiliniz ltal
yada aahırsızlılda bekleniyor. 
Kendisi için muhteşem bir iatik-

Siirt Meb'usu 

MAHMUT ... a.·---··· .. -· ....................... _ 
bal programı hazırlanınıtbr. 

Salı günü öğleden sonra Brendi 
ziye, vanlacak, Bariye kadar bir 
otomobil gezintiai yapılacak, ora
dan Düçe tarafmdan Baıvekili
nizin rükubuna tahsis edilen hu
susi trenle Romaya gidilecektir. 

Çarp.mba sabahı saat (9) da 
Romada bulunacağımızı· tahmin 
ediyonım." 

Roma'da merasim.. 
Öğrendiğimize göre Brendizide 

Valii umumi tarafından Başvekil 
ve Hariciye vekilimizin ferefine 
bir ak.tam ziyafeti verilecektir. 
Romada da kral Emanuel Hz. 
Baıvekilimizi kabul ve §erefleri· 
ne ziyafet vereceklerdir. M. Mu
solini, Başvekilimizi bizzat istik. 
bal edecektir. Heyetimiz evvelce 
de yazıldığı gibi Romada dört 
gün kalacaktır. 

Vasıf Bey de gitti 
Roma Büyük Elçiliğine tayin 

edilen Vasıf Bey de dün Ankara
dan gelmiş ve Tevere vapurile he. 
yetimizin refakatinde Romaya 
hareket etmittir. Baıvekil Pata
ya refikaları Hf. Tevfik Rüıtü 
Beye de refika ve kerimeleri Hf. 
ler Roma seyahatinde refakat et
mektedirler. Heyetin diğer azaoı 
evvelce yazılan zevattan ibaret .. 
tir. 

Tayyare şenlikleri 

Her sene Roma'da yapıhnaaı 
mukarrer olan tayyare tenlikleri 
bu sene 26 mayısa tehir edildiğin 
den lamet P,. ve Tevfik RÜ§tÜ B. 
bu şenliklerde de hazır buluna
caklardır. Heyet 29 mayıate Ro
ma'dan harekette gene Brendizi 
tarikile 1 haziran'da tehrimize 
avdet edecektir. 

Matbaalann teşkilat kadrolanmn 
tanzim ve 932 mali oenesinde tatbi
kına lcra vekilleri heyeti mezun ola 
caktır. 

idare şekilleri 
Matbaaların faaliyet ve idare te

killeri birer nizamname ile tesbit e
dilecektir. Matbaalarda çalııan mila 
tabdemin için b.18JTUf ve teavün 
sandığı te§kil edilecektir. Bu sandık 
1ann sermayeleri matbaalar müstah
dem.ininin aylıldanndan keoilecek 
ytizde üçlerle ve her oene merbut 
olduklan daireler bütçelerine konu· 
lacak tahsisattan temin olunacaktır. 
Devlet matbaası nihayet 932 mali 
ıenesi sonuna kadar Ankaraya nak
ledilrniı bulunacaktır. Aıkeri mat of 

baalarm Ankaraya nakilleri ve bir
leştirilmeleri Milli müdafaa vekiile
tince üç sene iç.inde ikmal ve intaç 
edilecektir . 

Balkan 
Tezahüratı 

(Başı birinci sahifede) 
Nikolof taraflanndan birer nu· 
tuk İrat edilecektir. Odanın teai.s 
heyeti olarak tarafımızdan Tica
ret Odası rei~i Nernlizade Mitat, 
reis vekilleriı.den Habip zade Zi
ya, eczacı Necip ve Muhtelit Mü
badele komisyoı>undaki müıavir
lerimizden Milat Beyler intihap 
edilmitlerdir. Diğer heyeti murah 
basalar namına Odanın tesisine 
reisleri ve bazı delegeleri iştirak 
edeceklerdir . 

BugÜn Balkan Ticaret ve Sa
nayi Odasının tesisini mütealöp, 
müderris Tahir B. tarafından mu 
rahhadar terefine Tokatlıyao'da 
bir öğle ziyafeti verilecektir. Zi
yafetten sonra, murahhaslar, ih
:ı:ar edilen motö.-lerle Haliç'teki 
fabrikalan, bu meyanda Mezha· 
hayı, Cibali Tütün, Silabtarağa 
elektrik ve Balat'taki Süreyapafa 
mensucat fabrikalanm ziyaret e
C::eceklerdir. 

Müteakip gÜnlerde de tezahü 
rata devam edilecek ve konferans 
lar verilecektir. 

Dünkü İçtimadan aonra kendi· 
sile görÜ§en mulıarririmize Tahir 
B. ıunlan aöylemİ§tir: 
"- Bugün ihzari müzakeratta 

bulunduk. Balkan Ticaret ve Sa
nayi Odaomm tesisine ait muame 
lenin ifası huıunda mutabık 
kaldık. Yann (buıün) saat 10 
buçukta teaia meraainı.ini yapaca• 
ğız." 

Tarihi meskukat 
Kağıthanede Silahtarağa yo 

lunda çalıtan belediye amelesi
nin tarihi meskiikat bulduklan
nı yazmıştık. Bu haber üzerine 
Müzeler müdiriyeti alakadar 
makamata dün bir tezkere yu. 
mı§ ve bunlan istemiştir. 

Üç sene .•• Bunların her biri Ah rin tam öte tarafında kalıyor. mezarlığın etrafında dolaşıyor, bayata bağlayabilirdi. "- Ben 
met Şükrü Efendiye birer asır du. Ve bu yeni evde Şayeste iki evladını bu suretle ziyaret bekliyeceğim." Diyerek ya. 

E D •• y ld ' gibi gelmiş, sonra da bazan her ile beraber oturuyorlardı. ediyordu. Ben bekliyeceğim.,, diyerek ya 

Ve Uşen 1 Jnm. ayın bitişinde bu ayı bir hafta İki ıene sonra da tekaüdü Şayeste ile aralarında mazi- ı nında kalmış, elemli batını bağ 
kadar, bir gün kadar kısa ve geliyordu. Ömrünün daha çok ye dair hiç bir söz geçmezdi. nna basmış bir kız çocuğu. Ve 
hiç bir batıra bırakamadan ge- sürüp sürmiyec:eğini düşünme- Daha N amığın gömülmesine ad o kız çocuğu katili bile kendisi 

Nahit Sırrı buld " ı· çip giden bir fey bulmuştu. Boş, ği fazla bir zahmet ugu ıye doktorları müsaade rapo. ne yaklatbrabilirdi, Lakin 0 

Yeniden ve cehennemden ı ki pıçak, mutfaktan son daki- bomboş, ölüm kadar bomboş için, tekaüt edildikten sonra ru yazarken onu arayıp getir- küçük kız mezarlıkta yatan ölü 
geliyormuş gibi şeametli bir kada, Muazzezin İıtimdadım bir hayat sürüklüyordu. Eti- Ankarada kalıp kalmıyac:ağını ~~şti. Ve .~~isine .. Aeskiden den ne kadar uzak düşmütıe, ha 
kahkaha içinde kelimeyi tekrar duyarak, belki de tamamen gay ni, kamnı, ZeTrelerine kadar bü düşünmüyordu. Bir kere olsun goatermedıg! hır mulayemet!e pishanede yatan öteki ölü için 
etti: - Yoksa, söyle bakalım ri şuuri aldığı pıçak gırtlağı. tün maddelerini toprağa vere- hapisaneye gitmemiş, bütün ri- muamele edıyor, her hareketı. de 0 kadar uzaktı. Cinayet gü 
yoksa ne olurmuş? na girdi. Ve Namık sallandı, rek sade kemikleri kalmış mev- calarına rağmen Saidi görme- ni h9§ görüyo~du. ,. .. nü evden kaçbğı vakit, uzak. 

Ve ancak o zaman, küçüğü- kolları bir kere ileriye doğru talar için nasıl hiç bir tahavvül ğe razı olmamıştı. Fakat buna Şart koydugu ve kat ıyen mu tan görmekle aşık olup kendisi 
ııün elinde bir pıçak olduğunu gitti, sonra cansız bir cisim gi. mukadder değilse, bir iskelet mukabil, yirmi bir yaşındaki saa~e et~ediği cihet, gelin~~ ni istiyen 

0 
müherıdiı Halil 

gördü. bi "pat!,, di.ye yere düştü. için topraklar altında nasıl biç oğlunu "esbabı muhaffefeye mazıye aıt şeylere tema11 ııli. B . . . • kmd 
- Vay, cesaretin bundan Evet, kısa, çok kısa bir cİ· bir haz ve hiç bir ıztırap mukad müstenit tehevvüren katil filin Bu şartla Şayestenin hiç bir . ed'.!'ın evınede -~~1''· vedy~ Aha 
·ı · ı· ? B · akl d 1 1 M b "d d 1 d k h" d d 1 b b · k k dının b ı.z ıvaç ecıeıuenne aır • mı ı en ge ıyor. eru pıç a a o muştu. uazzez u cı a- er o amazsa, ona a artı ıç en o ayı,, on sene apse ma şeyıne arışmıyor, a azı Şükrü Ef d" h be .. 

mı tehdit ediyoı:-sun? Ben ada- lin sonunda da bağırmadı. Sade bir sevinç gelemez ve yeni biç kum bir katil yaptıktan sonra geceler teyzesinin, halasınm, me~ . . en ıye a r gon 
mm elinden onu akr da bir tek Namık daha sallanırken oda- bir keder ulaşamazdı. Cebeci. Cebeci ilersindeki mezarlıkta yengesinin evinde misafir kal. derılmışti. Fakat bu yakın za
me indirip defederim ! dan, evden kaçb. O halile kim deki evde geçen cinayetten san yatmağa giden ölüyü de ziyaret masına bile lakayt kalıyordu. man bir tü~lü gelmemi§, so.?· 

Sait gözleri büyümüş, ren- bilir nereye, kime, kimlere git- ra orada otunnağa tahammül etmiyordu. Sanki büyük oğlu Onun bu miaafirliklere faz- ra Muazzezın aylık kazancı uç 
gi artık bir ölü rengi gibi, o- ti .. Emine kadın artık kısık ve edemiyerek bu evi satmı9, ls- kendisile kavga ettiği geceden la süslü, fazla boyalı gitmeaine dört yüz lirayı geçmiyen ve ni. 
na yaklaşmıştı: kaim sesile bahçede bağmp ça- met Pata mahalleainde küçük ve küçük oğlu ağabeysine pı- dikkat etmek te batırma gelmi kaha da lüzum görmiyen m.ü-

- Sus Namık, defol diyo· ğırmağa, ulunıağa benziyen bir bir şey satın almı§tı. Bentdere çak sapladığı saatten biraz ev- yordu. Fark etle de ihtimal bendiai bırakarak daha zengin-
nım sana! diye haykırdı. feryat ve iıtimdada batlamış- aini, karşiki bot dağlan ve öte vel ölmüşlrdi. Sade, cuma gün ki bir şey aöylemiyecıekti. Ne lere, daha nüfuzlulara, daha bü 

Namık ta söyleniyordu: tı. ki ev gibi Ankara kalesiri ~ö- leri, nereye gittiğini kimseye hakla değilse bile ne diye söyle yüklere geçtiği duyulmuştu. k 
----'0Yl"lki" ... UJ''ı...,..•ı...LILln-_. .. .ı...•,..ı... '..L------.l1U' "l....------1.r.m..hi •·._.-.,..,__,·c.-ı1ııoı·ıci..c<ı·ok.. 'uz.akt.'a.-1.ai·iı· .J'leıı.mı:eı,..ık..';ıuı.ruı"'Jn • ... ..sıı.kıı'.i"t.a.,,Lnı,., 'l'iı.rıı'·i· ! stanbulda. bir ailenin altı ay 1 

Yalnız 16 mevkufla 35 gayn 
mevkuf hakkındaki evrakın ba· 
zı cihetlerden tetkikine karar 
verilınittir. Beraet edenler tah. 
liye edildiler. Ölüm cezasına 
mahkum olanlar koğutlarda 
Dlillbafaza altma alınmıtlardır. 

Cümhuriyet 
M.Bankası 

(Başı birinci sahifede) 
fıkra ili.ve edilmiıtir. Banka ve 
boraada mukayyet devlet talıvill 
bnı veya devlet kefalet ve t.aah
hüdünü haiz olup reaülmal ile 
faizinin alim esaaı ile tesbit edil· 
mİf bir para ile tediyeai meırut 
tahvilatı veya tediye edilınit ser
mayeai akalli 5 milyon Türkıı..lira• 
n olan Türk bankalarmm tal'ıvili 
tım alıp &atmak hakkını haizdir. 
Ancak bu i§e merkez bankasının 
tesviye edihnit sermayesiyle ihti
yat ako;e.i muamelesinin icraaı i
çin mecliai idare azasından asga• 
ri 5 inin ittifakı ıarttır. 2 d fıkra· 
ama zirdeki hükümler ilave edil· 
mittir. Vadeai 9 ayı tecavüz etme 
yen zirai senetlerde ve ticari ,.,. 
netler hükmünde iıkontoya ka
bul edilebilir. Şu kadar ki bunla· 
nn miktarı tediye edilmiş serma
yenin yüzde 15 ne muadil meblağ 
la ticari iskonto çlizdanının yüzde 
15 i yekiinunu tecavüz edemez ... 
Bundan baıka vadesi 3 ayı teca· 
vüz etmeyen ve bir banka tarafın 
dan ibraz edilen 3 imzayı muhte. 
vi hazine bonoları da ticari sene
dat hükmünde iskontoya kabul 
edilebilir. Ancak hu nevi seneda
tm yekWıu merkez bankasının le· 
diye edilnıit aermayeainin yüzde 
40 a muadil miktarı tecavüz ede· 
mez. Şu kadar ki meclisi idare bu 
vade ve ıniktan iki mioline iblağ 
edebilir. Bu nevi hazine bonolan
nm iskonto nisbeti maliye iki mis
line iblağ edebilir. Bu nevi hazi· 
ne bonolarının iskonto niaheti ma 
liye vekaleti ile banka meclisi i
daresi arasında tekarrür ettirilir. 
3 h İ§81'etiyle zirdeki fıkra tezyil 
edilmiıtir. Banka hazinenin hita
mı vadesine azami 3 ay kalını~ 
bonolannı resen iskonto edebil
mek salahiyetini haizdir. Şu ka· 
dar ki bu işe bankanın teaviye e· 
dilınİ§ sermayesinin yüzde 40 ın· 
dan fazlası tahsisi edilemez bu 
suretle iskonto edilecek olan ha· 
zine bonolarına tatbik edilecek 
faiz nisbeti banka meclioi idaresin 
ce aynca tayin olunur. 44 uncu 
maddeye zirdeki fıkra ilave olun 
muştur. Banka döviz tediyatı ka
buhlüne ve karıılıklı kaT§ılıkaız 
avans almağa mezundur. Bu ka· 
bil muameleler için icabında ve· , 
receği faizler miktan baladaki 
tahdide tabi değildir. 

Mevlit kıraati 
Merlnun Ankaralı Hoca lımail 

efendi ruhuna ittihafen bugün Çen
berlit&§ta Köprülü camünde öğle na 
mazını müteakip mevlidi nebevi kıra 
at olunacağından arza eden ihvanı 

dinin teşrifleri rica olunur. 

cede sarfedenlerin meclialeri 
onsuz kurulmaz deniyor, elmas 
ları, tuvaletleri, israfları anlatı. 
la anlabla bitirilemiyordu. 

tik önce bunlara Ahmet Şük 
rü Efendi in.anmak iatememi9, 
Muazzezin Halil Beye varması 
haberini aylarca beklemiıti. Fa 
kat sonra, Halil Bey ortadan 
kalkarak yerine birçok beyle
rin ve beyefendilerin geçtiği 
tüpheye imkan kalmıyacak bir 
ıurette meydana çıkınca, Şük
rü Efendi evladını toprağa ver 
miş bir babanm ıztırabmı bir 
keTe daha duymuştu. Fakat, 
ayni zamanda da garip bir sü
kiln ve huzura eritmitti. Çün
kü, ölüm saatine kadar bundan 

aoııra çekineceği, korkacağı hiç 
bir felik..t te kalmamış oluyor 
tlu .. 

•(SON, 



V• 

i! 
e 

il 

u 

k 

·ı 

s 

i 
r 

~-
~r 

~ 
ç 
1 

MiLLi'\' ET PAZARı .t:SI 23 MAYIS 1932 

Bir devrialem sey
yahının hikAyesi! Z~MH~T Yalova KlrLl~lLlHI KARLSBAD 

A vnıpadan diplomalarla musaddak birinciliği ve en büyÜk zafer niıanmı 
ihraz ettiği ıibi Türk zekası, Türk san'atı, Türk sermayesi ve Türk amel IPsile ihz ... olunmuıtur. 

Büyük Otel - Büyük Lokanta -
1, 

Sporcu Arslan Bey ayak 
la devrialem rekorunu kır-

Büyük Gazino 
1 Haziranda açılacakhr. 
Radyoterapi - Fizyoterapi - Elektroterapl 

- Hususi banyolar _ 
lstanbul'un en iyi orkestra ve cazbandı 

Otel ve yemek fiatlarmda büyük tenzilat ·-:ıpı'mısttr. 
Yemek mecburi değildir. 

Seyahatte, ikamet masrafları, otel intihabı, 

tedavi ıeraitinde teshiliit ve her nevi faideli 

izahat için, İstanbul'da ( Merkez postaı::esi arka

smda ) kilin Reji Hanının 3 numaralı dairesinde 

Karlsbad Belediyesi miimessili H A G O P 
M 1 K A E L Y A N Efendiye hergün saat 11 
den 13 e ve 16 dan 18 e kadar müracaat edilmesi 

mak sevdasına düşınü~tü:. 1 1 ... __ R_A_D_~_O _ __..I Ticaret lıleri Umum müdürlü-! Atölye veya Tamirhane 
ğünden: 30-lkinci-Teırin-330 tarih- ! 
li kanun hükümlerine eöre Türkiye Olmak için çok elverişli, 4S metre mürabbıu 
de q yapmağa izinli bulunan ecnebi 
ıirketlerinden (Deyçe Luft Hansa sathında ve ayrıca 10 metre murabbalık yazı. 
Anonim ıirketi - Deutch Luft Han- ı hanesi ile çinkodan inşa edilmiş, demir pence• 

Gramofon, 19.30 Cennet Hanım, Ye aa Aktien Gezellachaft) şirketinin ; 

Bugünkü program 
lSTANBUL (1200 m. 5 k) 18 

• Be h · 20 30 ı-eli bir bina ucuz fiatla sablıktır. Fazla tafs"ılaAt 
sarı Aıon Y eyctı, · opera, Türkiye umum vekili haiz olduğu , 

J 
21 ıtüdyo saz heyeti ve Belkia Ha- salahiyete binaen bu kere müracaat- j için Sirkeci'de Ankara caddesi 18- 24 uumero-

nım, 22 orkeıtra. la Şirketi halen ı"lzam edebilecek ı·-----· l dil '"d" ara mllracaat e meu ır. 
~'....:========:::::::::::::::.~ BELGRAT (429,8 m.) 20,30 gra borç veya nakit ve yahut kefalet se 

mofon, 21 piyano konseri, 21.40 ko- nedi gibi evrak ve vesaik imza ede- 1 İstanbul Türk Emlak şirketinden: 
Bu hevesle geceleri uyu- ı medi, 22.10 radyo orkestrası, 23.10 ı memek tartile şirket namına yapa-

yamaz olmuştu: Düşündü, danı muıikiıi, 24.30 çingene muıiki ~ğı işlerden doğaca!t davalarda b~- j .şou Şirket Taksim' de Tal'mhane'de 120 metre tul ve o.. 
t dı si. 1 tun mahkemelerde dava eden, edı- metre vasati irtifada beton armecen bir istinat C:uvar. 
aşın ••· len ·· ·· ·· h ıf tlaril h inşasını kapalı zarfla mun" akasaya vaz'etmı"ştı"r. 

BKREŞ (394,ı m.) _ 20,4S piya ve uçuncu ta ıs s a e azrr 
1 

k 
. 

2115 
la bulunmak üzere Mehmet Kenan Be 25 mayıs 11'32 tarihinden itibaren pazar günü 29 mayıs 

no onTesı, , '81" . 1932 d b ·ı f BUDAPEŞTE (550,s m.) _ 21 Yi vekil tayin eylediğini bildirmiş ıı ı o mak lzre saat 10 la 13 arasmda, Talrs:m'de 
orkestra, 23 havadiı. ve lazım gelen veıika7ı vermi§tir. 1 V~lde Ç~şme fokağında ş:rket idarehanesirıde iştu işe 

J 
Keyfiyet kanuni hükümlere muva- '""' t,.f,.r; p 'a-, ve şartnameler 3 lir" ,,.,,• ~· · i" · ,. 

LONDRA, (355,8 m.) - 22,05 fık görülmüt olmakla iliın olunur. ı • talplere verilecektir. 
operadan naki, 23,35 danı musikisi. ---------------------------

RADYO - PARIS (1725 m.) -
20 sinema musahabesi, 20.10 yeni 
kitaplar 20.30 İngilizce den, 21 rad 
yo konıeri. 

Nihayet kararmı verdi: PRA~ (488,6 m.) - Brunn'dan 

K ti ku 1 
'-il nakil, 21 orkestra konıeri, 23 hava-

ur ara, ş ara yem uı e d. 
il. 

olsa gidecekti. 
1 

ROMA (441,2 m.) - 21.20 kon
ferana, 21.SO salon musikisi, 23 mu 
zik . 

VARŞOVA (1411 m.) - 21 tef 
rika, 21.15 toska operası, 23.45 rad 
yo jurnal, 24 danı muıikiıi. 

ViYANA (517,2 m.) - 21 ask&
ri bando konseri, 22,15 Breslavdan 
nakil, 23.20 havadis, 22.35 danı mu 
ıikiıi. 

Edebi yeniliğimiz 
Bir sabah evdekilerle ve ., Refik Ahmet Bey tarafından 

dalaşıp çıktı, gitti. edebiyat tarihimize dair 1stan• 
ı bul radyosunda verilmekte olan 

.-------.,,,.--------. konferanslardan beşincisi yann 
akşam saat yirmi buçukta veri
lecektir. Mevzu: Edebi yeniliği 
miz. 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

(25 mayıa çar§amba günü akf3111J 
saat (21,45) te Ratit Rıza tiyatro
su "Ceza kanunu• vodvil (3) perde 
Muharriri lbnirrefik Ahmet Nuri 
Bey. Otobüı temin edilmiıtir. 

Ancak altı sene sonra ı ----------
perişan bir halde dönebil- ERTUCRUL SADETTiN ve AR-

d. KADAŞLARI - BU GECE ~ 
ı. 

Kadıköy Süreyya sinemasında: 
KARANLIKTA BiR BUSE 

VE 
ZUHAL BURCUNDA - ::::- Pertembe akıamı ve cuma gündüz 

ve gece Şehzadebaşı MiLLET ti
yatrosunda matbuatın ve münevver
lerin davetli bulunduğu büyük haile 

6 

Giderken giydiklerinin 
hepsi çürüyüp atılmış, yal
nız ayağındaki potinler ge
ri kalmqtı: Herkes şaştı. 

HAMLET 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemeıinden: Kasunpaf'lda Yeni 
çqme caddeainde (3) No. la hane· 
de aalr:in iken müpt.eli olduğu Akıl 
hastalıimclan dola,.. Şiıli Frama 
haıtanesinde tahtı tedavide bulunan 
Tabip yÜzbqı Nurettin Beyin itleri 
ni görmek için tayin kılman kayyum 
Minire Hanmun Tazifeıine nihayet 
verilenok Boyacıköyünde sekizinci 
sokakta (2) No. lu hanede sakin 
zevcesi Kıymet Hanımın vasi tayi
nine 9-11-930 tarihinde karar ve 
rilmiıtir. Keyfiyet ilin olunur. 

Üsküdar Hukuk hikimliğinden: 
Oıküdarda Karacaahmette Aşçıha~ı 
mahallesinde bakkal sokağında 5No. 
lu hanede sakine Nadire Hanım ta
rafmdan mezkur hanede sakin ko
cası Ramazan Efendi aleyhine ika
me ed;len bo§anma davasının icra 
kılınan mnhakemei aleniyeıi netice
sinde; tarafeynin beraberce yatııdık 
lan esnada aralannda geçimıizlik ek 
sik olmadığı ve müddeaaleyhin dört 
beş sene mukaddem kanııru terkle 
bir semti meçhule gittiğini ve infak 
ve iaıe eylemediği sabit olduğun

dan tarafeynin botıınmalanna 2---4 
-932 tarihinde karar verilmit olup 
müddeaaleybin ikametgihınm meç· 
huliyeti huebile olhaptaki ilam ken 
disine tebliğ edilmediğinden tebliğ 
makamma kaim olmak üzere keyfi
yet gazete ile ilan olunur. Ef. 

lıtanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: Paraya çevrilmeıine karar 
verilen 300 muska! Bulgar pyağı 
28 6 932 tarihinde saat 14 ten 
itibaren sandal bedesteninde bilmü
zayede birinci 3!;tk artbrma suretile 
satılacaktır. Talip olanların vakti 
muayyeninde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilin olunur. 

latanbul Birinci lnaı memurlu
ğundan: Adres: Mahmutı>"!ada 

Haçoplo hanında 17 No. da Meh· 
met Ziya B. hali.da iımi ve adresi 
yazılı olan zatın iflası açılıp tasfiye
nin adi ıekilde yapılmasına karar ve 
rilmq olduğundan: 

~a~ıtöJ Malınü~irliğio~eu: 
icar müzayedsie 

Nev'i Karyesi 
Otel maabahçe Kalita~vaPlorY• 

Gazino " 
Hane maabahce " 
Hane " 
Hane " 

Hane 
Dükkan 
Hane 
Hane 
Hane maabahçt. 
Hane maabahçe 
Bağ yeri 

" 
" .. 
" .. 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
,, 

" .. 
" .. 
• 

Bağlu 

No. 
90 

3 
4· 
ıs 
19 

17 
1 

116 
117 

İcar müddeti 
3/7;932 den mart 934 
sonuna kadar 21 ay 

,, '' '' 

Tarihi 

.. 
" 

" .. 
tesliminden 

1934 ıonuna kadar .. ,, 

" " 
" 

,, 

" 
,, 

" " .. .. 

" 
" 

Mart 

.. 
" .. .. .. 
" 

Eylôl 932 iptidasından i
tibaren üç sene müddetle 

Florya çiftliği hududu dahilinde numara ve evsafı yukanda 
yazılı emlak ve arazi hizalarında gösterilen müddetlerle icara ve
rileceğinden talip olanların ihale günü olan 25 Mayıs 932 tarihi· 
ne tesadüf eden Çartamba günü aaat 13 te ve fazla izahat almak 
iıteyenlerin de her gün Bakırköy Malmüdürlüğüne müracaat ey. 
lemeleri ilan olunur. (1706) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yirmi beş bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasası 2 Ha
ziran 932 perşembe günü saat on birde yapılacakbr. Taliplerin 
nümune ve tartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya it
tirak için mezkÔT günde muayyen saate kadar teminat ve teklif 
nameleri ile komisyona müracaatları. (2007) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapalı zarfla müna 
kasası 2 h!ziran 932 perşembe günü saat on bette yapılacaktı:r. 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve münakaaay.- itti· 
rak için teminat ve teklifnameleri mezkôr günde muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatları (2006) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan 

Sekiz bin sekiz yüz adet mamôl yaatık kıhfmın kapalı zarfla 
münakaıuı 7 Haziran 932 ıalı günü aaat onda yapdacakb·r. Ta. 
liplerin ıartnameri görmek üzere her ıün ve münakasaya ittirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen ıaate 
kadar komisyonumuza müracaatları. (2088) 

Gedikpaşada Jand~a 
Sabnalma komisyonundan 

Fakat potinlerin içinde 
\:,u satırları okuyunca her
kesin hayreti zail oldu ve: 

Yedi bi.n beş yüz adet mamôl yatak kılıfmm kapah zarfla mü· 
nakaaaıı 7 Haziran 932 salı günü ıaat on birde yapdacakbr. Ta
liplerin şartnaıneri görmek üzere her gün ve münakaaaya ittirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkôr günde ve muayyen saate 
kadar komisyonumza müracaatları. (2087) i 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU. GÜVE, PiRE, BlT, ÖRÜMCEK. ağaı; 
lar, çiçekler ve nebatat Üzerindeki tırtılları, tavuklar ve kümes kutlan ilı 
sair hayvanat Üz' r!nd~ki piı-cleri ve böcekleri ve bilümum başaratr mevti 
ebedi ile kat'iyyen öldürülür ve bir daha ciirilemezleı·. Aksini İ•bat edene 

SOOO JB.·a tazminat verilir. Emsaline: nauren daha müeııir,daha 

öldü'.;jcü ve yarı yarıya ucuzdur Devlet demiryolları, Şark 

demrryolları,Seyrisefain,Hilö.liahmer,Gülhane, Ccrrahpa'8. Haseki hastane
leri,veııair büyük hastanelerle Srhhat yurtlarr,Yatı mektepler~büyük oteller, 
büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kumpanyau, ve bilümum 
müessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA istiır~~ı etm•kteclirler. ismine ve 
markasına dil IJt ediniz. Ha~an Ecza deposu. 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932 - 1933 ders senesi için İstanbul'da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Askeri liselerile Buraa'da bulunan Bursa Askeri Lise 
sine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. 
2- Liseler 9, 10, 11 inci sınıflan (1, 2, 3) üncü; orta mektep. 

!erde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liaeleı 
kısmına 400; 500, Orta mektC11 ır kısmına da 200; 300 talebe alı· 
nabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden batka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükfunete ait olduğu gibi 
aynca talebeye her ay bir mikdar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter. 
fi ederler. Ve iki ıenelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
!arı yerlerde 1Temmuz932 de hatlar. Ve Ağustos 932 tarihinde 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nıeainin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil 
auretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lunduklan yerlerin Askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi kay-4 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaralan bütün Askerlik şubelerinde 
mevcuttur. Talipler aakerlik ıubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkür ,artlan öğrenebilirler. 

Naim Vapur idaresi 

Iımir sür'at postası 
(20 Saat) 

Lüks 

ADNAN 
Her 

hafta 

npuru 

Perşembe 
Jünleri Galata nhtımından saat 

tam 18 de hareketle doğru 

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

(2180) 

Güzel ilk 
' mevsimi 

.. ~8 .... n 1ı.re..ı, 

ubwl• ve pndra• 

•• btlm&I Nl)dlğ( 

takdirde bılltü• 

aeae temadi ve so

lak we •aeaim bö· 

tüa mazanatuu 

Tafsilat için Galata, Cümriik 
kartmnda Site Fraruıez Han No ' 

- Tevekkeli eskimemİ§. 
dediler. 

lıt. 8 inci icra dalı-esinden: Bir 
deynin temini iıtifaaı için tahtı hac
ze alınıp paraya çevrilmesi tekarrür 
eden Bahçelıapıda Y alıköıkü cadd&
si 2/4 numaralı dükkanda mevcut 
Lir adet fotoğraf makinesi 24 S-
932 tarihine müsadif salı cünü saat 
12-14 e kadar paraya çevrileceğin. 

den taliplerin mezkıir günde mahal. 
!inde hazır bulunacak memuruna mü 
tacaatları ilin olunur . 

1 - Müflisten alacağı olan veya 
mallannda iıtihkak iddiaarncla bulu 
nanlann alacak ve iddialarını işbu 
ilandan bir ay içinde ayamı reımiye 
müıtesna olmak üzere her gün saat 
9 dan 12 ye kadar Sultanahmette 
Adliye binasında icrayı vazife eden 
ikinci lfli.ı memurluğuna ııelerek 
alacaklarmı kayıt ettirmeleri n se
net ve defatir gihi delilleri her ne 
iae asıl veya sureti muaaddakalarmı 
nnneleri: 2 - Müflise borçlu olan 
lann yukanda ııöaterilen müddet 
içinde borçlarını kayıt ettirmeleri ve 
müflise tecliyatta bulunmaları hili
fında harekatın ceza kanunu muci
bince takibat ve mes'uliyeti mucip 
olacağını bilmeleri: 3 - Müfliıin 
emvali ve nukut ve tahvili.t ve buna 
benzer kıymetli evralonı her ne su
retle olursa olann ellerinde bulundu 
ran eıhaa ve lıenka ve Mir müesse
senin üzerindeki haklan mahfuz kal 
mak tartile o mallarrn a7ni müddet 
zarfında daireye teslim etmeleri ak
ıi takdirde cezai takibat ve mes'uli. 
yete uğrayııcaklan ve mazeret bu. 
lunmadıkça ruçhan haklarından mah 
rum kalacaklarını bilmeleri: 4 -
2 huiran 932 pertembe saat 13 te 
yukarıda yazılı olan iflaa dairesinde 
alacalclılann ilk toplanması yapıl

masına kararlatmrı olduğundan ala

caklılann hazır bulunmalı..·ı ve müf 
!isin müıterek borçlulan ile kefille
rinin ve borç tekeffül eden sair 
kimselerin içtimaında bulunmakta 
haldan olduğu ilan olunur. efendim. 

12 yazıhanesine müracaat. ..,.RE~· 
Bilecik depoıu kömür tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla .. -~ Tel. B.O. 1041. 41•11ıiı ...... ! \' -~ 

münakasa11 1 l / Haziran/932 cumartesi günü ıaat IS te idare -=::..:....----------

~~~~~::::::::::~ 

İstanbul: Bahçekapı'da 
ve Beyoğlu: İstiklal cad-

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha-

1 nesi Karaköy Börekçi fırıru sıraam
i da 34. 

·-------------------
MAMA 
Dr. Hakkı Şinasi I 

ır. 

DOKTOR 

t. ı"İN ŞÜKRÜ 
C ..iıili hastalıklar mütehasaısı 

Her ııün öğleden sonra lıtanbul 
Türbe Babıiıli Caddesi No. lC 

Telefon 2,2622 

merkezinde yapılacaktır • ul Y uly hanmda H s 1 M o ~ 
Tafsilat Ankara ve Haydarpata veznelerile Bilecik iıtasyon na 

1~ E;~i an yazıhanesin:; J. ... 
müdürlüğünde birer liraya satılmakta olan tartnamelerde yazı· Mehmet Hafizof efendi,... latanbul ( • 
hdır. (2150) 3 üncü icrasından: Rıza Rüfai E- ·• KREM 81ltl0l'i) 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

7ERLEMF.YE MANi OLUR. 

fendiye borçlu bulunduğunuz ezgay 
ı ri masraf 300 lira7a mukabil mu· ZA YI - Şile Askerlik ~ubesin-
1 maile7he terhin etm1' olduğunuz. den aldığım terhis vesikamı kayhet-

300 mu.·-· .n;ty•"- 28-S-932 tan . y . . . 1 - d ki .. anı •- -&" bm. enıaıru a acagım an es sının 

hinde saat 14 te bilmüza7ecle birin- .. .. .
1 1 • hükmu yoktur. 

ci açık arttırma suretı e satı acagı . . , __ .. 
1 104 üncü maddeye tevfikan tebliği / Şilenın Oruç oglu 1<oyunden 

1 
ihbar makarruna kaim olmak üzere 1 Karakat <>iullarrnda.'.' 320 ta-
,.o_ ol vellütlii Mehmet oglu Sadık 

ı L11U1 unur. 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuv-vetsizlik halabnda bü
yük faide ve tesiri görülen osfatlı Sark Malt Hulasası 
Edirne viliyeti 
Encümeni ~aiınisin~en 
Edirne Sao'atlar mektebine muktazi olan malzeme, ciıı.s ve 

aıikdannı gösterir liste ve şartnamesi mucibince mübayaa edil
ınek üzere kapalı zarf usulile ve iki ay müddetle münakasaya çı
"8nlmı§tır. 29-6-932 çarıamba günü ihalesi yapılacağından ta. 
tiplerin teklifnaınelerini o gün saat IS ıe kadar Vilayet Daimi 
encümenine tevdi etmeleri. 

Cinsi 
Marangoz tezgahı 
Kösele taşı bir metre kutrunda maa dinamo. 6 
Kabalık tezgahı maa dinamo. 
Pres tezgahı 
Tutkal sobası 
Büyük işkence 
Diıli rende 
Bileme yağ taşı 
Bıçık bileme makine.. 
Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet. 
Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet. 
Galvaniz saç 10 luk 54 kilodan ıs demet. 
Galvaniz ıaç 6 lık 54 kilodan 10 demet. 
Galvaniz tel 10 luk SO kilodan 50 demet. 
Civatalık demi.. 200 kilodan 6 milim. 
Silme demiri 100 kilodan 2 santim. 
Taraklık çember 100 kilodan 2,S nntim, 

Mikdan 
12 tane 

1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
8 ,, 

30 ,, 
20 ,, 
1 ,, 

12 - CIJ'CIJ'lı ınakap kolu; Hahn und kolb veya bu ayarda bir 
ınarka olacaktır. 

2_4 - tane makap burgusu, 3 tanesi S mı/m kalınlığında; 3 ta 
nesı 6 m/ m kalınlığında 3 tanesi 7 m/ m · 3 tanesi 8 m/m· 2 ta
nesi 9 m/ m 2 tanesi 10 m/m; 2 tanesi İ2 nv'm; 2 t~i 14 
m/m; 2 tanesi IS m/m; 2 tanesi 16 m/m kalmlığmda olacak. 

12 - adet ince ditli ağaç eğesi: 30 santim tulünde balık sırtı. 
12 - adet balık sırtı ağaç törpü. 
12 - adet sırtlı Sığaço; düz saplı, ince diıli; Hahn und kolb 

veya bu ayarda bir markalı, 20 ili 25 santim keski mesafesi. 
12 - adet Havıa açmak için makap; Konik, zaviyesi 45 dere 

ce ve konik büyük kutru IS m/ m olacak Hahn und kolb veya bu 
ayarda bir marka olacak. 
. _S-:--:: adet çifte ayarlı ağızlı ni •.ngeç; sapından kelebekli olacak 
ıyı cılah. 

.. 1 .-. .adet 70 santim tulünde bıçak bilemeye mahsus elektro mo 
~orlu bıleme tezgahı , taş elektro motorla müteharrik ve bıçak el 
ıle müteharrik olacak; elektro motor !beygir kuvvetinde 220/ 380 
Volt mütenavip cereyanlı olacak. 

1 ad~t kösele taşı: Yumuşak dökme taş olacak; motoru ve ava 
r!l tertıbatı ayarlı olacak. Taşın kutru 1 metre ve genişliği 12 san 
tım olacak. 
. 1 - adet kabalık makinesi; genişliği 70 santim. Elektro moto 

nle beraber; mcıtor 4 beygir, 220./380 volt mütenavip cereyanlı 
Kirpıer veya bu ayarda en ıon m.arkadan olacak. 

1 - adet Pres tezgahı: Nümunıeye göre 3xl 20 metre eb'a
dmda ve Kirtner veya bu ayarda markadan ola~ak. 

1 - Tutkal sobası: Tulü iki metre arzı 1,50 metre eb'admda 
olacak, yan tarafından üç göz tutkal koyma kovası olacaktır. 

12 - el bıçkısı: ince dişli tulü 60 santim, arslan marka; 10 san 
timde 40 diş olacak; ve kolların boyu 36 santim olacak; ve dışbu 
dak ağacından olacaktır. 

12- Kol bıçkısı: 10 santimde 27 diş olacak. Ve kol uzunluğu 
1 40 santim olacak dış budak olacak. 

12- Zemin bıçkıaı: Genişliği l,S santim, boyu 45 santim; An 

Onluk çinko 80 kilo 25 tane 
Tuz ruhu 10 kilo 
Kalay 10 kilo 
Oç sandık teneke Slx72 
Bakır bir milim 20 kilo 
Mengene 2 adet 21 kilo 
Tenekeci makası. 
Gönye köıebent 20x20 
Gönye kötebent 30x30 

i
l lanı marka olacak. Kollar dışbudak olacak. 

Edirne mıntaka sanat mektebi tesviye 

T. Köıebent o/o 75, 30x3.. 
T. kötebent o/o 25, 50ıt25 
Muhtelif saç levha 4 demef 
Talam çeliği 20x25 
Demir deatereai 
Muhtelif perçin çiviat 
Muhtelif makap 
Demir deıtere kolu 
Vantilatör ayaklı seyyar demirci ocap 
Pens 
Kaynak çeliği 
Lima demiri 5x30, 3x20 

13 
1500 kilo 
·soo ,, 
750 ,, 

250 " 

300 ,, 
15düzine 

50 kilo 
600m/m 

2 tane 
1 .. 
4 ,, 

30 kilo 

Boru bükme makinesi 1 tane 
Deatere Baraııtor verkzeng G. M. K. H. 47 250 ,, 
Demirci örsü 90 kiloluk. 4 ,, 
1. m f m den 20 mı/m ye kadar 1/10 m./m farklı muhtelif 
makap 5000 tane 
1 m/ m çelik saç 1 levha 50xSO 

2,5 m./m çelik saç 1 levha SOx60 
Muhtelif N. O. 3. S zımpara kağıdı 600 ,, 
Alman çekici 330 ,, 
Vitvort dit tarağı S ,, 
Seller dit tarağı S ,, 
Pleyt 2 ,, 
T oma tezgahı 1 ,, 
Motörlü zımpara tezgahı 1 ,, 
Motörlii zımpara tezgahı (büyük) 1 ,, 
Çelik destere barantow verkzeng G. M. K. H. 47 - 250 ,, 
Motöre merbut ufak vantilatör 1/z beygjı 1 ,, 
Kaminato. 1 ,, 
Toma katarları ile çelik uçlar. too ,, 
506 N. H. K. Markalı mikrometre 1 

" 60 N. H. K. markalı trapez diş mastan. 1 ,, 
460 N. H. K. markalı kıl cedveli S ,, 
'Ayaklı ve taksimatlı mihengir 1 ,, 
Muhtelif cinı kaplama 300 yaprak muhtelif renk Kök 2m2 

Edirne mıntaka san'at mektebi marangoz 
atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 
1 - Amerikan makap hava çeliğinden Diek: Stock marka ve 

ya bu ayarda olacak beherinden eb'at ve mikdan merbut fotoğraf 
taki listede gösterilen şekilde olacak. 

2 - Çelik saçlar: 1 levha 1 milimetre ve 50x50 eb'admda ta. 
lam çeliğinden; bir levha iki buçuk milimetre 50x60 santim eb'· 
adında takıın çeliğinden. 

3 - İyi cin.sten bezli zımpara kağıdı 000 dan 50 adet 00 dan 
100 adet O dan 100 adet 1 den 100 adet 1,5 dan 50 adet, 2 den 
50 adet 2,5 dan 50 adet 3 den 50 adet, 3,S dan 50 adet mecmuu 
600 adet. 

4-Çekiçler. Alman ~ekici olacak 30 adet: lS adedi bir kiloluk 
lS adedi O, 700 kiloluk. iyi çelikten. Ve ağızlan iyi sulanmış ola
cak. Saplan beraber olacak. 

S - Diş taraklan. 10 adet. S adedi Witvort 5 adedi Seller Siste 
mi olacak. Ve çakı şeklinde olacak. 
6- Pleyt: İki adet. Biri 60x40 eb'adında ve S3 kilo ıikletinde 

diğeri 30x40 eb'admda 35 kilo sikletinde bulunacaktır. Markası 
Hahn und kolb veya bu ayarda bir marka olacaktır. 

7-Torna tezgahı: Bir adet elektro motorlu ve Löve veya bu 
ayarda bir markalı, SOO kilo ağırlığında; Punta irtifaı 18 santim. 
Boşluk irtifaı 25 santim . Punta mesafesi 150 cm. çift prizmalı 
fener yataklan konik ayarlı fener mili delik anahtarlan avara ter 
tıbatı tamam: Dört ayaklı; düz, Amerikan; punta ve kuvan ayna. 
lan ile sabit (orta), Seyyar (Baş) yatakları tahvil dişlileri ve pun 
talan beraber olacaklar; Motoru 220/ 380 volt; 50 peryot; müte 
navip cereyanlı torna Norton sistemi olmayacak. Kayıılan bera. 
her bulunacaktır. 

8 - Motorlu zımpara taşı tezgahı 2 adet; biri yanm beygirlik, 
diğeri 1,5 beygirlik motoru havi olacak, milleri motorlara merbut 
bulunacak ve tezgahlar yapıtık fotoğraftaki nümune veçhile ola
cak. Motorlar 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyanlı ola
cak; büyük tezgaha takılacak taılann kutru 30 santim olacak, 
ve bir tarafa takılacak; taım No 20 ili. 30 O.P. diğer tarafına takı 
lacak taşın No 36 ila 60 G. L. markalı olacak. 

Küçük zımpara tezgahı takılacak taşlann kutru 18 santim ola 
cak ve bir tarafın tatı No 64 ila 60 M. P. diğer tarafına takılacak 
taşın No 46 ila 80 G. K. olacaktır. Ayrıca bir adet 16 ila 30 No. 
taş alınacaktır. P. Ç. taşlar umumiyetle alondum taşlanndan ola 
caktır. 

9 - Çelik destereler: 250 adet 30 santim boyunda ve Ham. 
burgla G. M. B. H. Wandsbeck No 47 de Baraonator mamulatın 

12 adet Planya: Cilalı, boy 60 santim, Tığ geniıliği 6 ı/2 aan- dan olacak. 
tim: Markası Schutz, Vien Nien veya bu ayarda bir markalı ola 10 - Torna çakı saplan ve çakılan: Çakı saplan 10 adet olup 
cak; altı zikzaklı abanoz parça yapııık olacak. resimdeki nümuneye göre D. 2 den iki adet, D. x 1 den iki adet. 

12 - adet çifte tığlı rende; ayni fabrika malı olacak; tığ ge- M 1 den iki adet, B 2 den iki adet: A 1 den iki adet olacak her bi 
ni4liği 52 m/ m tığın üst aynası ayarlı olacak. Altına geçme par rine ait 10 ar adet sulanmıı hava çeliğinden mamıil yedek çakı. 
ça abanoz olacak. lan beraber bulunacak. Markası Komet veya bu ayarda markalı 

12 - adet tek tığlı rende: ayni mal ve ayni cinsten olacak: olacakbr. 
Tığ geniıliği 52 m/m iı - Bir adet mikrometre iyi çelikten mamGl gayet hassas bir 

12 _adet düz tab.an rende: Tlğ genitliği iki santim olacak ve milimetrenin 100 de birini gösterecek ve O ila 30 milimetre kut 
ayni fabrika malı olacak. runda bir çubuğu ölçebilecektir. Markaaı: Stock; Humbold veya 

12 _ Kaba rende: ayni fabrika malı olacak. Hahn und kolb veya bu ayarda markalı olacak. 
12 _ Çekiç: Dövme olacak. Yanın kilo olacak. Ve saplı ola. 12 - Bir adet Trapez diş mastan; iyô çelikten gayet h1111aa 

cak. diş zdaviy
1
esi 2k9 derece olacak ve markası Hahn und kolb veya bu 

12 -Alominyon mıetre: 1,S santim geniıliğinde olarak. ayar a o aca ı • 
12 _Ayarlı fare kuyruğu zemin desteresi. Göz marka olacak. 13 - Bir adet motorlu Vantilatör akkuple: 1/2 beygir kuvve-
12 _Tornavida: En iyi cinsten olacak. Tuli 2S ila 30 santim tinde 220/ 380 volt SO peryot mütenavip cereyanlı A. E. G. Si. 

olacaktır. mens; Marelli markalı olacaktır. 

12 _Orta boy kerpeten. 20 ıantim; göz marka olacak. 14 - Sadet marka kıl cedveli: lS santim boyunerilda 3 santim 
genişliğinde gayet düzgün ve hassas ağızlı iyi su v · miş olacak. 

12 - Delik demiri. 1 santim kalınlığında; ıröz marka olacak ve IS _ Bir adet ayaklı ve taksimatlı mihengir. 25 santim ölçme 
saplı olacak. · boyu; ve 33 santim bütün tulü olacaktır. Çelik ıapkalı kaidesi ve 

12 - İki santim genişliğinde İskarpela: İki yanlan pahlı ola- bütün teferrüatmın emniyetli olması ıarttır. Bunun için yapışık 
cak. Göz marka veya bu ayarda saplı olacak. bir nümune kartı gönderilmiştir. Markası Hahn und kolb veya 

12 - l,S santim genişliğinde İıkorpelo göz marka veya bira- bu ayarda bir marka olacaktır. 
yarda yanlan pahlı; saplı olacak. 16 _ Bir adet kaminato iki litre petrol istiap edebilecek cesa. 

12 - 1 santim geniıliğinde iskarpela; Göz marka veya bu a- mette olacak ve markası Max Sivert; lsveç veya bu ayarda mar. 
yarda yanları pahlı taph olacak. kadan olacaktır. 

12 - adet delik delınek için ağır tolmııak. Dııbudak ağacından ı _ lıbu malzeme 3 ay zarfında mektebe tamamen teslim edil 
2 kiloluk. mit bulunacaktır. 

ıi~e-tin~:;°~r J!!ıe:1rf:c!!2!=~eH~:J1k':ıe1:~;:a:~ =~a~~~ m!~a-m!~~i;; :~~~k yer mektep binası olup şeraite uygun ol. 
bir marka olacak. 

30 - Ditli rende: Aralan marka; 52 m/m tığ genişliği. Edirne mıntaka san'at mektebi demir 
20 - Bileme yağ taıı: Bir kutu içinde taı mustatilünekil ola- atelyesi ihtiyaç listesi şartnamesi 

ı:aktır. Taıın üzeri düz ve yumuıak dökme taş olacaktır. 
12 - Gönye. ağaç saplı iyi cinsten cilalı; çelik kenarlı 90 dere 1 - Gönye köşebent: 20x20 m/ m SOO kilo ( 

edik marangoz gönyesi. Tulü 20 santim. " " : 30x30 m/ m 500 ,, (Yumuşak Alman 
12 - İyi cinsten mşangeç; Hahn und kolb veya bu ayarda bir 2 - T. köşebent : 30x30 m, m 750 " (demirinden ola-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han latanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) Türk Lirasıdır. 
' Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teşkil olunmuştur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçea 
acentalarlDln hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları silr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: İMTİYAZ - Telefon: İst. 20531 

930 aenesinde lıtiklal lisesinden 
aldığım dokuzuncu aınıfa ait taıdik 
namemi zayi ettitn. Y eniıini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilin olu-
nur. REŞAT 

14 lük 2 demet 12 lik, 

ZA YI - 3348 No.lu çift yÜk a
rabamın numara pliliaı kaybolmuı 
tur. Y eniıi alınacağından hükmü 
yoktur. 

KaınnP"fBda arabacı Muaa 

4 - Takım çeliği: 20x25 m/m 300 kilo Bôhler 
hart. 

1 - Dmir deatereai: boyu 300 m/m lS düzine. Barsonator , 
wergzeug G. M. B. H. Wandıbeck Hamburg markası olması şart 
tır. 

6 - Muhtelif perçin çivisi: S kilo 6x25 m/m S kilo 5x30 m/m, 
S kilo 3xl0 m/m S kilo 4x1S mVm Sx25 m/m S kilo 6. 5x50. 5 
kilo 6x6ô m/m. S kilo 7x50 m/ın. S kilo lx5 S kilo 2x10 m/ınW 
mecmuu 50 kilo olacaktır. Çivilerin biribirine karışmıı olınaması 
lazımdır. 

7 - Muhtelif makap: 4 m/m 25 adet 5 ın/m 20 adet 6 m/m 
17 adet 6,3 m/m IS adet 7 m/m 14 adet; avandanlık çeli.ği ol. 
ması lazım. 

3 üncü Kolordu ı 
lllnları 

8 - Demir destere kolu: 300 m/m kirişi yekpare olacak, 2 
adet.. K. O. ve birinci fırka ihtiya 

9 - Ayakla müteharrik seyyar demirci ocağı: Fotoğrafına cı için 599S3 kilo bulgur kapab 
muvafık olacak. geni9liği SSOxSSO m/m olacak, boyu 900 m/m zarf usulile münakasaya kon• 
olacak. muıtur. İhalesi 23-5-932 pa• 

10 - Pense: 4 adet 1/ 4 ila 3/4 boru tutabilecek boru pensesi. za.rteai güniıd' saat 16
1
da kkto• 

mısyonumuz a yapı aca ır· 

11 - Kaynak çeliği: Böhler çeliği 30 kilo; 20x20 ili 1Sxl5' Taliplerin ıartnamesini alma~ 
m/mı üzere her gün ve münakasaya 

12 - Lima demiri: 5x30 dan 300 kilo 3x20 den 300 kilo ola. iştirak edeceklerin de teminat 
cak. ve teklif mektuplarile vakti mil 

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

14 - Demirci örsü: 90 kilo fotoğrafına göre olacak. 

Edirne mıntaka san'at mektebi 
tenekeci atelyesi şartnamesi 

5 -Tahta çinko 77 kilo 14 no. 
10- Tahta çinko 121 kilo 12 no. 
10-Tahta çinko 77kilo10 no. 
Yerli malı alaturka tenekeci makası 13 adet keski ağzı 10 aan 

tim, bütün boy 28 santim. 
Demir saç: 69 santim genişlik 180 santim uzunluk. 14 lük 10 

demet 50 kilo. 
Demir saç: 69 ıantimı gniılik 180 ıantim uzunluk 12 lik 10 de

m.et 50 kilo. 
Demir saç: 69 santim genitlik 180 santim uzuıı.luk 4 lük 8 de

met 50 kilo. 
Galvaniz saç: 69 santim genişlik 180 santim uzunluk 10 luk 10 

demet 54 kilo. 
Galvaniz saç: 90 santim g!'.niılik 180 santim uzunluk 6 lık 10 

demet 54 kilo. 
Galvaniz saç: 90 ıanıtim geniılik 180 santim uzunluk. 4 !ilk S 

demet 54 kilo. 
Galvaniz tel: 50 demet. Beher demedin ağırlığı bir okka no. 

10 
Civatalık demir. kalınlık 8 m/m 6 demet. Silme deıııir iki un. 

tim genişlik 4 m/m kalınlık 6 demet. 
Taraklık çember: 2,S santim genişlik. 5 demet. 
Tuz ruhu 1 O kilo. 
Kalay 10 kilo. 
Teneke: 3 sandık, 51 santim genitlik 72 santim uzunluk. beheı

sandık 56 adet teoekeyi muhtevi. 
Bakır: Bir tahta, bir m/m kalınlık bir metre geniflik; 2 metre 

uzunluk. 
Mengen~ 2 adet 21 er kiloluk Fransız malı. 

Marangozluk atelyesi kapJan:ı~ 
ıartnamesi 

Zeytin kaplaması 30 metre murabbaı. 
Limon kaplaması 30 metre murabbaı 
Beyaz dışbudak 30 metre murabbaı. 
Meşe kaplamuı. 30 metre murabbaı 
Ceviz kaplaması 30 metre murabbaı 
Çizgili mavun 30 metre murabbaı 
Düz mavun 30 metre murabbaı 

Muhtelifrenklerde boyanmıı kaulamalu 
metre murabba. 

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

' -· 

, 

beher clmten Üçer 

beter aııetre murab. 

ayyende komisyonumuza müra· 
caallan. (248) (1772) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki 

ihtiyacı için mutfak ve çamaııt 
odunu ve hamam odunu aleni 
münakasa ile alınacaktır. ihale 
si 23-5.932 pazartesi günü saat 
lS te komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin tartnameainİ 
almak üzere her gün ve müna• 
kasaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumll 
za müracaatlan. (246) (1770) 

••• 
K. O. ve müeaıesatı ile 1 in• 

ci fırka ve Çatalca Mst. Mv· 
kıt'aları için un ayn ayn ıartna 
melerle ve kapalı zarfla alına• 
caktır. ihale tarih ve saatleri 
aıağıda gösterilmiıtir. Taliple· 
rin şartnameleri almak üzere 
her gün ve münakasasma itti· 
rak edeceklerin de vakti muay· 
yeninde temiıııat ve teklif mek· 
tuplarile komisyonumuza mür• 
caatlan. 250) (1774) 

25-S-932 çarıamba günü sa• 
at IS,5 ta K. O. merkezinde. 

25-5-932 çarıamba günü aa• 
at 16,5 ta 1 inci fırkada 

25-S-932 çar§amba günü sa· 
at 17 de Çatalca Mat. Mv. de 

••• 
Çatalca müstahkem mevkii 

için 84,000 kilo fınn odunu ale· 
ni münakasa ile alınacaktır. Ih• 
leai 14-6-932 salı günü saat 1~ 
te komiıyonwnuzda yapılacak· 
tır. Taliplerin ıartnamesiniı al• 
mak üzere her gün ve münaka· 
saya iıtirak edeceklerin de vak• 
ti muayyeninde komisyonumu· 
za müracaatlan. (331) (2184) 

(331) (2184) 

Emniyet Sandığı müdürfüğünden: 
Küçük Ayaıofya Kapalı fmn 3 No· 
Mehmet Ali B. 9 haziran 1930/ 9 h• 
ziran 931 tarihinde aandığımıza b•· 
raktığı paralar ısın verilen 
10153/20079 numaralı bonoları kaY 
bettiğini aöylemittir .Y eniıi verile<:• 
ğinden eskilerinin hükmü olmıyaca• 
ğı illin ol•ıour . 

-O olacak. " " : 50x25 m i m 250 " (cak 
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baı. 


