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• 
Mussolininin Italyası 

hangi istika
metlerde yürüyor? 

Faşizmi, Faşistliğin en büyük 
reisi bizzat ifade ve tarif ediyor 

ROMA, (Başmuharririrniz
den) - lngilterenin idari an' -
llıeleri bellidir. F ransada hü
küın süren idare usulleri meç
hul değildir. Bu memleketler
de, nihayet takip edilen anane 
'Ve usullerin tatbikatta aldığı 
tekilleri mütalea etmek faydalı 
olur. Büyük memleketler ara
ıında, mahiyetleri, mülhem 
oldukları ruh, takip ettikleri 

ıl' hattı hareket noktai nazarın. 
dan en ziyade faydalı bir tetkik 

14 ıııevzuu olarak Sovyet Rusya 
. ı ile, Fatist İtalya vardır. Her 

iki memlekette de tahakkuk et
tirilmi~ yüksek eserler vardır. 

Bu saıüte Fasizm ile temas 
halindeyiz. Mu~solini'nin ltal
)'ası; muhtelif sahalarda hangi 
iatikamtotte yürüyor? Bunu gö 
rüyor ve takip edebiliyoruz. Fa 
kat bu mcv7uda temastan ev..-el 
F atizmin esa~ını birkaç sö7İe 
İzah etmek istiyoruz. F afizrrıın 
tarif ve iLahmr; başka dillerde 

~
1 )'azılmış kitaplardan almak 
doğru olmn. uı. Onların F·!İU 
ınutlakı. hiribirine zıt mütalea

,j larla ıfoluJur. Bundan batka o 
st ınütal·· .. ların bitaraflığına hük 
'ıı ınetmek doğru olmaz. Onu biz 

a:at Mussolini'den dinJeMek da 
f) lıa musip olur. Faşistlerin Bü-

)'ülı: Reisi, Faşizmin ruhunu, 
l:ı11 kuvvetini, niçin OQa bağlandığı 
Jıl Ilı şu suretle izah ediyor: 
.fi • ••• FQfİ.t devlet; demolıra
ı filı liberal devletin tamamen ;wl. 

l dıdır. Liberal devlet autemi; ltal-
.)>ayı uçurumun lıenanna kadar 

-' 6ÖfÜrmüştü. Fafiat devletin teme
_, li; bütün mônaaile halıim bir oto
:ıl rite lıurmaktır. Ôyle biT otorite 
4' iti, memlekette mevcut bütün lıuv 
'ıttı ı>etleri hükmü altına alabihin . 

Bundan bafka halk lıütlelerile de 
.zl .,kı aln alakadar olaıın .. 

Liberal •utem; lertleri, ayrı ay 
.1 "' bİTa içtimai cü:ıı:iitam olarak 
.rJ ıtıiitalea eder. Bu ai.ateme göre cc 

ıtıiyet, bu cüsütamlann mecmu
oı Qndan ibarettir. Bu prenaiplere 
.'1 na:ıı:aran hükumetin vasileai de, 

•adece bunlara ncUım olmak, a
/ •alarmı bulmaktır.'' 

5' Muuolini; bu sistemin An-_,, 1 
~ ~ osakson memleketlerinde 
r! llıkitafa mini olmadığını, hat
,, ti tqebbüs aahasrnda çok bü. 
·"' 1ft ~k itler tahakkuk ettirebildi. 

iini ilive ettikten sonra devam 
-' ~iyor: 

• • • •• Onlar ba:ıı:ı ıeyler tahak
kult ettirebildiler. Çun.lıü millet
lerinin aiycıri ue içtimai te-rbiyeleri 

1 !>una müaaitti. Bu Utidat, bi:ıı:de 
:Yoktu ••• Angloaakaon memleket
lerinde, hattô Fransada milli bir 
devlet ananeai vardır. Bu memle
ketlerde devlet tela.lıkiai; a6trlar
ca devam eden mücadelelerin "ne
ticuülir. Bundan bafka, Jngiltere 

.l de lertler; na;zari olarak bütün 
o' haklarını i•te-rler; lakat onlarda 
1 leeuüa eden terbiye ve kanaat; 

~alik olduklan ba haklann aui
l&timal edilmuine môni oluyor, 
her lert; arzularını tahdit efmeai-

t 
ni b:ı<~r. V~yet, ltalyada böyle 
decıldı. Eakı Roma ananeııinde • 
diaiplin, hiyerarfİ ve ferdin hü.lıü: 
l>ıete mütavaati prenaiplerinden 
"'ülhem olmalı vardı. Fakat bu 
".:&ak bir anane idi. Muhtelil te~ 

~r ıtırferle bu anane çok ;za;yıllamıı
tı. Unutmamalı ki, bu memleket 
~rlarca ecnebilerin boyunduru
lrt1 altında kaldı. Bunun neticeai 

Jg1 0 1arak halkta hükümete karft bir 
rıevi iayan, emniyet.alik h.Uıl ol

~· ~ufla. O kadar ki, aiyasi bir ter
oiye sayesinde halktaki bu haleti 
'"hiyeyi mutlalıa düzeltmek IQ. 
"-ımdı. Liberal hükümetin bunu 
>'apmağa maddi ve manevi kuv
~eti lıôli gelmiyordu. Vakıa ırkın 
0 >:ündeki kıymet, halkın askeri 
1~ılıilıitı umumi harpte memleke
lı kurtarabildi. Fakat harp bittik 
1•n sonra hükümet, o vakte kadar 
:ım'!dığı dere~ede iradesini kay
I •ttı, :aala ugradı. Artık hücum 

1
'!ra mukavemet edemiyordu T e• 
11'1 oldu. Sınıl/arın kavgal~rına 

"',üdahale değil, onlara seyirci va 
~ette kaldı. Bu bir, anarıi dev· 

ri iJi •.• lıte F..,Um itlareai; bu a
narfİnin önüne ııeçti. Memlekete 
nizam ve disiplini iade etti. Doğ
rudan doğruya lerdiyetçilik aley· 
hinde bulunan prenaiplerini; hü
kumetin teıkil ııe idareainde ha
kim kılacak tedbirleri aldı, tatbik 
etti ••• » 

ismet Paşa me~hul askerin abidesine felenh koyduktan sonra •• 
• 

Başvekilimiz Italyan matbuatına 
şayanı dikkat beyanatta bulundu Fatizmin; umumi hayat üze 

rindeki mes'ut tesirlerini, ta
hakkuk ettirilen 11lahatın mahiı 
yetıerini izah ettikten sonra Türk ve Italyan Başvekilleri bir saatten "azla 
Mussolini diyor ki: J 

1 

« .... Fafi:ıı:min lrendine mah- süren mühim bir mülakat daha yanlılar 
.... hayatı var, yüksek gayeleri r 
var, lertlerin f'lh•i gayeleri bun-
lara tabi olmalıdırlar. Faıi:ıı:min Baş ekı·ı· Roma m··ı~'- ti ·ık 
bu dünyada ahlakı vardır, akide v ın u il.Ka arının 1 
leri vardır, içtimai adalet uazileai B M•• b 
vardır, iktı.sadi vecibeleri vardır.. eyanab ute ariz neticeleri •• 
Onun çolı mühim bir va:ıı:ifesi da-
ha var: Halkın karakterini yük- _._ 

aeltme~... • Dünkü mühim ziya-
F aıızm; ahlak meselelerine 

kartı lıikayıt kalamaz. Sınıflar a- retler ve temaslar 
Bir tebliğ neşredildi. Yakında muhtelit 

bir Türk-ltalyan komisyonu teşkil ediliyor 
rasında bir adalet mü11azeneri 1 
yapmak ta va:ıı:ilesidir.» ROMA

1 
29 A.A. _Türkiye . R~~A, 29 ~.A. - Stilani ajansı bildiriyor: Türkiye Baıvekili 

M ı· . 'h b " .. BqYekili ismet Pap Hazretleri de ha~ıc:ı>'.e. vekılı Roma'da bulunduktan 5 Biin zarfında ita/ya hü-
usso ını; en nı ayet utun f kati · d h · · kil' T kıimeh reuı ve haricive naztrile bir-lı defalar uzun mülakatlar ~~ 

b 
. . . . re a erın e ancıye ve ı ev l d " 2'" ,,_r 

U vazıfelerın yapılması ıçın hü fik Rüıtü Beyefendi de bulundu· mıf ar ır. 
kiimetin; memlekette mevcut ğu halde dün aktam ltalyan mat- Hususi bir samimiyet zilıniyetile meıbu olan bu mükôlemelcrin 
olan bütün kuvvetlere hilcim buab müme .. illerini kabul etmiı- me~zuunu. hali hazırda mev.zuıı bahıolan beynelmilel muhtelif siyasi 
olması, onlan istediği gibi tan- ler ve ltalya'ya yapbldan aeya· ~_ıktı.sadı ve ltalya ile Türkiye'yi doğrudan doğruya alôkadar eden 

• t . ) k . hat hakkında beyanatta bulun· d'!!er. meselelerin tetkiki tefkiletmİ§ ve bu mühim maddeler inerinde 
zı~ «; me~ı ve mem e etı? saa. muılardır. Turkıye ve ltalya hükümetlerinin noktai na:ııarlarındaki beraberliği 
detını, mudafaasını temın yo. Türkiye hükiimet reisi, ltalya' teyit eylemiftir. 
!unda kullanması lizım gelece- ya yapmıt olduğu seyahate büyük Her iki memleket mümu•illeri, mütekabil anlapna ve dostlulı e-
ğine kat'i hükmünü veriyor bir ehemmiyet atfettiğini ve bu '':"!arı ü:ı:~rine ~üe~es bulun.an Tür. lıı.'y" ve ltalya'nın.•İyaaİ veçhele-

- • • geyahati, Türkiye'nin birçok sene nnın fQrk B h f t'• lih iatik - ih 
F atıst İtalyanın en büyük !erden beti a•ık bir doatl--'-'- . '· ~ rı.se ' , e mu! . ane nır ıı.e umumı ya ueri için , ......, çolı ~aıdelı bır te~ me~yı tahakkuk ~ttırmeğe müsait bulunmuı 

reiainin rejim ve memleket ida münasebette bulunduğu büyük 1- oldugunu memnunıyetfe mu§ahede eylemlflerdir , 
resi hakkındaki fikri budur A. talyan milletini yakmdan tanı- Her iki memleket zimamdarları, müıterek bir muvallakiyetle bu 
caba bu prensiplerin ltaly~da- mak. v~ böyle bir tanıııklı_k~ v~he!eroı: devam ~tmeie ve bilhaHa yakin ,.,,.kta miifterek menfaat
lci t b'k rl her ıkı memleket araamdakı mu• lenn ınkifal ve hımayeri maksaılile ilıi hülıümet araandaki do.ıane 

at 1 atı nas tecelli ediyor? nasebatın veçhelerini daha İyi tan tema.n tek.il eylemeğe karar vermiflerdir. 
Halk memnun mudur? Islahat :tim edebilecek çareleri aramak .. f!er i!" hükü~et müme~ifleri, bundan sonra ha.ueten Jtalya _ 
yolunda muvaffak olmu, eser- için ihtiyar ettiğini söyleyerek aö- Turkıye .tıcaret. m.ubade.le~ennı ~olayl..,tırmak ve daima daha faal 
!er var mıdır? F a,ist ftalva'nın ze batlamıtlardır. Müprünileyh mali ve ıkhaadı brr teırıkı meaaıye uücııt vermek için ..,. müaait olan 
iti mukadderatı h kkı d b"!y~bna fU suretle devam et- plônları tetkik etmiflerdir. 

• .. • a n a ıa- mıthr: B tr il · bıt ve musbet bır hüküm ver- "Memleketi'nı'zde oo"rdu" ;,um" .. u programı e ? ı, .. sen ve ameli bir tarzda tahakkuk ettinnelı 
k kü 

o ., uzere pek yakında bır Tarlı - ltalyan muhtelit komisyonu ihd d' 
. me müm "n müdür?. [Devamı 5 inci aahilede] lece.ittir. cıs e •-

Gel k ek 1 d 
..... ,,,_,,, .. , •• ,, ....................... ,,,,,. ,............... ......................................... o 

ece m tup a.rım abu '' 
0 
' '"'' 

mevzuları müşahedelerime gö. M •• k • t T •• tü•• 
re tahlile çaJııacağım. Simdi- US ıra ve U n 
den umumi olarak diyebilirim 

ki:ı - Faşizm prensipleri tat- kadroları dün geldi 
bikat ıahasmda çok muvaffakı-
yet!i neticı;Jer doğurmuıtur. Bu 
netıceler; ıktrsadi aahada oldu
ğu kadar, kültürel sahada da 
bissedilmektedirler. 

2 - Halkta sıkıntı yok de. 
nemez. Ancak mevcut ıztırap
lar niıbidir .. Bir memleketteki 
ıztırabın derecesi için en Cfoğ. 
ru mikyas, baska memleketler. 
deki derecesidir. halya'da itsiz 
!erin sayısı çok değildir. halya 
da her sınıf halkta bazı sıkıntı 
larm vücudü inkar edilmiyor. 
Fakat ayni halk sınıflarında 
müreffeh ve rahat olanların sa 
yıu da yandan fazladır. Fatist 
ltalyada bir sınıfı diğer sınıfa 
ezdirm<'mek noktasına çok dik 
kat ediliyor. 

3 - Fatiat İtalya; dahilde 
pek kuvvetlidir. Musaolini tek 
len ve kanunen sadece bir hükil 
met reisi olduğu halde nüfuz ve 
salahiyetinin hududu yoktur. 
Her sınıf balkın Doçe'ye itima
dı vardır. Her sınıf halk, bu iti
matlarmın mükafatını görmüs
tür. Her vatandaş kendi nefsi 
için çalıştığı kadar cemiyetin 
hesabına da çalıtıyor. 

halya'nın dahili ve harici 
politikası hakkındaki mütalea
larımızı ayrı ayrı izah edeceğia:. 

' Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sovyetler palamut 
hulasası aldılar 

IZMIR, 29 (Milliyet) - Sovyet 
ler piyasamızdan 45 bin kilo mazı 
340 bin kilo palamut hülaaa11 müba 
yaa eylemitlerdir . 

Kadrolar bugün isimlendirile_ 
cek ve memurlara bildirilecek 

Tütünden 176 memur açıkta kalıyor, 
Müskiratta da bazı memurlar var •• 

Tütün inhisarı Umum müdürü 1 tabalı bir isticale kapılmıyarak 
Vekili Hü~nü B: dün -:'nkar~'d.'.'n emniyetli bir yü~)'Üfle inhiaarlar 
avdet etmış ve ıdarenm yenı but- da eaash isl.ihat ıcraaı daha mu
çe u kadrolarını da birlikte ıetir vafık görüldüğü anlqıldığı buna 
m~~· _!"f ü1kirat inhisarı u?'uın binaen yeni kadrolann mu~akkat 
mud"!". Asım ve Barut .. lnhıaan mahiyette bulunduğu, inhiaar ida
M. Lutfı B: !er de b~ avdet relerinde 932 senesi içinde tevhit 
edece~.ler~ır. ~e~ek T~tun ve. ı~· ile birlikte memurin tensikabnın 
rek .MU§kirat ınhisan ıdarelennın da müvazi surette yapılarak kad
yenı kadrol~. nihay~t. ya~n ak- rolarm kat'i teklini ancak 0 za
tama ka.~ar ı~ımlendırılmıf ola- man alabileceği kaydedilmittir. 
rak teblıg edılecek, bu meyanda Mazbataya ııöre, Tütün lnbiaa
ııçıkta kalacaklar da anlatılacak- rı ldareai, aabık Reji Şirketinden 
tır. 2478 memur devralmıt. bu yekun 

Bütçe Encümeni mazbatasın- 930 ..,neıinde 5023 u bulmuf ge
da, Gümrük ve inhisarlar Yeki.le çen ıene 4068 e indirilmittir. Me
tince yapılan tetkikat neticesinde [Devamı 5 inci sahifede] 

Macarların resim sergisi bugün saat on beşte açılı
yor. Sergi halıkındakl malumat iç sahifemizde •• 

Muvazene 
Vergisi 

Kanun ve izabname•i din 
Vilayete tebliğ eclilcli 

4 üncü sahlf emlzde .• 

• • • 
Meclis 
Müzakerah 

Darülfünun bütçesi 
kabul edildi. Muka
veleler tasdik edildi 1 

Beşinci sahife. 
de okuyunuz 

••• 
Otomobil 
Yarışı 

Bu gün lstinye 
yolu üzerinde tet 
kikat yapılacak 

Milliget'in tertip ettiği 
ilk otomobil sür'at garışı 
her tarafta haklı bir ra(j
bet, gerinde bir heyecan, 
merak ve alllka uyandır
dı. Yarışa girecekler şim
diden yol üzerinde tec
rübeler yapıyorlar. 

Talimatnameyi iç 
sahifemizde oku
yunuz. 

• 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Y ur Müdürü 
ETEM iZZET 

• ___ erı ••• 
Müzede Hırsız ! .. 

•• 
Omer ağanın rüyası ertesi 

• . gün hakikat oluyor! • 
• Küçük bir sınema romanı 

Hırsız onun gözüne ejderha gibi gözükü. 
yor ve bağırıyor: Gel Ali .. Y ctiş Ali .. 

Hırsız nasıl yakalandı ve her 
nasıl itiraf etti? 

• 
ıeyı 

Geçen pe11emlıe günü akf&llll, lı 
tanbul müzelerinin birinde, emsaline 
ancak zabıta romanlarında tesadüf 
edilebilen Amerikan .,,..;, bir hırsız
lık k"ffedilınİf ve müzenin bir köte 
ıine gizlenen ciiretkir hırıız, gece 
bekçileri tarafından yakalanarak za 
bıtaya teslim edilmiıtir. 

Vakaya ait elde ettiğimiz bütün 
tahilib keydediyoruz: 

Bundan tahminen kırlı ıün evvel 
müzelerimizin birinde, camelıi.n için 
de muhafaza edilen altm madalya
lardan dört tanesinin yerinde olma
dığı hayretle görülür. 'Müze müdü
riiyeti ilk defa vukubulan bu hadise 
üzerine derhal tahkikata ciriıir. 
Hariçten her hangi bir flllısın müze 
içinde saklanarak hu sirkati yapabil
mesi çok uzalı bir ihtimal olduğu i
çin, ıüpheler daha :ı:İyade mÜzenin 
hademe ve nöbetçileri üzerinde top 
lııııır. 

Namus ve iffetleri, senelerden 
beri tecrübe imtihanından geçmİf 
olmakla beraber, bu zavallı adamlar, 
tabii olarak birer birer oorguya çe-
kilir. Fakat yapılan tahkikat hiç bir . . . . 
netice vermez. Madalyaların muha- 1 rihten ben belki ilk defa J'APılan 
faza edildiği camelıi.nın üzerinde ko bu hırsızlık tqebbüaüıriin bütün ıa
caman bir kilit vardır. Hırsızın bu fııbatını kaydediyoruz: 
kilidi çivi ile sökerek kapağı kaldır- Günlerden pertemhe. ... 
dığı n elini içeri ookup madalyala- M.~zeni~ kapanma .saati • yaklar 
n &!trdığı bir dereceye kadar tah- mak uzeredır. Bekçiler, lambaları 
min edilir. Fakat hınız kim?.. • a?ndürmeden evv~ {llÜ:zenin dehlizle 

Müze idaresi, hademeler ar .. ın. n lll'Uında son hır arattırma yapı
da bir kiıiden bilhaıaa daha ziyade yorlar. Bütün kuytu lııöfder, _dola~ 
fÜphe etmektedir. Bu fÜphe yü:ıün ı~ar. Fakat her ~ o!dagu gı 
den kendiaine yol verilmesi bile dü- lıi bu akf'llll da vazıyette hır fevka
ıünülür. Ancalı, tahkikatın netice- li.clelilı yok. Her şey yerli yerinde. 
si lıat'i ıurette alınıncaya kadar Bekçilerden ömer ağa, artık limba
intizar edilmesi muvafık görülür. ' 1-ı söndürerek müzeden çıkmağ" 

Müze idaresi bu dört madalya- hazırlanıyor. Fakat, tam bu ııracla, 
nın nasıl olup da ortadan kaybol- birden olduğu yerde irkiliyor. Kö1<1 
duğuııu tahkik etmekle meıgulken, deki ~ örtülü muanm altında 
bu ikinci sirkat Yalr'aaı biranda her alac:alı bir le)' kıpırdamaktadır. 
feyİ meydana çıbmıqtır. Omer ağa, dehıet içinde, dün 

Bizde müzelerin taiı edilcliii ta- [Devamı 5 inci aalrilede] 

Pek yakında başlıyor 

Ölenler yaşıyorlar mı? 
Hüseyin Rahmi Bey 
bunu anlatacak .. 

Milliyet pek yakmda 
Roman Ü•tadı HOSE
YıN RAHMi Beyin en 
llOn hazırladığı felsefi 
ve fantaatik bir roma
nmı tefrikaya baıhyor. 

hmi, büyük ıöhreti 
ve e-rlerinin cazibe 
ve kudreti ile her oku
yucunun kalaiında 
derhal •ihirkiir te•ir
lerini gö•teren güzide 
romancımız Milliyet i
çin hazırladığı bu e•e
rinde okuyuculannı 
meraktan meraka •il
rükleyecek ve onları 
yepyeni bir alemin i
çinde kaleminin reh
berliği ile dolaıbra
caktır. 
HOSEYİN RAHMİ B. 

yeni romamnda bize 
'unlan tahlil edecek: 
insanlar lJlürlerken glJz 
ferini yeni ve bilmedi
ğimiz bir llleme mi açı
yorlar? 
İrinıizde ve.. aranıızda 
yaşayan lJlüler mi var? 
Ruh ı•ar ını? 

Yaşıyor mu? .. 
Ebedi mi? 

Hüseyin Rahmi Beg 

Bütün bunlan 

Ölenler 
Yaşıyorlar 

Mı? 
Romanında bulacak, 
heyecanla, hayretle o
kuyacakaımz. 

Üstadın Jıudretli us
liip ve slhirkilr buluş
larının en geni bir mi
sal ve mahsulü olan 
TOSUN isimli btr hi
Jıllyesını de kari/erimi
zin telzizi fikri için salt 
giJnkü nüshamızda neş
redecegiz. 

Pek yakında MİLLİYET'te , 



Seyahat Notları 

Yunanistanda neler 
oluyor ve ne olacak? 

MILLlYET PAZARTESi 30 MAYi~ 

Vaziyet 
Vahinı 

Yunanista11'da 

M. Venizelosun 
Müzaheret vadi 

1932 

Fransa'da yeni 
Hükumet 

~--
• b• h M V • 1 Dantzig hadiseleri Fırkalar içtimalar 

Bellı başlı ır ata: • enıze_ hakkında Sabık Başvekil Lau- yapmağa 
)osun tecrübe ve nÜfu.. Heriot'nun makalesi! sanne konfe- başlamışlardır 

• PARIS, 29 (A.A.) - Lyon ransına da gidecek PARIS, 29 (A.A.) - Nas-zundan istifade etmemektir •• da münte9ir Le Democrate ıra- yona!. Sosyalist kongresi bu .•....• ' zeteai M. Herriot'nun "Vaziyet ATINA'dan yazılıyor: - M. Ve sabah saat 9 da açılmııtır. Bi. 
Vahim" ünvanile yazdığı maka nizeloı ekıeriyet fırkası reisile, y-.i rinci celse vilayet federasyonla 

• ki f ... • leyi den:ediyor. M. Herriot, bu 11 8"'
1 

Kvekild.Pliapab_Anastasyonun Cene- rı murahhaslarının salahiyetle. Türk-Yunan dostluğunun ın şa ına manı k l . d Al ' d "" k ra on 1 ıe ır nezaret vermeme- . . 1.!1.!- h red"lm" t" 
ma a esm e, man ya a yu • I sinden dolayı yeni kabiı>eye itimat rının tetım<ıne as ı ıt ır. 

olacak hiç bir ihtimal mevcut değildir.. selmekte olan Hitler dalııa11- 1 reyi vernıiyeceği haberi, Liberal fır- Kongrenin batlıca mevzu~~ 
. . . . . nın ihdas ettiği vaziyetin ve 1 ka mahafilinde telaip edilmekte- i teşkil eden yeni hükfunete ıttı 

Akdenizden (gecikmittir)- mec:hunyetınd~ır. ~?~ ıçın Nazilerin Dantzing etrafındaki dir... . . . 1 rake ait müzakere bu sabah baş 
Bugünlerde Yunaniatanda dik- hance kuvvetlı ve mıllı bır cep faaliyetlerinin endişe bahşoldu- ~ılair;is M. Y~nızeloı, yeru ~-, lamıttır. Tahmin edildiğine gö 
kate şayan politika hareketleri he göstermek lazımdır. ğunu 11rarla kaydediyor. Mu- vhekiltıo; ~okandt::'"ditlğı melı:d tdiu.pta, muza- re çar§ambaya kadar devam e-

l E b mi k tt y b""t "nde ve tica . L ere ru ıye e va e yor. j d k d 1 S r o uyor. aaaen U me e e e ~nan u ~eaı .. .. k maileyh, efkarı umumiy:?ın e Hatta M. Venizelos, meclisi meb' ece tir. Ra ika - oaya ıst 
politika cereyanlan hiç dur- re~. n;ıuv~zeneamde gorulen açı hiatan'a karşı aaabileştırılme~- 1 usanın pazarteai günkü iç~~da I fırkası M. Herriot'yu 31 Mayıs 
maz, türlü türlü tekillerde teza muhımdır. Fakat -~u~_ları ka-

1 

te olduğunu ve adeta günün bı- • haz~r bulunac~k. ve d~ıtlarma ıtımat • ıalı günü dinleyecek ve sosya. 
hür eder. Hem komıumuz, hem patmak, o icada~ mutkül olm_a. rinde mahut "Koridor" a kartı ~yı vcnnelerını tavtıye edecek- 1 listlerle iştiraki mesai hakkın. 
de en yakın bir dostumuz ola- yacak.. KontenJantman usulıle bir harekete teşebbüs edilm!k tır ·

8 
·'-'l M p A t 1 daki vaziyetini tesbit edecek-

k b 1 k t. · 1 · lbet "dh l"t azaltmak takaz siste 1 · b" · •tv"""' · apa naı uyo, J . M"ll k · ·· ·· ra u meme e ın '! erı e • ı . a a ı . • • · isteniyormut gıbi ır vazıyet a- M. Venizelosu evinde ziyaret etmiş, tır. ı i ongre, ertesı gunu 
te dikkatimizi celbetmekten ha mıl~ de ıhraca_tı ç?galtm.'.'k ~a- lmdığını söylüyor ve şark hu- iki recülü hükumet arasında m~te- i müzakereye kat'i bir netice ve
li kalmaz. lki gün evvel, Yuna- yeaınde bu netıceyı almaga çalı dutları için münakaşalar ihzar kabil izahat verilmiştir. M. Venıze- recektir. Kongrenin inikat et
nistandaki buhranın sebep ve ş~cak. ... Şimdiden bazı kararlar . ediliyor diyor. Diğer taraftan, i los,. Baş~ekilin kendi•ine ~efakat et mekte olduğu Moutparnaue'da 
amillerini kısaca anlatmağa ça- bıle alınmıttır. Milli müdafaa nezareti de yeni 1 mesı tartıle Lausanne ~ırat. ko"!e ki Huygens Jiınnas mektebi kır 
l B · y · t b" · · · bı" j .1 ransrna murabbaı sıfable gtlmege ki I · d"I . ıtmıttım. ugün aynı mevzu unanıı an, ızım ıyı r bir kruvazör için kredi ven me- afak t ı . tı. M Venizelo- mızı hayra ar a tezyın e ı mış 

d d dükı . . .. .. t . • d" B l k tt muv a e mıt r. . 1 . k"k" üzerin e ütün .. erımı, ııor- muı erımız ır. u meme e e sinde ısrar ediyor: ı bilhassa yeni Başvekilden 11rar 1 tir. Vekaletname erın tet ı ın-
düklerimi, itittiklerimi de ilive idhalat üzerinde bazı ta~d~dat M. Herriot, yazısına şu su- ;:~~!ediği §ey, Lausanne tamirat den ve hariçten gelen beyanı 
edeceğim: koymak kararı acaba bızı d_e retle nihayet veriyor: konferanıından evvel y~ni inti~at;>a· muhabbeti mutazammın mek-

M. Venizelosun Pirede fı. müteessir eder mi? Bu tahdı- ı "Nasyonalizmin muhtelif eş- tın icrasın~ teşebbüs. edılmemesıdır. tupların kıraatinden sonra he-
p k 1 k d t . y · t 1 n ihracatı • • . . • .1 . l .1 B:ııvekıl de, tamırat konferansın . hük" A • • k met •fayı arşı aması mu ar a , unanıı an .. o a j kalıle ıgzap edı mış o an r.esı - 1 1_._ . . "h bat ·· men yenı umete ıştıra me-. F "h · d" 1 d k k ? H h Jd . . . .. . dan e vve mem t..-n;etın ıntı a gu· • . . . ·ı• rerdı. akat ı tıyar ıp omat, mıza o unaca mı. -~r a .e lerın ıktıdar mevkııne gelmesı- rültülerine ,.tılmamaaı fikrindedir. • selesır.e temas edılmıştır. Vı •-

istifa ettiği için değil, rahatsız ihracatımızın bundan mut~ss~r 'ı le her gün biraz daha ciddi bir yet murahhasları olan ilk iki 
olduğu için gelemed~. Madam 

1 

olacağını ~esap ed~~sek şımdı- hal almakta bulunan bu vaziyet 
1 

Bir infilak hatip, fırkanın hük•imete işti-
Venizelos ile Haricıye Nazırı; den tedabır almak ıazımdır. Şu karşısında "yeni Fransız ekseri. rakten sarfınazar etmekle ihti-
onun namına itizar ettiler. Bun var ki, dost Yunanistan ile u. yeti itidal ve aklı seliıı:in delil- ATINT'dan yazılıyor: - Evve~ 1 yatsızlık edeceui kanaatini iz. 
d b k V · 1 . f t p kt b" · · ·n nihayetsiz . . .. • d" . h ki ıı:ii n Triton namındaki Yunan ta . . 0 

• h" an aş a enıze os , sme a yuşma a ızım ıçı lerını gostermege ve ken ısı a ib h' . d b" . f"l · k k bulmu• · har etmı~lerdır. Mumaıley ıma, 
d • h • b" k k 1 I ki d K te a mn e ır ın ı a vu u " • şaya yaz ıgı ususı ır me tup o ay ı ar var ır . omşumu- yali.t ve kuruntuya kapıllmama b" · • d" - · haf"f ı ~··k üzere M Blüm tarafından Narbonne · • · d • • ı· "k d" ·· kül" ırı aı; ır ıgerı ı o·- , . 

ta kendısını kartılayama ıgı ı- zun ma ı ve ı tısa ı_ muş a~- ğa ve tefrikalarla zayif düşme- iki tayfa yaralanmıştır. Gazetelerin j da esaslı noktaları izah edilmiş 
ç~n çok ?'~~eessir olduğunu, e. t8!1 kurtul?'a.sını bız de sa~ı- meği temine mecburdur." verdiği maliımata gör7 _dektri~ ba- olan asgari programda hükiime 
vınde filıbıt ten (ayaklarından) mı olarak ıstıyoruz .. Onun •çın Al 8 1 ada galeyatı taryaları~ı d_ol~urmak ıçın gemı ter- te ictirake karar verilmesini ta-

. ' "] • . h Y . t f d l 1 UI 1 y • · t t ' muı:tarıp Y•.tt_ıgını ı ave ~tmış· em unanı~. ana ay ~ ı 0 • _ _ saneye gı. mış ır. lep etmektedirler. Celse 11.45 
tir. Burada ıki memleketın Bat mak, hem de ote~en berı sattı- BERLfN, 29 (A.A.). , Alki Elektr-k batarya~rı. ~oldurulur- de !tİhayet bulmustur. Öğleden 
vekili arasında resmiyetten zi- ğımız malların mıkdannı azalt man matbuatı, Dantzıg de ken, hıwl olan kabilı ıştıal gazlar, .. k · d 1 yade hususiyet ifade eder bir mamak yolunu simdiden arama Hitler taraftarlarının nümayiş- gem_i_ni.'.' _da~~lindc ka~m'.'• ve ferda- soknra rruza ereye evam o una 

· d y · 1 f 1 d · !erinin tehlikeleri hakkında sı gunu mfılak eylemıştır · ca tır. 
vazıyet var ı. enıze os; s- ı ır. b d . 1 k · h d lk 
met Paşanın iyi bir dostudur. Yunanistan fakir bir meınle Fransız mat uatın a intışar e- • Geminin dahi i ~a ~~tı u~. a- ]ti. Painll>ve'ııltı nu u 

· • - · · 1 b" h lk d b" çok makaleleri kaydet- : haş olmuştur . Bu ınfilaktan mute· . S Paşa; dostunu evınde zıyarete ket degıldır. Ça ışkan ır a ı en ır . . • vellit haşarat 40 _ 50 milyon drah PARIS, 29 (A.A.) - •· 
gitti. Başvekilimizin oraya git- var. Halkın bankada biriktirdi mekt~ ve bu endışelerın aslı ol ı mi tahmin edilmel<tedir. bık Başvekil M. Painleve, Rou 
tiğini haber alan Reisicümhur ği tasarruf parala.rı var. Hariç. madıgını y~zmaktad.ır. Vorwae Triton tahtelbahiri birkaç ay için 1 en civarında Radikal sosyalist
M. Zaimis; derhal ismet Pata- te çalı~an ve para kazanan Yu- rta gazetesı, bu ş~yıaların ha- kullanılamıyacak bir bale geldiği gi lerin bir tezahüründe irat etti. 
mn yanına gitti. Hariciye veki nnlıların ana vatana muntaza- '! yalperestane oldugu?u :ı;a~mak ı bi, tamiri için de fransaya gönde- ği nutukta tamirat ve borçlar 
limizin de iştirak ettiği bu zi- man gönderdikleri milyonları 19: beraber, Alman mılletını~ Le ı rilmek lazımdır. d . meselelerini tetkik ederek bil. 
yaret esnasında iki memleketin var. Herhalde iktuadi ve mali ı hıstana ~arşı gal.eyan. halınde dlr!ton

1 
geç~~ sene ;h~";ı:ru:irıd;~ lıassa Fransanın serbestçe im

devlet adamları bir saat kadar bazı tedbirlerle müşkülatı ye~e . bulundugunu tas ~ık_ edı3:'0~· Bu :iri:~ ~:n tah~:~babir~n ~eniz Üs· za edilmiş mukavelatın bir ta
görü,tüler. Gerek Reisicümhur ceklerdir. Tabiidir ki, bu vazı. g.aze~e, Alman hukumbtmın .~ tünde hacmi istiabisi 780, deniz al- raflı ilgasını katiyyen reddet. 
ve gerek M. Venizelos; hükii. yette borçlarını .imdilik vere- zıyetı_n_vahaınet. , ke,s . e:esını tında 960 tondur. mesi lıl.zım geldiğini , fakat hu 
mı;ti kim teşkil eder~e ets!n, miy~ekler. En evvel yaşama!.ı men_ ıçır. Da:ntzıg ?.e.n. d a~yo- Yunan kabinesi ~ku?un ~~tihsali hus':1sll?da.ge 
Ti.ırk • Yunan dostlugunun ın- temın etmek, sonra da borç o. n~I .. Scsyalıst~e~ uzerı.n e ıcra. nış hır musamaha zıhnıyetın. 
kişafına mini olacak hiç bir ih. demek la?!ım olduğunu herkesi ~ı nufuz et~esını~ vazb~~ .?1d~- ' ATINA, 29 (A.A.) - Yeni ka- den mülhem olacağını söyle. 
timal mevcut olmadığını İsmet takdir eder. Yunan ricali, i gunu v.: :ıks ı ta'.:dırde .. ut':1n c_ı- bine önümüzdeki cuma. meb'uıan miştir. Almanyanın vaziyetin-
Paşaya temin etmişl~rdir. E'a· meml_ekette tediye kabili~~ti ol han n;uvacehesmde mut:ış hır j mecliai huzuruna s ıkacaktır. deki 0reü~~la~ hasebile şarta 
sen bundan şüphe edılmez. Çün madıgını alacaklılara gosteı· - mesulıyet altıl'da kalaca~ını ya - _.._.__. .. - · - - gayn tabı tedıyattan uzun za-
kü Türk dostluğu, Yunanistan mek ve isbat etmek mecburiye zıyor. -·-· j r• J man için vazgeçmek lazım ge. 
da bir fırkanın veya mahdut ve tfodedi~ler. Bunu yapacakların-

1 
~lll - apOD leceğini söyleyen M. Painleve 

muayyen bazı şahısların politi- dan emındirler. Bence komşula Rusya-Almanya • •
1

,,., f bu hususta en iyi çarei hallin 
kası değil, bütün fırkaları ve bü rımızın hattı hareketlerindeki BER LIN 29 (A.A.)-Rus lhti a 1 bütün hup borçlarının umumi 
t~n _memleketi kazanmış bir fi. 1 belli başlı hata;. bu buhra~.lı Alman gümrÜk mukavelesi dün surette ~as!iyesi ola~ağını be. 
kırdır. anl~rde M. Venızelosun. t~cru. Almanya hariciye r.azırı tara- Devletler Japon yan etmıştır. Maamafıh, bu k~-

Yunaniatanın mali mi.ışküla besınden, nüfuzundan ıstıfade fından imza edilmiştir. teklifini dar yükleri hamil bulunan bır 
tı. birkaç aydır ki, devam edi- ı etmemeleridir. Hemen ili ve et 1 10 haziran tarihinde tasdik Almanya'nın tehlikeli bir rakip 
yor. Yeni bir istikraz için Ce- me~iyim ~i, memleketin ekseri- edilip mer'iyet mevkiine gire- tetkik edecekler olmar:ıası, dainlerin de ilice-
miyet Akvam müsbet bir karar yetı, Venızelos taraftarıdır. Mu cek olan bu mukavele Alman. VAŞİNGTON 29 (A.A.)- naplıklarının kurbanı olmama-
verm~i. Drahmiyi. ~ağlam pa- ı hal~ette. kalanlar, • ekalliyeti ya ile Sovyetler arası~daki iktı yeni Japon kabinesinin ~rni ha ı !arı içiı; ~~tün ıııe~l?ketlerin 
ra halınde tutmak ıçın Devlet 

1 
t~şk~~ :dıyo~. Umumı ~rzu ~e- sadi müzakereler hakkında 22 rici siyaseti takip edecegıne da ; ıktısadı ~uvaze~elennı muha. 

~an~asın~ ~onan ~a~tılık lnııi- ı nı h~kiimet~ de ~enıze!osun kanunuevvel 191 tarihinde ak • . İr olarak neşredilen resmi teb- faza edebılm.eler~e yardım ede 
li:z lır~~ı ıdı: Sterlının, _birden; te§kil etmesı vmerke~ındedır .. Fa tedilmiş olan protokolun zeyli. liğ hakkında birç?k gaze~eler, c~k beyne!mılel bı~ !a~as ve ta. 
bıre. d_uşmea~, bu karıılıırın kıy kat anl9:tıldı~ma .gore '(';Il_ıze- dir. Cemahiri Müttahıde, Büyük vız sandıgının tesıaı lazımdır. 

Dün gece Haliç'te bir 
sandal parçalandı 

Denize dökülen 5 kişiden ikisi 
ifadeye gayri muktedir 

bir halde hastaneye kaldırıldı 
Dün gece saat yirmi bire doğru Haliçte Yemiş iskelesi açık· 

larında mühim bir deniz kaza11 olmuş ve bir sandal parçalanmıt 
tır. Kaza §Öyle olmuttur: Dün Kağıthaneye giden Yenipoataha· 
ne camii müezzini Hakkı ve oğlu Necati Efendilerle karısı Sani· 
ye, baldızı Saime ve komtularından Güzide Hanımlar ııeç vakit 
dönerken Ali Osmanın idaresindeki sandala binmi,lerdir. 

Sandal tam Yemiş iskelesi açıklarına geldiği aırada mukabil 
taraftan sür'atle gelen Fransızlara ait (Muş) ismindeki iatimbo 
tun şiddetli bir sademesine maruz kalmııtır. Müsademe netice. 
sinde sandal derhal parçalanınıt, içindekiler denize dökülmütler 
dir. Kadınların feryadı üzerine etraftan yetişilerek büyük bir fa
cianın önüne geçilmit ve kazazedeler birer, birer kurtarılmışlar
dır. Yalnız Hakkı Efendi ile baldızı ifadeye gayri muktedir bir 
halde hastahaneye kaldırılmışlardır. 

Bir tacir Adliyeye verildi 
IZMIR 29 (Milliyet) - Kahve ihtikarı yapan bir tacir bıı 

gün Adliyeye tevdi edilmittir. 

Bir aile uskumru balığından 
zehirlendi, bir çocuk öldü 

lZMİR, 29 (Milliyet) - Buca'da demirci Mustafa Efendi 
ile refikası İhsan H. ve dört çocuğu yedikleri uskumru balığın• 
dan zehirlenmişler, en küçük çocukları altı yaşında Firuz vefat 
etmiştir. Diğerleri tedavi altına alınmışlardır. 

Muhafız binicilerinin turnesi 
ANKARA., 29 (A.A.) - Riyaseticümhur muhafız alayı bini 

cileri ve bisikletçileri her sene olduğu gibi bu sene de 1 Haziran· 
da memleket dahilinde büyük seyyahatlere çıkacaklardır. Binici
ler Gaı·bi Anadoluda Ankaradan Balıkesire !tadar 1041 kilomet· 
relik bir seyahat yapacaktır. Bisikletçilerin seyyahati 18 temmtı 
za kadar devam edecek ve 2494 kilometrelik bir mesafe teşkil e· 
decektir. 

M. Mussolininin İsmet Paşa 
şerefine hususi ziyafeti 

ROMA, 29 (A.A.) - ltalya Başvekili M. Mussolini Cenap 
ları bu gün Romadaki Lido'da lamet Paşa Hazretlerile Tevfi~ 
Rüştü Beyfendinin tereflerine hususi bir öğle ziyafeti vermiş 
!erdir. M. Grandi Cenaplan ile Kadri Riza Bey, İtalya Hariciy• 
müsteşarı M. Fani, sefir Baron Aloisi Cenapları, Vasıf ve Alı 
Beyfendiler, Mahmut ve Saffet Beyfendiler, M. Grandinin ka
lemi mahsus müdürü M. Ghigi, orta elçilerden M. Guarigli 
ile M. Taliani , hakiki bir samimiyet havasile meşbu bulunan b 
hususi ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Mütehassıslarımız Trabzonda 
TRABZON, 29 (A.A.) - Rusyadaki tetkik heyetimiz b 

gün Balum'dan şehrimize gelmiştir. 

Türk-Bulgar münasebatı hak
kında M. Muşanofun beyanatı 

metı~ı Hde !.uz.~e otuz nıabetin: loı; yenı kabınen~ !eşkilını ~~ • Britanya, Fransa v~ lt~ll'.a'nın, 
de duşurmuştu. Bu, sukut, tabi bul etmeyecek .. Bızım tabınını ı• •ıt 'd Ç" Japon ihtilafıle ıttıgal i-
a!ile .. drahd~İCüze~inde de tesiri- jiz, budhran

0
m

1
bibr. and ev:vdel zail llgJ ere e çi';; bir konferansın toplanma. 

nı goster ı. emıyeti Akvam. o ması ır. Ye tr evır e ya- F l "t J pon teklifinin tetkiki 

SOFY A, 29 (A.A.) - Bul- J nın Romadan avdetini mütea 
gar Ajansı bildiriyor: Meb'u- , kıp muhtelit komisyonda el 
san Meclisinde bütçe müzakere yevm müzakere edilmekte ola 
!erinin hitamı dolayıaile Başve- bütün meselelerin kat'i bir su 
kil ve Hariciye nazırı M. Mou- rette halledileceğine kani" 
şanoff harici siyasete temas e- Tütün konferansı ve Balkan 
derek demittir ki : "Bulgariata caret odasının tesiıi Balkan a 
nın harici siyaseti hakkında fır hü lehine olarak siyaai ve har 

A t 'd 1..alar aı·asında hiç bir fikir ih- si sahalarda yeni rabıtalar 
VUS urya a tilafı yoktur. Küçük Bulgari.- Yiicude getirilmesi yolunda 

Tahrı•ka" t tan büyük emeller peşinde kot- mesainin emareleridir. Türk 
muyor. Bulgaristanın iktısadi Bulııar münasebatı çok sami 

__....__ ve içtimai ihyasına sulh içinde bir dostlukla meşbudur. Her Ti 

Naziz'ler hükumeti yardım etmeleri için büyük dev aile ile Türk hükumeti bize fa 

d 1 . . ki bulı ·ı b" e eza ar sına aı a an umu an ıatıkrazın yapıla- tıyoru_~ ' . ran 1 e geçen ~r y n maksadile bir takım müşavere. 
~İm~•!· kıs7. vadeli borçlar tak ~aç gun~?ı~ çokk 'i:°ır! 1~k~~- ler yapmak suretile alınacak va 
sıt erının ııe ıp çatması, Yunan ar mev ın e ço vvet ı ır Bu" yu·· k L 

1
•
1
, felaA ket- ziyeti tesbit edeceklerini yazı. 

hazinesinde tediye kabiliye. hükiimet bulundurmak her l: 1 
tinin azalması; sor. günlerde memleket için lazımdır. Ancak ten endişe ediliyor yor ar._---··--~-
drahminin biraz daha düşmesi- bu lüzum; dünyanın bu müşkül ' 
ne sebep oldu. Bu hal. muhitte demlerinde her vakitten ziyade LONDRA, 29 (A.A.) - Almanya' da 
ki buhranı arttırması, yeni ye. şiddetlidir. Son yağmurlar Notlingham ile 
ni endişeleri! yol açması tabii Siirt Meb'uau Lincolnshire ve Yorkshire kont Mu••ıa"'kat)ar 
idi. Eğer itler, tabii cereyanın. MAHMUT lukları dahalinde geniş bir sa. 
da bırakılsa idi, bazı tedbirlerle ha üzerindeki ırmak ve nehirle ----·- -
müşkülatın önüne geçmek ka- Hı·ndistanda rin tatmasına sebep olmu,tur. Hindenburg - Brü 

letlerm teveccühünü kazanmak dalı olabilecek her şeyi büyü 
tehdit ediyorlar tır." 

bir hassasiyetle yapmıştır." 
VlYıANA, 29 (A.A.) - U- M. Muşanof Bulgaristanla 

mumi meclisin Hitler hizibi, Türkiye arasındaki münasebat M. Muşanofun Türk • B 
lnsbruck ve Linz'de vukubulan üzerinde bilhassa tevakkuf ede gar münasebatı hakkındaki s 
ve bir Nazi'nin ölümü ikisinin 1 rek demittir ki: j leri Mecliste şiddetle ve ıüre 
de ölüm derecesinde yaralan. " Türkiye Hariciye nazırı- li alkışlarla karşılanmıştır. 
mas ile ni hay et bu 1 an ka n lı ar- !!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıııj 
bedelerden dolayı Başvekilden b · ı l d H Ib k. h 1 fi RoJ· el ırmagv ı ta•arak muhafaza ı o ur u. a u ı mu a i er ' • ••JA k t 

bu fırsatı kaçırmadılar. Yeniz~ K 1 ki setini iki yerinden çatlatmıt ve nıng mu a a 1 istizahta bulunmağa karar ver. 
fo sa hücum ettiler halkı tahrik argaşa 1 ar bütün havaliyi kaplayan ve Ga ve resmi bir tebliğ mittir. Hitler fırkasının naşiri 
için her vasıtaya bat vurdular. inaborough'deki Neward'e yayı efkarı olan Tııges Zeitung gaze 

Bir Facia IFas'ta müsademele 
CAMLlRlDGE 29 A.A. - RABAT, 29 (A.A.) - Tool 

Zabıta dün öğled~ sonra şe- civarında bir aıkeri mevzi yakini 

Muhalif gazetelerin tahrikatı BOMBAY, 29 (A.A.) _ lan sular birçok evlerin sakinle BERLIN 29 (A.A.) 
1
- Ma tesi hükiimetin kargatahk imil 

aşırı bir veçheyı" buldu. M. y.' Bugün, bir Müılümanın Mecu- rini tecrit edil mit bir vaziyete reşal Hindenburg'un öğ e üze-. ~ ı t • ··ı· leri aleyhinde derhal harekete r.izelos,· bir kanun veya karar- siler tarafından taarruza düçar koymuştur. 500 .. a_i_leden mürek ri M. Brüninl! e _yap.ıgı rn_u a. 
1 1 ki k - d k t b geçmediği takdirde Naziz'lerin name ile Matbuat kanununu olması neticesinde yeniden kar kep o an ve ı gun evvel feye attan sonra aatı e ı resmt e 

d k O · ı· • d"I · t" arkadaşlarının intikamını alma tahdit etmek istedi. Buna mu. gaılıklar çıkınıttır. 1 kiti öl- zan an açan oncaıter cıva- ı ıg neşre ı mış ır: 
vaffak olamadı. Nihayet istifa müş ve 30 kişi yaralanmıştır. . r~da~~ Tallbar k"8:abas'.. ahali. "Mareşal Hindenbourg, bu. sının yolunu bileceklerini ve 

h. d ' k b. d 10 ya•ın de pu•u kuı-mu, olan kıyamcılar. b 
ır en uza ır ev e ~ • · ·· · af d d 

d k .. .. k .. ki ed l ruşancı mufrezesı tar ın an tar 
an uçu uç çocu a P . er ~- dilmitlerdir. 

rinin ve ayni hanede sakin bır MUsademe neticesinde bir Fra 
kadının cesetlerini bulmutlar. ıu: zabitile altı ni9ancı a•keri ö 
dır Maktüller . tabanca veya müt ve keza bir zabitle 12 nefer 
t '.if~kle öldürüİmüşlerdir. çdok tehlikeli surette yaralanıruşl-

ır . 
ya karar verdi. ~ __ _ _ 1 sı _henuz me!kenlenne doneme: J gün Başvekili kabul etmiştir. yalnı:z ?'~tecavizle~~ne karşı 
. Reisicümhur ; memleke. Feci bir ölüm mışler ve yukselen suların netı Mumaileyh, Reisicümhura va:r.i kendı!erım meşru mudafaa va- Sabık Habeş İmpe-
tın böyle mü~kül anlarında bü- ! c~e bir f~lakete tahavvül etme yeti umumiye hakkında izahat J ziyetinde telakki :tmek değil Hava seferleri 

PARlS, 29 (A.A.) -
Mayısta toplanmış olan ha 
seferleri beynelmilel komisy 
nunun 20 inci devrei içtin aiy 
sinin mesaisine nihayet veri 
mittir. 1919 senc.i mukavel 
ne iştirak eylemiş olan 29 de 
!etten 26 sı bu içtimada is 

tün fırhalann iıtirak edeceği CHİKAGO, 29 (A.A.) sınde endışe etmekte bulunmuş vermiştir. Başvekil, yarın tek- fakat bunları tecavuze sevke- ratoru kaçtı mı? 
bir 'ıiı1<umet teş kil ini memleke "Swift Company" büyük Ame ! ardır. ral" Re!sicümhur ~arafından ka- I denlere karşı ayni vaziyette ad ADISABEBA, 29 (A.A.) _ Kuv 
tin mcnafiine da:!a uygun bulu rikan konserve fabrikasile "İn- bul edılecek . ~~ ızahatına de- 1 detmekte o~duklarını !~ıy?~· 1 vetli bir nezaret ve t~rassut altında 
yor. Ver izelosım <la kanaati bu ternational South An::ericaCom Goulettein tayyaresi vam edecektır. Bu son tehdıt Tyrol vılayetı ı. 1 bulunmakta olan ıabık imparator 
dur •• ~ünk~ Y~ı anistan yalnız pany" müessesesinin reisi Edu. ROMA. 29 (A.A.) - Romaya Tahmin edildiğine göre Re- ı dare makamlarını ve bunlarla Lidj Ca~sou · Lidi _Prnss'm. mevkuf 
clah ılı \'az ıyetı düsünmek ve ef ard Smith ikamet etmekte oldu 100 kilometre kadar mesafede Ve- · · •. h 1 B k"I d beraber Sosyal demokrat ve İn- bulundugu yerden fırar etmı~ oldu-
ı. · · roli'de k-fedilen tayyare Goulette'- ısıcum ura aşve ı arasın a- 1 öu deveran etmektedir 11arı ı!muır.ıyeyi tatmin etmek - apart it k t d ., ki ··ı·k tt · · d b k H · · S 1 • · . gu ımaııın a ıncı a ın a in tayyareoidir mu a a n. ~et~_cesın. en an. ns ruc ı':"'ı!ıyan • oıya Habeşi.tanın fimali ı•ar!Ji vilaye-
vazıyetiode deg"ildir. Harı"çle, k"ı pencereden du~tmu·· ve der. areru· raL"

1 
len"n- cak rt 1 t tb t t hd f t kt .. paza esı gunu ma uır.a a- ma ua ını ıs ı a f' me e. ti valisi Rao Hailou bu sebepten 
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a A İ· komisyon teşkil. e • 
ı ıyor 

Ekonomi Maarifte Poliste MahkenıelerdR 

• 

Halı ve tiftik ihracı 
ve serbest idhal •• 

\Meyve 
Sergisi 

Sergi temdit edildi 
Kimler 

mükafat kazandı? 

İlk mektep talebesi bir 
l senede ne iiğrendi? 

Gene üç 
Kaza ---
Bir otobüsle tram

vay arasında 
da çarpışma oldu 

1 
1 

' 

Olümesebep 
Bumu? 

Agop'un muhake
mesi dün başladı 

Muhtelit bir komisyon teşkil 
ediliyor, iş nasıl yapılacak? 

ikinci meyvecilik ve tavukçu· 
luk aergiıi bul'ün kapanıyor. 

Sergiyi diln, dokuz ı ilk mek 
tep talebesi gezmi.,, umumi ziya· 
retçiler dün akşama kadar 17000 
ki9iye baliğ olmuftur. 

Memleketimizin hah ve tiftik
lerinin ihracı mukabilinde muadil 
kıymette yabancı memleketler eş· 
Yasının kontenjan harici ithaline 
müsaade eden kararnamenin tat
bikatına geçilmittir. 

Bu ıart dahilinde ihraç oluna· 
cak halı ve tiftiklerimizin keyfi· 
Yet ve kıymetleri Ticaret ve Sana
yi odası idare heyeti ve Ticaret 
ınüdürünün de iştirak edeceği bir 
komisyon tarafından taktir ve ta· 
)'İn olunacaktır. Bu suretle ihraç 
olunan mal üzerinde her hangi 
bir muvazaa im.k&nının önüne ge
çilmi, olacaktır. 
Komiıyon neticeyi iki şehadet· 

name ile teıbit edecek ve ıehadet 
nameleri ihraç edecek tacire ve
recektir. Bunlara alakadar göm· 
tiik idarelerince ihraç esnaıında 
•erh verilecektir . 

ithalat eına11nda gene hu şe· 
hadetnameleedrn biri ithalat güm 
rüğü tarafından tesellüm edilecek 
ti1·. 

Bu seneki tütün 
mahsulümüz .• 

Alınan haberlere nazaran bu 
ıene memleketimizde tütün zeri· 
yat aahaoı çok dardır. Mahıulün 
de geçen senelere nazaran az ola 
Cllfı tabii görülmektedir. 

Tütün zeriyat aaha11 bilh._ 
lzmir, Muğla ve Karadeniz haYa• 
liıinde bu aene azaltılmıttır. 

Buna mukabil geçen sene mah· 
ulünden bir kıamımn .. tılmaDUf 
olm.aaı müıtahaili iyi cins tütün ek 
tneğe te,vik etmiştir. Tütün müa
tahıili çok tütünden ziyade iyi IÜ· 
tünün menfaat temin ettilini son 
~ecrübe neticesinde anlamı,tır. Bu 
~neki tütün mahaulilnün çok ne
.İs ve kıymetli olacağı anla,ılmak 
.ad ır. 

Manifaturacılar ve 
lzmirle Mersin 

latanbul manifaturacılarile iz. 
nıir manifatura tacirlerinin arala-

8 rında hadis olan vaziyete bir de 
Menin manifatura tacirleri dahil 

~ olmu9tur. Söylendiğine göre latan 
bul tacirlerinin Mersin kontenja
nım da kapatarak yalnız kendile
rine haıretmeleri Merıin manifa· 
tura tacirleri arasında da infial 

u 1tyandrrnu9tır. 
Diğer taraftan meaele manifa-

Tapuda 
Tayinler 

I· Bazı memuriyetler 
lağvedildi 

latanbul Tapu müdürlüğö 

teıkilatında gelen bir emirle 

tnühim tebeddülat yapılmıttır. 
'f apu nahiye memurlukları lağ 
"Vedilmiş ve memurları da bat· 
ka kısımlara tefrik edilmittir. 

l' apu avukatlıgı ve katipliği de 

e li.ğvedilmittir. Bu vazifeyi ha. 

y j tine vekilleri yapacaktır. Mün· 

lı ıı lıal bulunan vilayet kayıt kale. 
itli mümeyyizliğine terfian tet. 

·ı 

1 lı:ik memurlarından Müatein B. 

tayin edilmiıtir. Üaküdar Tapu 

"'9murlarından Hü1amettin B. 
tekaüde ankedilmiı ve yerine 
•vukatlık katibi Nuri Bey tayin 
kılmmııtır. 

KUçlk Haberle!' 

Kada•tro tasarruf 
aandığı 

"' r Geçen aene kadutro f90 me 
lıı11rları tarafından tetkil olu. 
ıı.11 kadutro fen memurları ta 
•arruf nndığının aenelik bilin 
toeu huırlanmaktadır. Sandık 
t~ •ene -urlara epey yar 
dım yapmıtbr. 

Sadettin Beg gitti 

Bir kaç günden beri ıehri-
1 lıaiade bulunan kadastro fen mü 
~ Sadettin Bey bugün An. 
qraya gidecektir 

tura ticaretimizi ve lıtanbulun 
manifatura ticaretindeki vaziyeti· 
ni alakadar ettiği için Ticaret 0-
daaı ite vaziyet etmittir . 

Aldığımız malUmata nazarant 
f~mir komiıyoncu1anndan bazıla· 
n fatanbul ticaretanelere ait be· 
yannameleri iadeye batlamıtlar· 
dır. Bu vaziyet karımnda latan• 
bul ticaretaneleri lzmire bir ko· 
miıyoncu ııöndermekten baıka 
bir çare bulmamaktadırlar. 

Yeni fabrikalar 
Bu mevsimde ıehrimizde yeni· 

den beş, altı fabrika birden faali· 
yete geçecektir. Bu meyanda bir 
li.ıtik, cam mamulat, emaye ve 
çikulata fabrika11 bulunmaktadır. 

Fındık vaziyetimiz 
Ofiı bu aenenin fındık rekolte 

ıi vaziyetini tetkik etmektedir. 
ihracat ofiıi bütün fındık mm· 

takalarmdan telgrafla fındık Y&• 
ziyetini ve rekolte tahminlerini 
sormuıtur. 

Şimdiye kadar gelen malfunat 
bu sene fındık rekoltesinin ve 
netvi mümaaının iyi bir vaziyette 
oldulunu l'ÖStermektedir. 

Bir açık 
Ahiren ae9rolunan malfunata 

nazaran Ruayanm 1931 aeneainde 
ihracatmm ve zirai ve aınai mah
ıulatınm pek fazla tenezzül etme 
ainden dolayı ticareti hariciyesi 
bir açık kaydetmittir. Bu açık 
1920 aeneıinden beri teıbit edilen 
açıkların en ehemmiyetliaidir. 

200 kuruşa domates 
MERSiN 29 - Dün tehrimiz 

bahçelerinde yetiten ilk turfanda 
domateı ve biber aebze pazanna 
getirilrniıtir. Domateain okkası 
200 kuruıtan, biberin de beher a
dedi bet kuruttan aatılmııtır. 

Hindistandan 
altınlar 

çıkan 

BOMBA Y, 29 A.A. - Malva 
vapuru bugün lnl'iltereye gönde
rilen 459,9711 lngiliz liralık ve 
Anuterdam'a ıevkedilen 38,000 
rupyelik bir altın hamüleıile Av
rupa'ya müteveccihen hareket et
miftir. 

Vapurcular 
Ne istiyorlar? 
Oç kişilik bir h~yet 

yeniden 
Ankaraya gidecek 

Serginin bu akıam kapanmaaı 
mukan-erdi. Fakat bin;ok taraflar
dan vaki olan müracaat üzeri.ne Zi
raat oda11 dün alqam ııeç vakit top 
lanmış, ve vali beyin de müıaadeai 
ile ıerginin 1 hazirana kadar açık 
bulundurulma11na karar verilmq· 
tir. 

içtimada bahçevanlık k111D1run 
da jüri notlan tetkik edilerek ıu au 
rette teabit edilmittir. 

Sebzecilik: Mal ek ve lvanof 
efendiler hıyardan, Saffet efendi 
ve Maltepeli Erzincanlı Haaan ça 
vuı kabaktan, Alaettin ve Hulki 
beyaz bezelyeden, Koço efendi en 
gİnardan nakdi mükafat almıtlar 
dır. 

Sebzecilik k11111ında altın ma· 
dalye verilmittir. Diğerlerinden 
gümüı, bronı madalyeler tevzi 
edilmiıtir. 

Kutkonmazdan Ziraat mekte 
bi ikinci, Baltacı çiftliği üçüncu 
derece gümüı madalya almışlardır. 

Fikret Bey meyva müliijlardan 
diplomalı ııümilt, Bayer miiıtahze.. 
rab ve haferat mücadelesinde kullaru 
lan ilaçları diplomalı gÜmüı, Ka
zanciyan Efendinin hahçevanlık ali. 
b diplomalı gÜmÜf madalyalar almq 
!ardır . 

Çiçek kıamından: Keailmiı çiçek 
lerden birinci Liltfi Arif, ikinci Hacı 
Şükrü Efendi gebniıler ve her ikisi 
de nakti mükafat ile taltif edilmifler 
dir . 

Belediye bahçeleri altın madalya, 
Taranto Efendi gÜmüı madalya, 
sabık vali Haydar B. diplomalı bronz 
Muıtafa Efendi diploma11z bronz 
madalya almıılardır . 

Meyvacılık kıamında: Çilekçi Liz 
Osman ve Patraı Efendiler nakli 
mükafat. Halkalı Ziraat mektebi al
tın madalya, Muatafa Bey sümiit ma 
dalya alımtlardır. 

Meyvah fidanlardan: Patru E
fendi nakli mükifat almıt. V aail E
fendi de kirezi üzerindeki fidandan 
diploma11z gümüt madalya kazan
IDl§br. Tezyinat fidanlannda: Vasil 
Efendi altın madalya almıfbr. 

Reıim k1Smında, Foto Süreyya 
teşhir ettiği çiçek tablolardan altın 
madalya alnuttır. 

Saıil ve Frederik Efendiler bahçe 
pilasından buronz madalya ve Siliv 
ri ziraat memuru Fahri Bey tavuk 
resimlerinden buronz madalya kazan 
mıılardır. 

Zil'aat odasuıuı şikayeti 

Serııi ittihaz edilen bahçeye sir
melr. için ufak bir duhuliye korunuı 
tu . Bu duhuliye sergiye iftİrak eden 
lere madalya ve sair masraflara kar
tılık göstenlmi,tir. 

Halbuki, maliye memurları bilet
ler üzerinden resim alm14lardır. Bu
na Ziraat oda~ı itiraz etmiş ve sergi 
nin hususi değil resmi mahiyette 
olduğunu söylemi,tir . 

---~----·----

Macarların 
Milli vapurcular layihası B. M. s • • 

Meclisinde bulunan yeni te..-kkül ergısı 
edecek vapuı-cular ıirketine itti. 1 

----

rak ~ımemeie kat'i karar vermi• : Bugu·· n açılıyor sergi 
lerdır. 

Yalnız, vapurcular yeni bir for de güzel eserler Var 
mül bulunduğu taktirde yeniden Geçenlerde Ankarada bir re· 
tetkike taraftrr ıörünmektedir· sir.1: sergisi açan Macar ressamla
ler. y apurcular bir inhiaar ~klin rırun lstanbulda bir sergi açacak· 

lannı evvelce yazmıttık. Bugün 
den ziyade milli bir müatakil tir- reami kuşadı yapılacak olan ser
kete taraftar l'Örünmektedirler. giye dün gazeteciler sureti mah· 

Vapurcular bu tekil daireaiıtde auaada davet edilmitlerdi. Dün 
HiikUmetle temas yapmak üzere sergiyi ıezenler Üzerinde reaim
üç kitilik bir heyet aeçmitlerdir. !er iyi bir tesir bırakmıttır. Sergi· 

Yalovadaki 
Harabe •. 

Y alovada eaki, tarihi esederi 
meyda- çıbnnalı: Üzere yapılan hııf 
riyal .-li aene nihayeti olmak mü
naaelıetile durdurulmuı ve Yalova 
ya sftmit olan Müzeler Müdür mu
a-rini Arif Beyle memurlardan Nec
det Bey de dönmütlerdir. 

Bulı&nan harabenin eski Yalova 
haa.mlarınm dini- mahalli ol
dufv tahmin edilmektedir. Harabe
ain zemini elliz, mücella ve plaka 
halinde beyaz mermerlerle clöfeli
dlr. s.hanın etrııfında l'•Yet san'at
karane oyma batbkh n kaideli si.i
tualar vardır. Bu sütunlar dcvril
miı ve bazıları lnnlmıt bir haldedir. 
Gayet mahir tatçı uıtaları bulun
muı ve bu sütunlann eık.i. tarzda 
ve zarııfette yerlerine dikilıneoi bu 
uıtalara ısmarlarunı,ıır . 

Hafriyata hazirandan .aonra de
va.m edilecektir. Hafriyatın tevsii 
için Park otelinin yık.ılma11 da icap 
etmektedir. Bu eıerin Cinar mev· 
danına kadar uzandığı k~vvetle taİı. 
min edilmektedir . 

de teşhir edilen resimler arasında 
pek güzelleri bulunduktan bqka, 
bilhaaaa Rudnay Oyula'nın reaim 
leri her türlü takdirin fevkinde
dir. Rudnay koyu ve karanlık 
renkli resimlerinde büyük bir ori 
jinalite l'Ö•tennektedir. 

Bilhaıaa "Fırtınadan evvel,. i
simll tabloıu çok l'Üzeldir. Sonra 
Zayti F erencz'İn paıtelleri gayet 
yumutak ve hiılidir. On aekizinci 
aıu- reııamlannı hahrlatan ve ek
seriaini dini mevzular teşkil eden 
Gal F erenc'in tuvalleri de cazip 
reD.klerin ahenıidir. Brenerin e
tütleri de arkadatlarının muvaf
fakiyetlerine yaklaşmaktadır. Bun. 
Lir her ne kadar Rudnay'in 
resimlerindeki kudrete yükıelmi
yorlaraa da sersi umumlyetle C"Ü· 
zel tuvalleri ihtiva etmektedir. Bu 
rün reımi kütadı yapılacak olan 
ıergi hl!r ıün 8 hazirana kadar 
10 • 19 • açıktır. Kendilerini teb. 
rik ederiz. 

• 
Yıldırım düştü 

BOLU, 28 - Dün ~ehirde bir 
eve yıldırun düşmüş, ve yi\n~ın çık
ınıftır. ,H lk heyecana dü~mü~
tül" 

13 bin talebe salı günü yeni 
bir usulle tetkik edilecek •• 

Dün Tophanede kahveci çı· 
rağı İbrahim çeşmeden arkasın 
da iki teneke ile au getirerken 

lıtanbul Maarif miıdürlüğü ı tepler 9 haziranda tatil edile. şoför Vehabın idaresindeki oto 
ilk mektep talebesinin bir sene ceklerse de fazla sıcaklar başla mobile çarparak ağır surette ya 
lik mesaisini tetkik etmek üze- dığı takdirde öğleden sonra ted ralanmış ve şoför yakalanmış. 
re 1alı günü test usulü ile umu riaat yapılmıyacaktır. j tır. 
mi bir yoklama yaptıracaktır. Şehir ilk mekteplerinde imti-
Y oklamalar toplu bir halde ve hanlara 11 haziranda başlana- Tramvaydan düştü 
her mintakada ilk tedri1at mü. caktır. 
fettitlerinin nezareti altında ya 
pılacaktır. Bu yoklama usulü Rıdvan Nafiz Bey 
memleketimizde ilk defa tecrü- Maarif vekaleti heyeti tefti. 
be edilmektedir. Beyazıt ve ci. şiye reisi Ridvan Nafiz B. An. 
varındaki ilk mektep talebeai karadan ,dirimize gelmiştir. 
darülfünun konferans 1alonun- Mumaileyh lstanbuldaki imti
da toplanacaklar ve burada da. hanlarda hazır bulunacakt1r. 
ha geni' mikyasta ilmi usulün 
bütün tatbikatile yoklama yapı ı Ayasofya 
lacaktır. Buradaki yoklamayı Mozayikleri 
terbiyeci S_adrettin Celil B. ida A sof adaki mozayiklarla 
re edecektır. Bu yoklamada 13 · y\ y A ·k ı f ·· 
bi ·ık -'-t ı~L--· . . k ·meşgul o an merı a ı pro eso 

n ı ma< ep ta eueaı ıştıra .. f ı· · d h d·· t d ed kt. y ki 1 d I ruo aa ıyetı a a or sene e-

be
ece ır.I 0 •mhael~f a 

1
t
1
• ~ vam edecektir. Mozayikların 

ye soru an ınu t ı sua erı · · ·k l ·k .. 
h . t t '-'ğ ti b·ı·b M tamın 1 ma ettı ten sonra mu 
avı es KA ı an ı a a ·e • ·d · b 1 · 1 · · .f .. d .. 1 .. ğ.. kik ed"I ze ı aresı un arın reaım erım 

an mu uru unc:e tet ı e ek · k · k··ı h ı· d --'- t J-L __ • b. 'h ç tirece Ye sır u er a ın e 
"""' ve a euenın ır sene nı a. ec1·ı kf 
yerindeki randınarn tesbit olu- neşr ı ece ır. 
nacaktır. J.Lüderrisler gidiyor 

1 

Köy mektepleri 1 Haziranın ilk on beş gününde 
Belgratta toplanacak Balkan 

Bugünden.. itibaren İstanbul . hukukçular kongresinin henüz 
mıntakası köy mektepleri tatil ı· günü tesbit edilmemiştir. Kon 
edileceklerdir. Köy mektepleri- greye Türkiye namına iştirak 
nin _b~i~ci Ye üçüncü sınıflar_~n ,. e~ecek müderris Abm~t. Sa
dakı ımtıhanlara çarşamba gu •. mım ve Nazım Beyler bır haf· 
nü başlanacak ve bir hafta süre · taya kadar hareket edecekler
cektir. Şehir dahilindeki ilk mek 1 dir. 

Belediyede 

Taksim abidesinin kai 
desindeki oyuk ar! 

1 

Bebekten gelmekte olan 1023 
numaralı vatman Mehmet Efen 
dinin idaresindeki tramvayın 
römorkuna binmek isteyen 13 
yaşında gazete müvezzii Meh
met müvazenesini kaybederek 
yere düşmüş ve sağ ayağından 
ağırca yaralanmıştır. 

Kolu kırıldı 
Dün saat on beşte Bakırkö 

yünden Sirkeciye gelmekte o
lan 3.339 numaralı otobüste 
yolcu amele İsmail kolunu oto 
hüsün penceresinden çıkarmış· 
tır. lsmailin kolu yolun kena
rındaki ağaca çarparak iki ye. 
rinden kuılm1ştır. 

Bir cambaz düştü 
Bitlisli Karabet isminde bir 

canbaz dün Karagümriik mey
danında ip üzerinde oyun yapar 
ken müvazenesini kaybederek 
İpten düşmüş, tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Yaraları çok a. 
ğır olan Karabet ifade veremi
yecek bir halde hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Bir müsademe 
Soför Fehmi efendinin idare 

~indeki otobüs dün Taksimden 
Y enimahalleye hareket ettiği 
esnada karşıdan gelmekte olan 
bir tramvayla müsademe etmi, 
tir. Otobüsün ön kısın• parça
lanmış, şoför Fedai Efendi yü
zünden yaralanmı,tır. 

Yangın 

Otomobil bırdavatçısı Agop 
Ef. yanmda El eni İlminde bir ka
dın olduğu halde Kadıköyünden 
;:eçerken, o sırada cuma nama;;cı
na gitmekte olan Y uıuf iııminde 
birine çarparak zavallının ölümü
ne sebebiyet vermişti. 

Cürmü itibarile Ağırceza mah 
kemeıine aevkedilmit olan Agop· 
la yalan tahadetten maznun Hay 
ı eddin ve llyaı Ef. !erin muhake
melerine dün baılandı. Agop Ef. 
ioticvahmda dedi ki: 

- Otomobille l'ezmeğe l'İdiyo~ 
dum. Yolun üıtünde direğe dayan 
mıt birini cördüm. Haline açr1a
rak otomobilime aldım ve hasta
neye götürdüm. Kazaya ben ıe· 
hep olsaydım, otomobili ıürüp gi
derdim." 

Dünkü celıede buna dair bazı 
.şahitler dinlenmi'.'11 ve muhakeme 
diğer ~ahitlerin celbi için batkı 
güne kalmrftır. 

Başka güne kaldı 
Kahvede ihtikar yaptıklan iddia· 

sile Sultanahmet ıulh ceza mahke
meaine tevdi edilen lakinazi Efecıdı 
ile diğer üç refikinin muhakemesi
ne dün de devam edilmq, bazı dai. 
relerden •orulan suallere henüz co
vap gelmediğinden muhakeme bat· 
ka güne kalmıştl1'. 

Telefon şirketi 
Vaki olan ibbar üzerine hakkında 

tahkikat yapılmakta olan Telef°" 
Şirketi, ikinci ceza mahkemesine le' 
di edilmiıtir. Yakında muhakeme 
sine başlanacaktır. 

•••••• 
Hilaliahmer haftası 

bitti 
Hililiahmer hahuı dün ak. 

Jam nihayet bulmuttur. Bu hal 
ta zarfında cemiyete yenidec 
2000 aza kaydedilmi!tir 

Yeni Nahiye 
Müdürleri 

Sinyor Kanonika ile çıkan ihti_ 
laf son merhalesine girmiştir. 

Takıim abideaini yapan hey· ı lacaktır. Hasılatın ne kadar oldu· 
keltraf Kanonika ile Belediye a- ğu da sah günü teıbit edilecektir. 
raıında i.bidenin son taksitinin 
tediyeıi meselesinden ihtilaf çık- Belediyede 
mııhr. D y • "kl"kl 

T epebaşında 11 numaralı a. 
partımanın üçüncü katından 
dün gece yangın çıkmıt, etrafa 
sirayete meydan verilmeden 1 
söndürülmüttür. Yangının ne. 1 
den çıktığı anlaıılamamı,tır. 
Tahkikat devam ediyor. 

Kısıldı nahiyesi müdürlüğii 
ne Muzaffer, Mahmutbey nahi. 
yesi müdürlüğüne Fuat, Ha• 
köy nahiyesine Kenan, Şitli ili 
biyesine Dahiliye Vekaleti aicil 
tefi Ali Rıza Beyler tayin edil. 
mitlerdir. 

· ·· · d egıeı ı er • 1111 • 1 1 
Abidenin kaidetı uzerın e ya- .i 

pılao fenni muayene ikmal edil· 
mittir. Kaidede kull~nılan ta~ın 
kış ve yaz mevsimler1nde çukur
lar kabartılar peyda ettiği anlıı· 
sıl~ıstır. Tat ısathi bazı inbivalar 
.;_rzet~ektedir. Su tebeddülatın 
ise uzun seneler neticeıinde &bide 
için bir tehlik"' te!kil edeceği söy

Belediye mektupçp HalUk Bey 
Ankaraya gitmiıtir. Haluk B•yin 
bu aeyahati belediyede yapılan 
son tebeddüllerle alakadardır. 
Kaymakamlar ve belediye müdür 
!erinin <"mirleri henüz teblif edil
memittir. 

Kız mı? 
Erkek mi? 

~··-
Bir kız erkek oldu 

l 

lenmektedir. Diğer taraftan M. M b h "d- 1-ğ
Kanonika verdiği cevapta kaide- . ez a a mu Ur U U 
deki bu cin• ta~lardan ltalyada led' melrt al Be ıye upçuıu H Ük Bey 
da bir çok abidelcrd" kullanıldı· mezbaha mecliıi idareai lağvedi
ğını bu taşların üzerinde vukua 

Balıkeair'de on bet ya.şiarında ı 
Haıibe isminde bir kız son zamaı1 
larda kendiıinde bir başkalık hi. . . ı 

b l lerek müdürlükle idareye batlana gelen oyuk ve ka ar_ma arın teh-
i caktır. Bu müdürlüğe eıki müdür 

aetnuttır. 
Kendisine ufak bir ameliyat 

yapılmıı erkek olduğu anlatılmı, 
ve iımi Hikmet konınuıtur. 

likeaiz oldu!?unu soy emek!edir. - 1 ı d llhami Beyin tayini tekarrür et· Hatta Kanonika ta ya a epeyce 
müddet evve1 yapılan bazı &bide miştir. Bu yeni erkek ikinci bir ameli. 

yat için ıehrimize gelmqtir. Se
si tamamile kahnlatmıttır. 

kaidelerindek.i ayni cinı tatlarda. ----------
murur zamanla, yumruk ıığacak İhl 
kadar büyük oyuklar haaıl oldu- amur 
ğunu, bunların kaide için bir ne- Mesiresi 
vi süs olduiunu ilave etmi,tir. lsveç grupile 

Müzakere Fakat her ne hal iae, Belediye 
kaide ı .. lannda haaıl olan hu 
taııayyür;t me•eleıi halledilmeden 
heykeltrafa son takıiti vermiye
cektir. Bu takıit 15 bin ve küsur 
Türk liraN tutmaktadır. Abide 
henüz komisyonda olup Belediye
ce tesellüm edilmemittir. Bu me· 
•ele halledilmeden Belediye abi
deyi ne tealim alacak ne de para
yı verecektir. 

Abide yapılırken heykeltrqla 
aktedilen mukavelede bir madde
ye göre böyle her hangi bir ihti
laf vukuunda hakeme müracaat 
edilmek lazım gelmektedir. 

Belediye ve Kanonika birer ha
kem seçecekler va bu hakemlerin 
kararı ilii tarafça kabul edilecek
tir. Fakat Belediye hakeme müra
caat etmeie henüz karar venne
mittir . 

Nasıl tevzi edilecek? 
Geçenlerde vali konaiında, 

kimıesiz çCKuklar için verilen mü
oamerede elde edilen ha11liitın su· 
Teti tevzii hakkında mukarrerat 
ittih z edilmek "7. e salı gu 
belediyed e büyük bir iç tıma yap.-

4,100 liraya bir bllfkasına 
gefıııiş, t~tklhat gapılıgor 

Müzeyg~l itlltlfname 
Beıiktaıtaki lhlamur mesi. 

reai bir Museviye ait bulunmak Hükumetle lsveç grupu ara 
unda, 932 senesi taksitinin 

tadır. Bu zata bu mesire yeri 
935 senesine tecili için cereyan 

Nevriye Hanım isminde bir ha. eden müzakerat son 1afhaaına 
nmıın varislerinin borçlarını ö- ııelmiıtir. ismet Pş. Hz. nin 
deyememelerinden dolayı an. Romadan avdetini müteakıp 
cak 4100 lira mukabilinde ııeç· bazı hususat tesbit edildikten 
miıtir. Tapu müdürlüğünce bu aonra müzeyyel itilifname pa
vaziyet mucibi tetkik görüldü. rafe edilecektir. Buna mukabil, 
ğünden tahkikat için lizım ce- şirketin bir kıaım intaatı lua. 
!enlere emir verilmi,tir. Beyoğ men tahdit edilecekae de bu
lu Tapu müdürlüğü eski kayıt 

1
. nun nerde olacağı henüz karar. 

lar üzerinde tetkikat yapmakta laıtırılmamı,tır. 
k • 

Yunan seyyahları 
Pertembe günü Milanodan 

Dantealikiyeri heyeti 50 kitilik 
bir kafile halinde şehrimize gele
cek ve bir kaç gün kalacaktır. 
Heyetin içind~ M. Mezzi isminde 
bir de meb'u$ vardır. 

Ferit Bey geliyor 
V arşova sefaretine tayin e

dilen sabık Londra sefirimiz 
Ferit B. bu sabah Hat 8,35 tre 
nile ıehrimize gelecektir. Ferit 
B. akşam trenile de Ankaraya 
gidecektir. 

Zavalh 
Agah! . -

Merhumun cenazes 
dün kaldırıldı 

Cümburiyet refikimizin mL 
harrirlerinden ve eski gazetec:. 
arkadatlarımızdan Agib Be} 
bir müddetten beri müptela ci 
dutu ciğer hastalığından lrurtıı 
lamayarak Kızıltopraktaki ha· 
nesinde irtihal eylemit ve cenı 
ze.i dün öğleye doğru ikamet. 
ııahmdan kaldırılarak bir çol< 
matbuat müntesibinin ve ebib. 
bumm bulunduğu merasimlt 
Ku:ıltoprak camiinde namazı 
lulınmıt Ye Karacaahmede M · 

:il ve orada metfeni ebediaint 
tevdi edilmi,tir. Cenaze mera. 
siminde Matbuat cemiyeti na 
mına reisi Hakkı Tank B. bu. 
lunmut ve mezara cemiyet ve 
cümhuriyet refikimiz tarafm. 
dan çelenkler bırakılmıtbr. Jı. 
gah B. arkadaşımıza rahmet d 
ler ve ailei kederdidesme tazi
yet beyan ederiz. 



;Bli ı·y~t 
Aenn umdu! "MiLLiYET" tir. 

30 MAYIS 1932 
idarehane: Alıkara eadcı..i, 

100 No 

Telrnf adrHi : lot. Milliyet 
Telefon Nwuraluu 

B~ulıarrir ve Mtldirı 14318 
Yazı ifl-i Müclürlüjii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türlriy~ içia li•ric içın 

L. K . L. K. 
3 ayhfı 4 - 8-
6 .. 7 50 14-

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak ceri verilmez -
Müddeti •eçen nüahalar 10 ı.u . 

rvıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann rnea'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y -.ilköy askeri rasat merk• 

zinden verilen -1W-ta •öre, 
bugün hava elueriyetl• açılı ve 
ıimal İstikametinden hafif rüz
garlı devam edecektir. 

29 • 5 • 932 tarihinde bava 
tazyiki 761 milimetre en fazla 
11caklık 28 en az 11caklık US oanti 
ırat kaydedilrniJtir, 

lfSLEilit 
Arpa ektim 
Darı çıktı! •• 

Dün aktam radyoda Oarilt
talim ıecesi idi. Eh alaturka 
dinlemek isteyenler için Darüt 
talim beklenilen bir ıeydir, bir 
Yarhktır. Lakin dün ak9am Da 
rüttalim yerine iami hatırımda 
kalmayan bir Hafız Efendi çık 
tı ... O da iyi, fena değ;I amma 
bizim beklediğimiz delildi. Se 
bebini düşünüp dururken radyo 
da curcunadan şu farkıyı çal. 
maya batladılar: 

"Arpa ektim darı çıktı !İnanay 
şinanay" 

İkinci mısraı da var amma 
Allah eksik etmesin Matbuat 
kanunu onu yazmağa müsaa
de etmez! •• 

Kaçırılan yerleri •• 
Eskiden kız kaçırırlardı ... 

Amerikada da Lindberg'in ço
tulunu kaçırdılar! •• Likin yer 
bçırılclılını hiç işittiniz mi? •• 
Bu da bizde oluyor ... 

Gazetelere bakılırsa, Sürp 
App mezarlıiı kaçınlmak is. 
temnit··· Ayaapaf& meaarlıtı i
ee kaçmlmct ... Bu son cünl•d• 
8efiktqtaki Jblamur meaireai. 
•in kaçlnlmıt olcluiu anlatılı
yor •• Hemen Allah bizim Babı
llt cadde.ini aakluml •• Kaçır
Mlanna y-am, içiade biz 
nrken kaçırırlar da •ittiğimiz 
yerde llemin batma beli olu. 
ruz •. 

Ne anyonun 
burada? •• 

Efeaclim Ye minelıaraİ)t! 
Herifin, herif defil ya Beyin bi 
rini müzede bir muanm altın
dan çıkarmışlar ... Hüseyin Rab 
mi Bey üıtadımrzm Mürebbiye 
romanında mı, T eaadü5fe mi bi 
rinde böyle masa altı muhab
betleri Yardı ... Demek o demek 
değil, maksat müzede yakala. 
nan zattan bahsetmek ••• 

EYet, yakalamıtlar tabii 
doğru T okatli1uda yemek ye
meğe değil! Karakola ıötür
mütler ... GicMriren yolda belki 
bir teY yemi.tir. Kliıt helvası 
falan gibi ... 

Karakolda Muavin Bey aor
muı: 

- Sen ne antika adamım 
L - ' Mü-- .J • • "d"? ""· .-..e ışm ne ı ı ... 

- Beyim, antika nerede bu
lunur ... Cevabını vermİ§.. Ll
kin ıayri cidcHdir diye ifadeai
ne yazmam19lar ... Siz ne derai
niz ceYaba? •• 

Zavallı Ag&hl 
Bir ıazeteci daha ıömdük.. 

S-i eD ziyade ürküten teY bü. 
tün bu gömdüklerimiz gazeteci 
lerin en samimi olanlanndandır. 
Hele Aıih tok ve doğru sözlü 
bir çocuktu ... Y a9lı değildi. Al 
lah ona rahmet etsin, bize de 
acısın!. 

- -- ~----··- --- - -

Muvazene vergisi ve 
izahı tebliğ ~dildi .. 

Vergi hazirandan itibaren 
kesilecektir. 

Defterdarlık tertibat aldı •• 
Büyük Mlll•t Mecliaince kabul 1 denlerden tabail olunur. Bordro 

..m.ı n Reımi • ...., De 1Mt•<>- ve beyannamelerde iatihkaklar 
hman muvakkat miİ'Hzene v•rsi- -kııan •österilir. V•ya ketmedi· 
.; kanunu dün Villyete teblit o- lirM versi resen takdir Ye üç 
lumnuttur. misil aam ile tahsil olunur. Teker· 

Balkan haftası 
Balkan haftası münasebetile Bal

kan Birliii Cemiyeti 1 atanbul mü
me11illiii tarafından B. M. Mecliai 
reis vekili Hasan Beye 4u telgraf 
gÖnderilmiıtir : 

T . B . M. M. R~is Vf!Jrili 
Hasan B~yefendi 

Balkan Birliii ıayesinin tah•kku 
lnına doğru mühim bir adım tqkil 
.,ı.dijine lıani lıulundujamuz Bal
kan Ticaret ve Sanayi Odasının t. 
sis edildiiini zatıalilerine tep•ir eder 
ve timdiye ka.ı... lıu yolda maıruf 
olan kıymettar meaainlııden dolayı 
tetekkürierimizi bütün Ballıan mu
rahhaıları namına arzeylerim efen
dim . 

Balkan Birligi Cenuyeti 
lstanbul mümessili Hukuk 

Fakültesi Reisi Tahir 
Defterdarlık kanunu mülhab- riirü halinde iatiladam edene ayn. 

ta tamim •tnMktedir. Kanun ile ea elli liradan •taiı olmamalı üze 
beraber bir d• isahııaıne •önderli ıre para cez.., bülunolwour. Ver-
mittir. Muvalılıat müvazene v•r•i sileıre icra ecl.ilecalı samlar iotlh- Hasan Bey ıu telgrafla mukabe-
&İ kanunu Ye i:ııahnamesi berveçhi dam adenl•re racidir. Bunların lede bulunmutlardır: 
itidir ı müstahdemlere nıcu halıları yok· 

Madde 1 - Bu kanun mucibia tur. 
ce: Madde 7 - Bu kanun mucibin 

A ) Umum Huausi •e mülhak ce reaen yapılacalı takdir ve tarlı-
bütçelerle ve Belediye bütçelerile !arda ve mektumlann zahire ibra 
idare edilen daire ve müe.....,ler cında ve buna kartı kanuni yolla 
de verilecek maaı, tahaiaat, ücret, ra müracaatta ve versinin Ye zam. 

ı yevmiye, hakkı huzur, aidat ihti· lann tahsilinde kazanç verıriai lıa 
sas zammı, telıalit veaair zat ma• nunu hükümleri daireoinde mua• 
AJian ikramiye, ihbariye, tazmi- mele olunur. 
nat ,.. her hansi bir unvan ile o- Madde 8 - Bu kanun mucibin 
!ur .. olsun yapılmıı ve yapılacak ce hizmet erbabma terbedilecelı 

1 

hizmet mukabili tediyat: verailer mülhak ve hususi bütçeler 
B) Hakiki ve hükmi tahıılarm de ma .. rif meyanında ıöaterile-

1 nezdinde ve onlara merbut ola· me2. Tediye edilmiı aermayenin 
; rak çahtanlara yevmiye auretin· en az yanaı devlete ait olan müea 

1 
de bile olsa verilecek bilUnıum üc aeaelerle aermayeye verilecek faiz 

1 
ret, bedel veya ayınlar mesbuk ve temettü, devletin teminatı altın 

· veya mahrum kalınacak olan bir da bulunan müeaaeaeler münteaip 

1 
hizmet mukabili verilecek meba- !eri için bu veraiye mukabil vere 
bi dahil; cekleri mebaliği masrafları meya· 

C) Şirket ve müeueaelerin esas nma koyamazlar. 

Tabir Bey~fMi Balkan Birliği 
J stanbu/ §ube.<i r~isi 

Balkan Birliti ıayeunin tahakku 
ku için tetlıiline ikinci Ballıan kon
feraMIDlll lıanır vet'diği Balkan Ti
caret .. e Sanayi Odaoınan teoisi ıeb
tiratım -..uniyetle ıJcbm. .Şu u
rada An1-ıadalıi meuullyetim dola
yısile lstanbulda bu defa toplanan 
maht- murahhasların mesaisine 
ittiralıten mahrum kaldığım için mü 
tee11irim mütterek •ayemizln ta
hakkuku utrunda mühim bir eser 
vücude getirilrniJ olduğuna kaniim 
memleketlerimizin refah ve saadeti 
iktısacliyesine mühim hizmetlet' ifa 
edeceğinden emin olduğum Balkan 
Ticaret ve Sanayi Odasının muhte
rem mü.,.siılerine hürmet ve tebrik 
!erimi anederim efendim. 

Balkan BirHgi C..miy~ti 
R~isi Hasan 

mukavelenameleri veya nizamna• Madde 9 - Bu kanun mucibin· 
meleri veya heyeti umumiye ka- ce İatihkakm tediye edildiği tarİ• 
rarları mucibince Meclioi idarele· hi takip eden mali seneden itiha· 
rinde bulunanlara hiue aenedi ren üç sene zarfında tahakkuk et 
uya tahvilat mukabili olmaksızın tirilmeyen veya ver.inin teallulı Yeni neşriyat 
v•rilen temettü ve ikramiyeler ve ettiii mali seneyi takip eden mali 
a:rni mabiyett•lıi utihka1rıar mu· seneden itibaren be§ aene zarfm- "Y edikule surlan"ve 
vaaene versiaine tabidir. da tahsil edilmemiı bulunan ver• U-Ç yem• kitap 

Ancak: ııter münını zaman uğrar. 
A) Harcirah; Madde 10 - Bu kanun 1 Ha· Kanaat kütüphane&i son hafta 
B) Yol masrafları olarak vuku ziran 1932 tarihinden müteber- içinde üç mühim eaer neıretnüttir• 

bıalacak tediyattan hakiki mas• dir. Het' birisi biribiıoinden farkaız dse
raflar; MuYakkat madde: - Bu kanu· cede kıymetli ve nefis olan lıu e-· 

C) Zirai itlerde çalı,tırılan İfÇİ· nun mer'iyete •inliii tarihten eY- ler tunlardır: 
!er ve rençberler; vel tab.akkuk ettiii halde teaviye· (Ziya Pt. Hayat - Eserleri) 

D) Bir yere merbut olmayarak ai bu tarihten aonra yapılan ma· (Yedikule hisarı) 
çahfan serbe&t itçiler. •ı, Ücret ve yevmiyeler verıriye (Üç asırlık Franaız edebiyatı) 

E) Bir ay zarfında her ne un• tabi deiildir. ikramiye, tazminat, Ziya Pf. müderris lsmail Hik-
Yan ile olursa olsun aldığı meba- temettü ve aaire aibi mukannen met Beyindir. Büyük ,airin bütün 
lif yirmi lirayı aeçmeyen bilu· olmayan istihkaklardan mer'iyet hayatı edebiye ve huauaiyes~ asan 
mum reami ve gayri reami memur tarihi~den sonra tediye edilenle~ bu kitapta toplanmııtır. 
lar ve miiatahdemlere tekaüt ve bu tarıhten evvel tahakkuk etmıt 1 "Y edikule hiaan.. Sabık müze 
aair zat maaşları aahipleri bu nr olaalar dahi ver.iye tabidir. müdürü Halil Etem Beyindir. Adeta 
giye tabi tutulmaz. .. Mad?~ ~ 1 - Bu kanunun. bü-. tarihte bir devir teılıil eden bu ıu-

Madde2 - Müvazene vergisi kumlerını ıcraya icra Vekillerı nın müzlim mevzuunu tamamile ten 
istihkak ve tediyelerden kazanç Heyeti memurdur. .,.;r eden kıyJnetli bir .,.erdir. 
ve iktıaadi buhran vergileri çıka- İkranıiye "Üç asırlık Franaız edebiyatı,. 
nldıktan sonra kalan tediye mik- R-.at Nuri Beyindir. Fransızca Mil 
tarlarından <; 10 nisbetinde alı- Kanunun birinci maddeainin liyet'in yazı ;,ıeri müdürii olan Re-
nır. muhtevi olduju kayıt ve tartlar- tat Nuri Beyin lıu eseri hakiki ve 

Madde 3 - Birinci maddenin dan da anla.ılacağı veçhile mez- kıymetli bir tetkik eseridir. Her de 
(A) fıkra11nda yazılıp umumi kur maddenin (ancak) edatile vir ve her bahia üzerinde derin tah
bütçeden yapılacak tediyelere ait batlayan kıammın (A) (B) (C) liller yapılmıt, birçok reaim ve ve
vergi tevkifıth Muhuebei umumi- (D) fıkraları mucibince mevzu - aaik eıere ilave edilmiıtir. Her üç 
ye kanununun 43 üncü maddesi haricinde kalanlar hariç olmak Ü kitabı d• karilerimize tavsiye ede-
mucibince toptan icra edilir. zere muvazene vergiıi bilUmum • 

Mülhak, huauıi bütçelerle Be tekaüt ve sair zat maaflarına; ik- nz. 
!adiye bütç .. lerinden tediye olu- ramiyelere, mesün bedel ve taDni -·-

it kumbarası nan iıtihkak)ara ait verıiler bu natJanna, harcirahlar ve hakiki 
idare muhasebecileri tarafından yolmaarafları hariç olmak Üzere 
tediye aıraaında tevkif ve bir haf- ikanıet ve seyyah yevmiyeleri de 
ta zarfında Maloandığma teslim dahil olduğu halde billimum yev
olunur. miyeler, doktorlar, mimarlar, m.Ü· 

lt Knmbarau m-ının dôr· 
düncü ,.ylll :oencin ve mütenevTi 
münderieat ile ~tw. Karilerimi
ze taniye ederiz • 

Kadro mecmuası 

Vergiyi muayyen zamanlarda hendialer, avukatlar, dava vekil
..,,kif yeya malıandıklarma za- leri ve ticari mümeuiller gibi 
manmda tealim etmeyen amiri İta muhtelif mealekler erbabının ve 
lar ve Muhasebecilerden nrai % birinci maddenin (2), (B) fıkra· 
10 zam ile ve tab.ili emval kanu· lannda yazılı bütçelerle idare olu 
nuna tevfikan tahsil olunur. Ve nan resmi müe...,seler ve hakiki Memleketimldn yesiine filıir mec 
haklarında aynca kanuni takibat ve hükmi fahıslardan -yyen muaaı olan Kadronun lıqinci •ayıu 
yapılır. müddetli bir hinnet veya Vekalet birçok kıymetli yazılan muhtevi o-

Madde 4 - Birinci maddenin ve temsil akitleri mucibince aldık larak ~ıkb. Münevvet"ler ve genç
(B) ve (C) fıkralarrnda yazılı ha ları ücret ve abonemanlara ve bu ler için büyük bir aliıka ile takip edil 
kiki ve hükmi ••hıalar nezdinde akitlerden mütnellit taznwatla· meoi icap eden Kadro her sayısında 
veya onlara merbut olarak çalı- ra hatta busuai evlerde çalıtan yeni bir tekAmül aöatermelıtedir. 
tanlana veraileri bunları iatih- mürebbiye; muallim Yeaaire gibi lktısadi hayatımız ve dünya iktıaadi 

RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL - (1200 m. 5 k) 
18 Gramofon, 19,30 Cennet 
ve Y eaari Aaım Bey, 20,30 
21 Bellôs hanım heyeti, 22 
tra. 

BOKREŞ - (394 metre) 20 Sa 
!on orkeatrau, Kuvartet, 19,46 Mat 
mezd Nielsen tarafından farkı, 20,05 

alı:ıam konoeri. ı 

BELGRAT - (429 metre) 20,6 

Ses konser~ 21 komedi, 21,40 ke- 'ı 
man ve piyano, 22,5 ses konseri, 
23.30 akıam konaeri. 1 

ROMA - (441 metre) 21 ıra

mofon. 22 Milli ltalyan gecesi, 23.10 
hafif muıiki. 

PRAG - (488 metre) 20 Çek 
Milli prkıları, 22 konser, 22,30 pi
yano. 

ViYANA - (517 metre) 22,30 1 
Der Freischütz operası. 

PEŞTE - (550 metre) 21 Yük 
sek muaiki melıtebinin aes konseri. 

VARŞOVA - (1411 metre) 
20,35 gramofon, 20,45 radyo ıazete
si, 21,25 opera parçalan, 24 dan. 1 

havaları . ı 

BERLlN - (1635 metre) 20 
siyasi haberleri, 20,20 yeni çıkan ki 
tapla~, 21 operadan nakil. 

Yannki konferans 
Refik Ahmet S.y tarafından la

tanbul radyosunda yarın aktam saat 
yirmi buçukta verilecek konferan
un mevzuu: B.,.ünkü eclebiyatı. 
mız. 

Kadıköy Siinyya Si-.mda 
Çarfamba alı:tamı saat 9,15 te 

Ratit Raa Tiyatroou 
• Bahar Haatahiı 

V odftl 3 perde 
Muharriri: R8'Rt Nuri il. 

Balorköy Saib Hukuk Hi.kiınli
jinden: 

Müddeiye Yeıilköyünde mukim 
Matmazel Anna'run Y eıilköyünde 
Niıar sokağında 1 numaralı hanecM ı 
mukim pederi V asil Efendi aleyhine 
ikame eylediii nafaka davas- tas 
tir kılman davetiyede miiddea aley
hin Yunanistana ıidip e1y..,,... ma
halli ikameti meçhul bulunduiu da- ı 

veliye :zalınna heyeti ihtiyariye ve 
mübatiri tarafından verilen m8jnl• 
hattan anla,ılmaoına mebni iıa

tebligat icra11na karar verilerek 
yevmi mahkeme olan 14 Hazinın 932 
aalı sünü saat 14 te bizzat mahk. 
meye gelmediii ve yahut musaddalr 
vel.aıetname ile bir vekil ırönııen
diği takdirde mahkemenin •ıyaben 

icra kılınacağı tastir kılnıan daveti
ye mahkeme divanhanesi- talik o
dilmit oldujundan ve telılij maka
ıruna kaim olmalı üzere ilin olunur, 

htanbul 3 üncü icra 
den: Paraya çewilmuine laırar veri 
len 23 adet SiY AH ve BEY AZ -
yalı karyola (yatak, yorıan, yaatık, 
ve yüzlerile takım) 7 - 6 • 932 tarİ 1 

hine müaadif salı günü saat 17 deo 
itibaren Sirkecide Antalya otelinde 
birinci açık arttuma ıuntile .. tııa. 
cağından talip olanların hazır lıulu-

dam edenler tarafından iatihka- hiı:met erbabına taınildir. yatından haber almak için Kadroyu nacak memuruna müraeaatlan ili.n o 
kın tealli'ık ettiği aydan sonra. re- Tediyeleri.ter na.kit ister men okumalıdır. lunur. 1 
len ayın 15 inci ııünü a.lıtamına kul ve srayri menkul mallar gibi --~ ·•-••- - - 1 

kadar alakadarların isimlerini ve ayın ve batta sülına lıaJdo cibi --------------
iatil.kak miktarlarını ihtiva et- nakit ile kabili temsil bir menfa. Kulüpleri davet Kiralık Kayıkhane 1

1 mek üzere bir bordro ile mahalli- at ve bedel olduju verıiye tabi- laıanbul Futbol Heyetinden: 
nin tahakkuk idaresine bildirilir. dir. Altınordu, KaSJmpata, Topka. Fatih kazası Malmüdürlü- j 

Aileler nezdinde bulunanlar i- Yalnız bir ay zarfında aldıkla· pı, Hili.l klüpleri namına birer ğünden: 
çin iatihdam edenler tarafından rı mebaliğ miktan 20 lirayı teca· murabhaaın 30 mayıa 1932 Pa- Y enikapıda Kitip Kasım ma 
bordro vermek mecburi değildir. vüz etmeyen iatihkakla.r ver!fiden zarteai günü aktaını ""at taın 18 hallesinin. yeni Y enikapı iskele 
istihdam edilenler tahsen pul•uz muaftir. Yevmiye ile çalışanlann de Fut~I Heyetine müracaatları sinde eski Liman dairesi altın· 
bir beyanname ile istihkaklarının bir ay içinde çalıgtıkları siinlere rica olunur. 
miktarını ve ikamet eyledikleri söre aldıklan mebaliğ veya be- da on iki numaralı iki göz ka. 
mah&lli bildirmeğe mecburdur- delleri mükellefiyetin tayininde ••••••••••••-ııl yıkhane icar a verilecektir. Mü. 
lar. eaaa ittihaz edilir. Bu miktar 20 D O K T O R I zayede müddeti 25 Mayıs 932 

Bordrolarla bordro Ye beyan• lirayı geçmediği takdirde mevzu f" .rf J N Ş Ü K R Ü tarihinden 13 Haziran 932 tari 
nameler mukabilinde verilecek 'haricinde kalır. V er•i 1 Haziran j T 
makpuzlar damsa resmine tabi 932 tarihinden itibaren keab«ıdile C ...nili hastahklar müteh ... ı., h'ne kadar yirmi gündür. a-
deiildir. lktıaadi buhran versili ;. cek istibkaklara taınildir. Binae- Her ııün öğleden sonra lıtanbul 1 liplerin 13 Haziran 932 tarihi. 
çin verilecek bordro ve lııeyanna• naleyh maat, ücreıt ye yevmiye a· Türlıe Babıali Caddesi No. it ı ne müsadif pazartes.i günü sa~t 
melerde bu versiye tabi iatihkalı:· lanlann 1 Haziran 1932 ayma ait Telefon 2,2622 onda müzayede Ye ıbale konııa 
!ar da g'öaterilebilir. Bu takdirde iatihkalıları da versiye tabidir. •••••••••••••• yonuna müracaatları. (2254) 
muvakkat muvazene versiai için Bu kanun mer'iyete ıB--zd- 1 
ayrıca bordro ve beya- ve- evvel istihkak lıesbedildifi halde . __ ....;., _________________________ _ 

rilmez. bu kan-an mer'iyetinden sonra Şehrimize 
Madde il - Bordro ve be1anaa tedi,.. e4ilir M..., iieret ,,. yn· B ks K lar 

me üzerine tahakkuk ettirilen ver miyelerdan verci alınmaz. lkrami O Ör ız 
silerin tamamı bordro ve beyan- ye, tazminat, t-ttü ve aaire gi
naınenin verildiği ayın 25 inci CÜ- hi malıannen olmayan iatihkalı· 
nii alqanuna kadar tediye olan- lar, bu kamınun mer'iyetind- .,,,. 
mak -buritlİı' • Hl tahakkuk etmit ol• dahi ,,. 

ikramiye, tıuıminat ve temettü giye tabidir. V"'1P ,_nuu hari
ıibi daimi olmayan istihkakların cinde kalan seyyar itÇiler iktıaacli 
vergiai tediye zamanında kesilir. buhran ver.isi kanununun iatiaaa 
Ve on gün içinde ödenir. Ayniyat ettijl hizmet ertıabmın 1'unlar 
ve ecnebi parasile yapdan tadlyat hakkında iktısadt buhran versisl 
yukanda yazılı tediye sünllnün izahnameaindelti eaaslar dail'etlin
rayicine göre kıymetlendirilir. de muamele olunur. 
Bordroyu vaktinde yennif olvpta Müvazene versisi kanunda ya· 
tediyatı vaktinde ifa etmeyerek zıh iatihkaklardan kazanç ,,. ikb 
tediveye mecbor oldukları mik- sadi buhran ver•is.i çıktıktan son· 
tar r,;, 10 zam ve tahıil olunur. ra kalan miktardan % 10 niape· 

Madde 6 - Aylık bordroları tinde kesilir. Tarik badeli ve icra 1 

vaktinde vermeyenlerin iatihdam tevkifatı Ye aair aebeı>l•rle lıaila 
ettikleri .. hıslara ait i•tihkaklar cek mebalii nasan dikkate alıa
rf!ıımen takdir •e vergileri tarh e- maz. Buna •ÖN muamele if._... 1 
dile...-k bir mi•il "" tekerriiril ha· telgrafla miilbalıata taltliii ta· . 

T;, rafmdaıı 

BOKS 

G0REŞ 
Musaraaları ve ayrıca 

RAUL LAKS ve MiSiS 
iRiS kumpanyua tarafın
<lan lpnotiım, manyatizm ve telepati tecrübeleri. 

Bu FtncleD itibaren EKLER SINEllASINDA yalıuz 
suvaraler için aaat 9,45 te bafiar. Matinelerde Atk 

Rııpaodial ( Dafui.s ve Kloe ) fi:mı röııterilrcektir. 

Duhuliye 50 karuıtur. 

17 Haziran Cuma 
günü yaklaşıyor 

17 haziran cuma ıunu hanıi birisine bir arıza olur 
memleketimiaio spor tarihin aa o araba yolun sat tarafı. 
de pyanı dikkat bir ıün ola na çekilmek mecburiyetinde 
caktır. tik defadır ki Tüm. dir. Bundan batka arkadan 
yede bir otomobil yarıtı ya. ıel~ otomobil öndekine 
pılıyor. Alakadarlar timdi. yetitirae önde ıriden yol ver 
den yol üzerinde antreaö- mek mecburiyetindedir. Ak
manlara başlamışlardır. Ya- si halde diıkalife edilir. Ya
rışın esası sür'at olduğu için rıt esnasında ekıos borusu. 
çalıtanlar müsabakayı asga. nu açıp açmamak ihtiyara 
ri bir zaman zarfında kate. terkedilmiştir. Teknik beye· 
debilmek ioçin uğra9ıyorlar. timiz 29 mayıs 932 pazarte 

Teknik heyetimizin yarıt si günü Taksimde Ford acen 
lar hakkında ittihaz ettiği tesi önünde toplanarak ya
kararlar ehemmiyetle nazan n9 mahallini tetkike gide-
clikkate almmalıdır. cektir. 

Evvelce de söylediğim;z Karilerimize tam malu. 
gibi yarıt ayarlı kronomet. mat verebilmek için talimat 
relerle yapılacaktır.Yarış ea- nameyi aynen a9ağıya tek. 
nasında otomobillerden her rar dercediyoruz. 

Talimatname 
1.- Birinci toplanmanın :tap- meği Ford Müeea-i der'uhte 

tı okumnuı ve 4 üncii ve 5 inci etmi4tir, 
maddeler atideki ,ekilde tadil e- 8.- Yanıta isteyen EKSOZ 
dilmi4tir: bonılanaı açabilir. 

4 üncü madde: Otomobilleri ae I 9.- Otomobili kullanacak naıo 
ri olmayan Y arq arabelan itri- vin alıp almamakta serbesttir. 
rak ederlerse aralarında ayrıca , 10.- Arkadan selen bir otomo 
bir yanı yapılarak birincisine bir bil önündekini seçmek ister ve 
madalya verilecektir. 5 inci mad- düdük çalarsa öndeki sağa a.çıla
de: Otomobil Fabrika Ye A'*l- rak aoldan yol verınek meclıuri
taları tarafından müm.,.sillerine yetincledir. Yol ...ermeyen diaka
vsilip seyriseferce tah•larrna lifiye edilir. 
rnukanet olmayan Otomobiller 11.- Arabası bo:ıulan yer var
lı.inci yani lnasuıi Ot<ımobiller aa ynl haricine çıkacaktır. Yoksa 
sı:mfnıa dahil olacaldsdır. temamile ynlun satına )'1lftatq> 

2.- Y anttan evvd ittirak ecı.. yolu serbeot bınılaıcalrbr ve ilk '*"- iki dela anbw ,...... fırsatta ynl emniyet Komiaerine 
ıaak iiure mii-da •hnm=k va haber Yereeektir. 
4 : 8 arasında Y"lld-k lıu ut- 12.- Liatiji p11tlayuı v97a 
r-n ~ yapıla- sair bir amadan clolayı Yarııı İll
caktır. mal edemeyesa Y .... ., tekrar eııle-

3~ Yan, mea'ul bir Start. mez. 
tarafnıdan lıatlattmlacaktır. Za- 13~ Her ha111i bir arıaa do
maıılar Starter n muvaaalet Kro- layısile yolun kapalı olduju kır
n-trönilıı: yelHlijwine ayar .. mm ıı.yralda itam edilec:elrtir. 
dilmit aaatleriltı tfflıit edil-ı.- Kınm:ııı bayraı. ırören yolun sağ 
tir. Kro-.etröriin lıir muavini kenanna yanafU'Alı duracalrbr. 
olacalı ,,. muavin yalıwı: iki oto- 14~ Yolun bir arıza dolayııile 
molıilia ayni amanda hedefe mu kapanrnmaı halinde derhal s&rter 
vaaaleti haliade ıbttalıi arabanın habet'da.. ecliı-ı.tir. 

zamanını teshit eclecektir. Starter her huııri bir arıza ve 
4.- Kur'aya sllre sıra •e hara- saireye dair alacafı haber üzeri

ket mmeoıl- ırösterir lıir cet- ..., Y""'ı durdurmalı hakkını 

vel tertip ~ir. Bu cetvel haizdir. 
dört aiis--calı biri Startere, 15.- Y antı seyre ıelecek 
biri Kroannwb01•, biri :ııaman he muht..-- hallan lıenıberleırinde 
sap lı,omjtesine biri de Milliyet lıöpek •etimıemeleri, hem köpek
ıuetesine venl«ektir. larini hem de Yanffdan teblike-

5.- Otomolıiu...ln Yarıt n.. ye koymamalı: içi.., riea olunur. 
aafeeini ne kadar u:menda •lddı:- 16.- TEKNiK Hey'et 29 Ma
lan resmen Komite tarııfnıdan i- yıa 932 pazarteei ıünü ,..t 17,30 
lan edilmeden lsiımeya söylene- da Taluimde Ford Acentalıfı ö
-. nünde toplanarak Yanı saha11nı 

1.- TEKNiK vaaihlve ati._ yerinde tetkik edecektir. O ırün 
ki -t aynhmftır. Beyoğlu Jandarma Ku-ndrn\ 

Start• : Yüabatı EKREM Pnlie Altıncı Şu.. Müdlri Bo-
ROŞTO Bey. lediye Yallar Milıliri Beyfaıdile-

Mu· Möe,ö MULANY. rin de laeraw •elmak iawe 
., NiHAT S.,. Takaimde Ford A-tahtma kit-

""-netrörı FUAT RO~TO 8. t.. a"' deri rica eclilı •'111. 
Muavini M5s,ö HERR H. 17.- Kol Ordu Ot •·ı lır-

HlRSCH. -tınclaa Mot~ Zalıitanın 
Hesap Komitesi: Y &nfta yardınılan Kol Orııhsdan 

NUSRET S.,., rica edilecektir. 
flKRl S.,.. 18.- TEKNiK Hay'.e 2t 1 N2 
Möeyö A:rnacı-4 Paaarteai sünü -t 9 da Turina 

7~ Yant p..ü Start. em.- ve Otomolıil Klöloiinde tapJe... 
bir senis yardan bmy- ••- ealıtır. 

TÜRKİYE 
TURING VE OTOMOBiL KLl>Bİ.İ 

Telefon B . J 1 e o 

Adalf!t Han-Galata 

BlRlNCİ OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 
17 Haziran 1932 

DÜHULIYE VARAKASI 
17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turins ve Otomobil Klölıü 

ve Milliyet gazeteoi tarafından tertip edilrni! olan BiRiNCi OTO. 
MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı ~i •ti otaı11at'Ji= 
ile iıtirak ediyorum: 

Markası . . . • . 
Jloı/Jr numaruı .• 
Mod~li. 

Menp tnt!mleleti . .. 
Siliridir kutru . . . m/m 
Stro.k ( pisıoo tulu ~yri) m/ m 
Siliodir adedi • - . • • 
Hacmi istiabisi . . , . . 
HanKi sınıf yarıfa Kittcell. 

lfbll musatahy• iştirak irin tediyesi meırııt 1 (llÇ) llra TuriDK 
ve Otomobil Klöbıi Hzn~.çine t~vdi edilmifiir. 

Y arıt tM1ip hey'etinc:e yapılan nizamname ve Jı.y'etin iltibaa 
..ı.cefi ... tiirlii tedabiri 1ıaıı..1 ettim. 

Ote LQ Yanılan S.,.nelmilel nizamllUDffinin ...ddei -ıt

,,.. .... mucibiace yarıtlara İftiralı eden anılıalan oevk ve idare 
eclenlet'le lıunlann içinde lıulunan .. hasa serelı yan, ""nasında 
ve •erekse yarıta hazırlık tallmlerinde ve,a bu Y&nf dolayıaile 
her h .... i surette ohırsa ola11n vaki olaeak lıaza; arar ,,. ziyan 
ile ı.. saı.larnı selaeWyıtt •ermeleri muht-el lıulunan her han
gi kaza, zarar ,,. ziyandan dolayı Türkiye Turin• •e O• t ·ı 
Klöı.ii ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey' eti biç bir ınes'ıaliyet 

lırılıul -. Yulıanldi huııaaabn biitüa meo'uliyeti yanta ;.ti
Nk eM.aere ait ve rac:Hlir. 

• • • • 



Mecliste Darülfünun 
bütçesi kabul edildi 

Dün Mecliste Türk.Amerikan 
ikamet mukavelesi 

alkışlarla kabul edilmiştir 
Matbuat kanunu11un intiharlara ait 38 

inci maddesi tadil edildi, 
Türkiye-Irak mukavelesi tasdik olundu 

ANKARA., 29 A..A.. - B. lif. 
Meclisi buaün reİI vekili Huan 
Beyin riyuetinde toplanarak la
tanbul Dariilfününun 1932 aeneai 
bütçesini müzakere ebnittir. 

Bu münasebetle bazı suallere 
cevaben bütçe encümeni mazbata 
muharriri Kemal Zaim Bey bütçe 
encümeninin darülfünundaki ba· 
rem tatbikatı hakkmda bir karar 
vermeie kendini salahiyetli ıöre· 
mediğini bu itibarla bütçe encÜ· 
menine vuku bulan müracaatlann 
Darülfünun divanı ile Maarif ,..,. 
ki.leli tarafından tetkik edilmesi 
lazım ıeldifini aöylemit ve ,ah· 
sen müdenülerin darülmeaaiıi 
bulunan .,., bulunmryan teklinde 
bir tasnife tabi tutulmalarını mu· 
vafık görm.ediiini ilive eylemit
tir. 

Maarif ııekilinin beyanatı 

Maarif vekili Esat Bey söz a· 
lan hatipler tarafından Darülfü. 
nun bütçesi münasebetiyle vaki 
beyanatın adeta vekaletin noktai 
nazarını izah eylemekte bulundu
guna itaret eylemit ve vekaletin 
ilk, orta ve yüksek tedrisatta ta· 
kip eylediği programın biribiri
ni tamamlayan ve takviye eden 
bir mahiyette olduğunu söylemiş· 
tir. 

Vekil Bey içinde bulunan aıkm 
tılı vaziyetin bütçelerde yapılma· 
ilnr zaruri kıldığı taıarruf dolayı 
~ile geçen sene bütçesinde noksan 
bir tekilde mecliae verilmit olan 
bütçenin encümen tarafından ge· 
c en aeneki miktara iblağ edilmi, 
olmasını Büyük Millet Mecliıi ta· 
ı-afından memleket ilim ve irfanı .. 
na kartı göaterilmit bir takdir ve 
nlaka eaeri olduğunu kaytederek 
Darülfününa devam etmekte olan 
talebe miktarının 400 u kız ol· 
mak üzere 3000 e baliğ bulundu· 
ğunu bunlardan 160 ru komtu 
memleketlerden gelen talebe tef· 
kil eylediğini Avrupada 250 ye 
yakın talebemizin muhtelif mes
lek ıubelerinde ve sıkı bir kontrol 
altında taluil etmekte olduklarmı 
söylemit ve Be•İm Ömer Pata gi
bi hayat ve mesaisini ilme vakfet· 
mit profesörlerimizin terfihi huıu 
sundaki temennilere ve arzulara 
iştirak eylediğini ilive ebnittir. 

Heyeti umumiyeoi Üzerindeki 
müzakere kafi görülerek kanu· 
nnn maddelerine geçilmiı, Darül 
fünun 1932 aenesi masarifatr kar· 
şılrğr olarak 929 bin 276 lira tah· 
iaat verilmesi kabul edilmiıtir. 

Darülfünun varidatı ayni miktar· 
da tahmin edilmektedir. Muhtel 
dairelerin 1931 aeneai bütçeleri· 
nin faaıl ve maddeleri arasında 
793 bin liralık münakale yapıl· 
maıı ve munzam tahsisat verilme 
si hakkındaki kanun kabul edil· 
mi~tir. 

Takas komisyonu 
Taku komieyonu tetkili hakkın· 

tlaki kanun ile Devlet memur· 
ları maatatırun tevhit ve teadülüne 
dair kanunda tadilat yapılma11 ve 
aıkerlil< mükellefiyeti kanununun 
111 İnci maddeıine bir fıkra i.liveıi 
hakkındaki kanunların ikinci müza. 
kereleri yapılarak kabul edilmittir. 

Matbuat lıanu11u 

Matbuat kanununun 38 inci mad 
desin.in tadiline ait kanun li.yiha11 
müzakere ve kabul olunmuıtur. Bu
na nazaran 30 temmuz 1931 tarih 
ve 1881 numaralı matbuat kanunu
nun 38 inci maddesi şu f"kilde tadil 
.. dilmiştir: 

"Memleket dahil ve haricindeki 
jntihar vak'alarını gazetenin intitar 
ettiği mahallin en büyük :zabıta ma
kamından mezuniyet almaksızın neı 
retmek memnudur. intihar edenle· 
rin ,.e intihara teşebbüı edenlerin 
vak'aya t•allük eden resimleri basıl 
Mll1'..,, 

Şu kadar ki zabıta mezuniyet ve· 
rirkcn bunların diğer resimlerinin 
Oaıı!raa.."l"ıaıın1 da menedebilir. lnti
hlır va.L'.alannı ba~ka bir gazeteden 
iktibas ile neşr~den g11.zete için zabi 
teden mezuniyet almafra lüzum yok 
tur. 

Yabancı bir memlekette çıkan 
gazetelerden iktibaı suretile neşredi 
lecek bu vak'alarm sorulacağı yer
<leki zab!ta makamındf\n izjn alınma 
sı liızmıdrr. Bu madde hükmüne 
muhalif hareket edenler bir hafta
t.1· n biı- seneye kadar hafif hapis ve 
virrni be~ liradan :?00 liraya kadar 
ila'if ('k"\rıt c~l\5tna n1ahkUm olur
lar.,, 

İ11fıi.çaı·laruı le11/ıidi 
f r 1 İsar idarcleı-jnin tevhidi hak .. 

lım .'.a la bul edilen kanun layihası
na cöre, n1aliyc veki.leti tarafından 
idare cdilıneb:te olan inhi~ar idarele 
rin~n hul;~k ve vezaifi gümrük ve 

inlıuarlar vekaletine devrolunmakta
drr. 

Bu idareler bir U. Müdür tarafm 
daa idare edilmek üzere tevhit edile 
bilecektir. 

Bi11a vergileri 

Müteakıbea dahili iotihli.k mua
mele ve bina wergilerinde tadilat 
yaprlma11 hakkındaki kanunlar ka
bul edilmiıtir • 

Bunlara nazaran dahilde iıtih-
aal edilen ıekerlerden aatıı vaki ol
dukça kilo batına eekiz kurut iıtİh· 
li.k vergiıi alınacaktır. Buhran ver· 
giıinin devamı müddetince bina ver 
giıine sahibinin oturduğu meskenler 
için mevcut vergiıinin albda biri, 
aa.ir binalar için üçte bir niıl>etiııde 
buhran zammı yapdmııtır. 

Muamele vergiıi kanununun bo-
i tinci maddesinin a ve b fıkralarına 

göre, alınmakta olo.n verginin nisbe 
ti yüzde altıdan yüzde ona çıkarıl· 
mıştır. 

Bu kanunların müzakeresi esna
sında sorulan bir suale cevaben mali 
ye vekili Abdülhalik Bey yapılan bu 
tadilat ile alınacak fazla varidatın 4 
milyonu muameleden 400 bini teker
den ve bir milyon 600 bini de bina 
vergisinden olmak üzere 6 milyon 
tahmin edildiğini söylemiştir. 

Tiirkiye-Ameı·ika 

lcra ve ifliı• kanununda tadilat 
yaprlmaor hakkındaki kanun layi
hasının sair günü aktedilecek içti
mada müzakereıi kabul edilmiş ve 
Türkiye cümhuriyeti ile Amerika 
müttehit devletleri arasında akte
dilmit ikamet mukaveleıinin tasdiki
ne dair kanunun müzakeresine ge· 
çilmiştir. Bu münasebetle söz alan 
Dahiliye vekili ve Hariciye vekaleti 
vekili Şükrü Kaya Bey hükiimet ta 
rafından B. M. Meclisin.in tasvibine 
arzedilen vesikanın yakın şark tarİ· 
hinde ilk ve mühim vesikalardan bi 
ri olduğunu İ§aret ederek demiştir 
ki: 

Şükrü Kaya B.iıı begaııatı 

"Şimdiye kadar münkariz im· 
paratorluğun haricle münaeebatr 
kartrlıklı muahelerle değil bir ta· 
rafh kaptuliuyonlarla idare olu· 
nurdu. Türk milleti §Üphesiz cum· 
huriyete tekaddüm eden aenele· 
rin aeyiatından mes'ul değildir. 
Fakat imparatorluk bilgiıizliği 
ve aczi yüzünden bu memleketi 
Avrupalılar ve Amerikalılar nez· 
dinde dun bir 'vaziyette brrakmrt· 
trr. Bu bir hakikatı tarihiyedir. Bu 
hakikatı taribiyeyi Türk aiyaaet 
idaresinden ailen ancak cumhuri· 
yet olmuştur. (Alkrtlar, bravo aea 
leri) 

"Bunu her gün ve her yerde 
görmek bizim için bir mefharet 
iıe gelecek neıiller için de büyük 
bir derei ibrettir. Amerika milleti 
ile Amerikanın birleıik hükumet· 
·!eriyle yaptığımız muahede tama· 
mile mütekabiliyet eıaaına müate· 
nittir. Ve hukuku duvcl kaidele· 
rinden almmıt eaaılara bağlıdır. 
Bu n ıuahede Amerika milleti ile 
öteden beri aramızda mevcut hüa 
nü münaaebatın inkişafına çok bü 
yük yardım edecektir. Amerikalı· 
lar Lauaanne muıı.hede•inden beri 
filhakika Türkler lehine çok gü
zel hi11iyat beslemektedirler. Bun 
lar görmekle okumakla ititınekle 
mütehaoaia olmamıtlardır. Tabii
dir ki, hiç şüphe yoktur ki Türk 
milleti de Amerikalılara karşı ay· 
ni hiıle mütehaaaistir. Bu lüzum 
resmi ve gayri resmi Amerikalılar 
tarafından bilinmesi ıüpheıiz ay~ 
ni tebasauate orada da uyandrra· 
caktır. Taavibi alinize arzedilen 
bu muahede bu biHin bir ifadesi· 
dir. Ve ayni bis oradada tekrar e· 
dilmiştir. 

Bu izahattan sonra mukavele· 
nin taadil<.ine dair kanunun alkış,· 
tarla ve müttefikan kabul edil
miştir . 

Türklge-Jı·ak 

Türkiye Irak mukavelesinin taa 
diki hakkındaki kanun müzakere 
edilmiş ve hariciye vekileti veki .. 
ti Şükrü Kaya Bey aöz alarak Tür 
kiye ile Irak arasında mevcut mü 
naaebetlerin iyi kamşuluk müna
aebetleriniıı fevkinde bir doatluk 
ifade ettiğini ve Nuri Sait Pa~a 
Hazretleri tarafından Ankara
da iınza edilmiş ?lan bu 
mukavelenin aradaki münase-
batı bir kat daha takviye 
etmeğe hizmet edeceği şüpheaiz 
bulunduğunu anlatmıttrr. Bu İza .. 
hat Üzerine Mecliı muahedeyi al
kışlarla tasdik etmiştir. 

Meclis yarın saat 14 de topla
nacaktır. 

MtLLIYET PAZARTESi j} MAYIS 1932 

• • • • . ... . ~·· ,•' ..... :C'io - ~ - • '.. • 

• 
Başvekil ismet Pş.nın heyanah Müskirat ve Tütün Kadroları Müzede 

[Baıı birinci sahifeile] faza ederiz. Bu noktada Türk ve 1- (Bap birinci sahifede) ler•e, açıkta kaldıkları her ay i-
Hır ' herıey benim için çok büyük bir t&lyan teli.t<kileri aynidir. Onun i- mur miktarı, 932 bütçeeile 3890 çin nısıf muhaaaasatlarına iıtih

alakayr mucip olmuttur. Fatiet çin ltalya ile yaptığım12 doıtluk po a kadar tenzil edilmiıtir. Bu au- kak keabetmiı addedilecekler ve 
rejiminin sarfettiii aayret ve fa- Jitikaaı; Türkiyenin diğer bütün retle, 1 hazirandan itibaren TÜ· alacaklan tazminatın mütebaki i.. .ehılcOe) 
aliyeti görebildim. Yeni ltalya'· dostluklarile auhuletle telif edilebili- tün fnhiıarı merkez ve mülhaka· ni iade edeceklerdir. ak,ıun gördüğü korkunç rüy~yı ha 
n1n zimamda,.lan ile münasebete yor. tından ceman 178 memur kadro Müskirat lnhiaarı kadroları, Tü tırlıyor. Rüya da gM"İptir: Ömer a · 
8'irdim ve bahuıuı bütün milletin Sağlam bir doatluiun en kuv.el· açrğmda kalacaktır. ldarei merke tün lnhiıarınınki gibi toplan de· ia, bir gece evvel, ayni kö~cde, ay· 
faaliyetini sevk ve idare eden bü- li temeli; açık sözlülüktür. Meml<>- ziyenin yeni kadroau 266 memur- ğil, ıube şube meclioten geçm~tir. / ni maıanın altında kocaman bir ej. 
yük tefi tanıdım. keti idare e.ı-terin sözlerine tered· dan ibaret olup geçen aeneki kad Yalnız, bu memurları ihtiyaç olan derhanın yattığını görerek kan ter 

Burada gördüklerim dost bir dühüz itimat ve iatinat edebilmek· roya nazaran merkezden 12 me· yerlerde istihdam için Gümrük ve içinde uyanıyor. Kendi kendine: 
memlekette 8'Örülmeıi istenilen tir. ltalyada bu eıaıın mevcut oldu- mur açıkta kalmaktadır. Ancak, lnhiaarlar Vekaletine salahiyet - ı,ıe, rüyam çıktı! Ejderha, 
ve arzu edilen §eylerdir. ltalya'da ğunu, iki memleket arasında iyi bir Tütün inhisarı idaresinin yeni mu verilmiştir . burada .. diye geri geri (;açıyor Fa-
gördüiüm herfey memleketin İn· dostluk münaıebatı kurmak için li.- vakkat kadroları, JU kadar mü- 790 numaralı kanun, Müskirat kat, ya, bu korkun~ hayvan birden 
k~tafa ve ıaadete doğnı .. d.!·~~ı : zun olan imillerden hiç birinin eksik dür, fU kadar imir ve memur diye idareaine, devam faaliyetlerine üstüne saldrnrsa?_ ~ 
b~~ t~rzd~ ve kudretle yurudugu· 1 olmadığını görerek bu seyahati ta- toptan göaterilmittir. idare kadro karar verilen ispirto ve metrubatı Ömer ağa, derhal müdafaa n<i-
nu ıoaterıyor. hakkuk ettiriyo~uz . ., da 8'Ö•terilen ınikdan geçmemek küuliye ve ıeker fabrikalarının İl· yeti almak ihtiyacını hiuederek eli 

Fakat benim bilhassa nazarı • üzere, mevcut memurları, ihti- tihaalatınr, maliyet fiatmdan % ne bir eski tüfenk ıı-eçiriyor. Ejder. 
dikkatimi celbeden fCY Fatiat 1- Recep Begill letkıkalı I yaç görülecek hizmetlerde iıtih· 5 • 10 a kada~ te!":ettü ~erere_k ha, çrktrir gibi hemen kafasına indi-
talya'da beynelmilel aiyaaet saha· ROMA, 29 A.A. - Halk fır· dam edebilecektir. a.lmak mecburıyetrnı tahmıl ebnıt recek. Adamcağız, böyle tetikte bek 
sında ne kadar açık kalplilikle kası umumi katibi Recep Bey, Şimdiden anlatıldığına ıöre j. tır. _ •. . !erken, masanın altında duran san
konutulmakta olduğudur. dün akıam nazırlardan M. ltalia· darede bir umum müdür muavin- B~tçe En~.umenr mazbataarn- dığrn hi5'olunur derecede kıpırda-

Türkiye de, baridi aiyaaet faa ni'nin refakatinde bulunduğu liii ihdao edilmiıtir. Hukuk mü,.· ~--: gu~den gun.e artacak ola~ ~u drifı gözüne ilişiyor. Fakat o, ne ya? 
lında açık konuımaeınr sever. halde licteur sarayında Fqiıt fır. viri Hamit B. in muavinliğe tayi- ı!trhaalatr be~zın~ kanıtırıp utı_h Bu bir ejderhaya benzemiyor. Ömer 

lıte bunun içindir ki, ltalya'da ka11 umumi katibini ziyaret et- ni ihtimılinden bahsedilmektedir. lak etmek mumkunae de, bu cı· ağa 0 zaman ava<ı çıktıiı kadar ba 
olduğu gibi biz ayni lisanla konu· mittir. Yaprak tütün ve mamulat tubele- het tahakkuk edinciye kadar ida- ğırr~or· 
§Ulduğunu gördüğümüz vakit da· Mütarünileyh, Licteur merl<e· rine 500 er yüz lira aylıklı birer re!.i ihtiyaçtan çok. fa~la İapirto _Ali, Ali!.. 
ha fazla itimatlı ve kani oluruz. zinde fırka umumi ki.tibi ile mü.. mütehauia müdür getirileceği an.. rnubaya~s.ı ~ecburıyetınden kur.. Ali ağa, hemen yetİfİyor. Ömer 

ltalya'nın bugün telaffuz etti· li.ki olmasından mütevellit mem· la1ılmakta, bu meyanda Kavala'· tarmak ıçrn ıcabedera.' o kanunun a·a b d k l k ed" E 'd 
i

. d ...... be h 't•:,.· . t' . b l d'k t d'I' kl'f' d b 1 1 g • ura a urnaz ı ıyor. l er 
ı oıt aozunu, n er gr ...,.ım nunıye mı eyan ey e ı ten aon- lr Hüaeyin ve Kürt oğlu faik Bey- a ı r. te . ı ı? .e u unu maeı te· hadan filan bah•etmiyerek· 

memlekette daima söylemifimdir. ra fırkanın ve ona merbut bütün !erin iıimleı j geçmektedir. idare· mennı edılmıtlır. Bak h 1 B' . · k 
Bu tarz siyasetin sadelig"iııi te· teıkiliıtlarrn teknik büyneleri hak M b d .. k' t 'd · · - e e •uraya.. tr1'• ea · nin merk.-7. şubeleri müdürleri •· . d' az ka da, m!'~ 1:ğa .. •

1 
ardeııdnın lanmu~ olacak. Gıel ıunu kolun~i\n 

min ve beynelmilel sahada. kuv· kında dakik ve etraflı mal\İmat raaında da, yeni kadroların ica· şım ıye a ar gırrftr ı •f er e •· 1 t ' k 1 1 d' 
vetli bir vaJ:İyet bahşeder. almak arzusunu i2ha:- eylemiştir. ı1 İma esa.ılı tetkikatta bulunmayı u '!_1>1 .ç~) aröl"' mı. ıyord.~ 

Bu cöriit ve ifade tarzı, bizim M. Sarace, Recep Beyefendiye :.~;~~f~ı::k~ea;;:~er yap ması ıil'hemba~ e1 .trnktediği v1ekha1~ine hmh~nafii doi:u' ;ektikİe:i· sa;~~'n, :e~çeı~: 
ltalya'ya ka-ı olan muvazeneli Faşist rejiminin ilk 10 senesi zar.. B"t E ·· · b t d ır ı e mem e e ın sı ı ve · · • u çe ncumenr maz a asın a, ı'ktısad"ı 'ht ' 1 . b h d t adamın boylu boyunca uzanıo >'at 
ve aamimi görüşümüzün icabıdır" fında tahakkuk ettirilen eser]er idare memurları geç~n seneden ı ıyaç arı ıca a nr a e ak ld . L I - ._ · 

ismet Pa•a Hazretleri bundan hakkında vcaaike müstenit malü- lif etmeyi hP<lef ittihaz eyledr'g" i mi la 0 ugunu .. ayret c ı:oruyor· :ı beri azaltılmış olmasına rağmen, 
aonra ,unları aöylemittir: matı göndermeği vadeylemİJ ve ; 1ıerde aksaklık değil, bilakia sa· anla,ılc!ığından bahis ve iıtikbal· ar · . . 

"Seyahatimin en kıymetli neti· umu'Tli mahiyette iz,.hat vermi•· b ··ı ·· de de ayni teyııkkuzun ~o"ateril- . Anc.ak rırm• !Jet ya1Jaı,n<l3 bh· ' ti.ha doğru bariz İr temayu ıo· D d J b ı h k 
Ceai, ltalya'nın Türkiye hakkın.. l

0

1" meai lüzuınunll i .. •ret edr"lmı'ttı"r. mın Ae "'k' en d,enç: rr,ı.,._ "'a.vc_t t• 1 
• rülmeAİ, personel kalabalığının -Y- t k 

daki açık ve dürüst siyasetini mÜ· Fa.,ist fırkası umumi kitibi, hakiki ihtiyaca tekabüJ etmedik· Mü.,kirat idare.sinin Diyarıbe- 1!"· • nca '~e <'n:;.e .ce :tını ters 

'
abede etmek olmu•tur. muhterem miıafirlerile ırörüştüı7,ü b 'd · 1 · · ·· - · d kir fabrikası bu 3f"ne faaliyete l('ıymı~ oldugundan ll<'...at:> !ıır kıya· 

ır o '" çe ir ı are lf enrun yurumeatn e f ıı--'' H k ı d 1 
Buradaki sözlerimi aynen Tür- sırada Roma'nın tıı.lebe oymakta.. ~rececektir. e cu.::r. n·s!zr O un an tutuo • .. •· hakiki bir imil o)amıyacağmı gös ~ · •anva süı·üklüyo ha·. 

kiye'ye döndüğüm zaman da tek· rrndan birisile genç Faşistler ekip 1 d' .. k d d'I · · y · T.. ' er HfJ ay e ı mıştır. enı U· ~____.... Merkum, dog" ruc•. mu"7e mu"'du'"ru" 
rar edeceiim. Seyahatim, iki şefleri gençler müaademe hüzm.,. .. f h' b"' · · " 
memleket araıaında mevcut bulu.. si kumandanını setamlan"lak için tun n ısarı ut-;:eıınc zıraat mın· Mel. Anna nün huzuruna gôt\;rülüyor_ ls İ:nın 

. I d. takalarında ya.,ılacak fenni tec- Ali Kemal oldu.,unu o"yliyen ..,.. ... "'.. 
nan fikir itimadını takviyeye yar gelmıt er ır. "b ı · h J kla ·ı ·· ~ -· ru e er, zıraat asta ı rı e mu· İ . nun,. ilk i~ticv11 b·n-ln. t~rr.irde Ouvu 
dım etmiştir. Ve aulhu göz önÜ!t· M. Starace, Türkiye halk fırka· cadele, fslahı Hayvanat ve hayır \ sveçlı Mel. Anna Cattablum • •-' 
d b 1 d k ·ı·ı-f ı m· k"t'b' · b J nu ·:ııumı)C n::üd~ıü-ü oa Os· e u un urma sızın, 1 1 a e · ~1 umu l a 1 •n• u genç ere müesseaelerine yardım ve beynel- . yakında küçük motörlü bir san .. 
mek · ' 1 k .. m k takdim ic.in fırsattan ı'stı'f•de ey· maıı Murat Be,. ,.,,.;,,.ı,. bh· z~trn 

sızın ça rıma ve ya~ .. a u milel sergilere itlirak icin tahsisat oal ile Karadcni:ı:den •ehrimize ·ı ld • ı . ~. k 
mümkün olamadığından bu müte )emiştir. l ı 1 ı:- og u 0 ug:unu, zm1r !Scı ~ .1• .-::- tt 
kabil anla~ma aiyaaetinin makta· Recep Bey, genç Fa~iıtlerle a· tonu muştur. gelece:.tir. Mel. Cattablum iki binden çılctığın~ tn n.ıd·k ;~phğı. 
dı ıulhu tarain etmek ve bütün liıkadar olmuı ve içlerinden bir- Eksper lmrsunt·n eyli.ide kapa- sene evvel küçük sandalı ile nı, lzınirdeki evini ldrayn vererek, 
milletlere ayni mieali vermektir. çoklarına apora ait meseleler ve tı~ma3sı te

1
kkarrut ·h·r .01m

1 
i~ ve ~ıu _kurt.• f Stokholm'den hareketle Baltık, üç 

1
huçnk •~ne ev~..ı .,_.ıid il b<rlı1 

Diğer taraftan, ltalya'ya yap· içtimai ve ailevi vaziyetleri hak· ıçın ay 1 a sısa verı mıt ır. n 5· 1 A 1 d · te staubııLı geld•kl,.nm anlAttıkt.u 
tığımız bu 3eyahatle ahiren Rus- kında muhtelif suaUer aormu~.. K!.!Tstan mezun olacak 200 efe!\a er~z ve ... ~ma 'Ve t ~s ~lZ sonra, burayn hır:uz\.k makaadilt 
ya'ya olan ıeyahatimin hiç kimse tur. di, cksp •r namzec!i ol::.rak istih- blerını geçmış ve yolu uzerınde geldiğini itiraf ediy<ır. 
aleyhine tevcı'h edı'lmemiş oldu· Recep Bey ı'le ~ençler arasın· dam "dileceklc:·J:r. Memurin ik- ulunan bir çok limanlara u:Yra B' . t h hk 

D • • k ld l .. l ;., I ızım yap ıgnnız u,uı;ı tru ı 
ğunu tekrar etmek iyi olacaktır" daki mükalemel"r çok huausi bir ramıyesı a ın mış, 0 en memur- dıktan sonra Vasati Avrupa· k t ... Ali ı( ı d ı ~ ··ı 

1 · !arın defin ve t~hizi için aileleri- d T • J I t a a glore,, . . ema; aruı 1 ueg•. 
Nihayet Türkiye ile talya a· •amımiyet ve muhabbet lıavaer İ· b' 1 , ; b t' d d an una ya vası o muştur. aslen zmrrlıdır \Tc utanbulda, Dı-

d l l d ti k, h 'nd6 c 1 · 1. ne ırer ay td:. nı1o e ın e yar ım- G k <-k' k • 
rasın a mevcu o an oı u a· çı .... ereyan e mış ır . da bulunulma!ı esası v~z~dilmİ§· ... enç 12 Tuna yolu ile Karade yarI'": 1r. ırat::n;::_• kar~ısınd~ A~ı: 
kem ve uzlaşma muabedeaine Fa~iıt fırka~ı.ı umumi ki.tibi. 

1
. nrze inerek Köstence ve Varna Hacı ısmındc bırının ev•nde btr mud 

telmih eden Türk hükumet reiıi, bunu müteakip Licteur sarayının ır. ya gitmİ•ti bi ka .. k detten beri kira ile oturmaktı:drr 
bL muahedenin Türkiye'nin ita)... ziyareti eısnasında Recep Beye- Saati mes.ai haricinde çalıştırı- : ~, r ç ~une a.. Merkumun üzerinde eğe, törpü 
ya'ya kartı olan siyasetinin yeni fendiye refakat etmiş ve Faşist lacak imalit v.~ se,,.·kiy~t ~emurla- dar şehrım~ze g~Ie:cektır. Bu~a mayınuncuk ve kilit açmağa mahsuı 
ve aamimi bir delili olduğunu is- frrkaarnrn doğrudan doğruya ida- tına manıam ucret venlmesı k•bul dan Akdenı:ı: tarıkıle seyahatı. diğer bazı aletler de zuhur etmiş. 
rarla kaydeylemİ§tİr . resi altrnd" meyd,.na getirilmit edilmiıtir. j ne devam ederek Şimali Ameri tir. Ali Kemal, bundan bir müddet 

Mütariinileyh demiştir ki: olan birçolt faaliyet eaerlerini tas- k ı· 1 1 d H d' • ı N 
"Bu muahedenin müddeti 3 ıe- vir ve te•rih eylemi~tir. Ambar, fabrika mübayi\a, inta a ıman arını ziyaret edecek.. ~vv~ ' yan.1'"! a am ı og u cc_at 

ne aonra nihayet buluyordu. Fa· Fırka katibi umumiai dün ak- ve teıisatr için idareye bir milyon tir. • .de bırı olduğu. h~!dc d~hu!ıyo 
kat Tu .. rkr'yA. bu muahedenı'n 3 liraya kadar kıaa vadeli istikraz ... raaını vererek basıt bırer zıyaretç1 

~ aam Co.cine D.,11,. Rose'da Recep ·bi - · · h r 
.enell.k mu"ddetı'nı·n hı"tamından B f d' ·ı · k d I akti veya hesabı carı açmak aata.. B• .muzey.e gınntJ. \'e er tara r 

eye en ı ı e mesaı ar a aş arı M • d J k k tk k 1 H d ~ı N 
aonra Zımnen 5 .ene daha temdl·• M ~ R E f M lun hiyeti verilmi,tir. anısa a e e tn• le 1 etmıt er. rutl r Oo; u eca· 

&amut, uıen Jre • e et ti Kemaliydidir. Ve o da Ali K•mal 
di mümkün olmasına rağmen, Asım, Reşit Galip, Falih Rıfkı, , Yeni Miishiral bıil{'e MANiSA, 28 - Manisa !"hrirıc gibi tornacıdrl', 
mer'iyetini 5 11Cnelik bir müddet Yakup Kadri Bevler şerefine hu- ııe kadrosu ait müceddet elektrik tesisatı proje- Maznunun iddiasına gorc, l<cndis 
temdit için imzaeını tecdit etmek ausi bir ak4am :ziyafeti vermittir. leri Nafia vekiıletince tasdik edil- ni müzeden hırarzLk yııprnağa le§ 
istemiştir." Yemekte Fn$İ$l fırkası k.itihi u- · Müskirat fnhisan idaresinin ye mit ve münak1taaya korunak üzrre vik eden de bu adam olmu~tur. Yapt 

Baıvekil ismet Pata Hazretle· umumi muavini profesör Marpİ· ni ve muvakkat kadrosundan da encümen tetkikata başlamıillr4 1 ha lan tahkikat, evvelce kimin çaldığı 
ri; ltalvan gazetecilerinden ayrı· cati. jeneral Traditi ile birçok me bır kaç müfettiş muavini ve mer- zi~andan itibaren gündüzleri elek· bir türlü Öğrenilemiycn dört altın 
lırken Türk heyetine kar~ı göste· buılar ve diğer bazı ıahsiyetler kezden 12 memur ile mülhakat- trık cereyanı verecek olan v ntilatÖO' madalyanın da bu Necati tarafından 
rilen samimi hüsnü labulden ve ha:zrr bulunmuşlardır. tan mahdut bazı memurlar açık· ler ı'•lemeg·e ba•I kt 

:r •• ıyaca rr j aşırıldığını n1eydana çıkannııtır .. 
memleketi hakkında söylenilen .4ya11 111eclisi11de resmi ta kalmaktadır. 1 
doıtane sözlerden dolavı ltalyan b l . Yeni bütçede, fabrikalarda ae. ffalaA mı kış? l Hatt; ha madalyaların zmirdc Jıa ıı D • leak İsminde bir mu•evi)·e 149 lira 
matbuatına teşekkürlerin; tevcih celeri de çalrıtrnlacak memurini ı. 
.-e hararetli aelamlarrnı iblağ ey- ROMA, 29 A.A. - M. Muaao- fenniyeye munzam ücret verilme· TOKAT, 28 - 20 mayrata To m~. ahilinde satıldığı da soy) ornelt 
!emiştir. !ini cenapları dün ismet Paşa oi, şimdiye kad:ır merkez ve Baf· kadın KtzJlakın mevkiine kar yağdı. te ır. 
Başvek•ı• •k• c· Hazretlerini Venedik aarayrnda müdürlüklere merbut fabrikalara Tokadın en yaşlı adamları bu mev- ı .Ali Kemal. N<·catinin, Eğe vapu 

l ın 1 ın 1 kabul l"tmişlerdir. Mülakat büyiik mes'ul 1':1uhaaipler tayini nazarı simde kar yağrra11na hayret ettiler. 

1 

rile bundan on beş gün evvel luı 
beyanatı bir samimiyet hava•ı içinde cere- dikkate alrnmı.tır. Vazifelerine Her gün kar ve yağmur biribirini ra ka~trğrnr iddia etmekte i.c .de bo 

- t .met 
yan etmi' ve bir SD.3. t devam eyle.. nihayet verilec~k memurlar, umu takip ediyor. Bu yüzden umumi ha husus tiipheli görülüyor. 

ROMA, 29 (Husuıi) b' d t k · 
P (s miıtir . mi veya mülhak bütçelerle idare yata ır orgunu geldı. Herkes Necatinin şehrimizde gizlenmiş 
aıa tampa) gazetesine atideki k' h J Mülikatı mütea ıp M. Musso· olunan devair ve müeueıatta ve av11. arın düzelmesini bekliyor. olmaıı da muhtemeldir. Ali Kemal 

beyanatta bulunmuıtur: · d • f · · · • tininin kl\bul resmrn e, Recep B. belcdiy .~erde hizmete tayin edilir B k ,.. gıbi, zmır Sanayi mektebıni bıtrrd' 
"-Sureti wnumiyede Faşizmin fendi, Vasıf ve Ali Beyfendilerle e taşi ayİnİ mİt' ği anlaırlan Kemaliyeli Necatinin 

büyük reisinin tahakkuk ettirdiği Mahmut, Rusen Eşref, Mehmet ............. ........................................... Ali Kemali beraberine alıp müzeyt 
her eseri görmek bana hiı.z verir. G I' F 1 ye nezaretile ziraat enatitüıünün BURSA, 28 - M. Kemal PaJa · · 
M M 

r ., k d . b' Asım, Reşit a ıp, a ib Rıfkı, kazasının Kabil baba köyünde •eçen girdığı, camekanların nurl açılacağ· 
. usso ını ye ço erın tr hür- Saffet, Yakup Kadri, Yunus Na- diğer yiiksek memurlan bu müte o nı kendisine •ÖsterdiO.i ve saklana 
tun• dı O el k b'I · · ı k ı ki bir h.i.diıe buraya 2kıetmiıtir. Ge- D 

0 

me var r. n sene evv ' onun- di Beylerle Müderris Netet Ömer ı a ı samımıye ve arşı ı ı mu- cak yerleri tayin ettiği tahmin olun 
la Lauoanneda tarutmıttık. Bey hazır bulunmutlardır. habbel havaaile me~bu parli.k zi. len malumata JJÖrc. bu köyde bekta maktadır. 

O tanıtmanın kıymetli hatırasını, ... .. k' f yafette hazır bulunmu•lardır. ~ilere ait bir tekke vannı§. Kapanan 1 ounu mutea ıp, •met Paşa ' kaf d edil b k Necatinin Mısıra kaçınış o mas 
hürmet ve takdirle ıaklarrm. O va- Hazretlerile Tevfik Rüttü Beyfen R f. ti d k ve ev a evr en u tek eyi köy ihtimaline mebnı,' lıkenderiy- v• 
kitten beri, iki memleket münaseba- d" . fi . • 

1 
· usya Sl' are 11 (' yeme muhtarı alm•t· Türbeden maada kıı ~ 

ının ~ere erıne ayan rnec isinde Kahire zabıtası telgraflot hi.diıedtr 
tı, dosto.ne ve samimane bir yolda b' k b 1 · 1 ROMA, 29 A.A, - Sovyet mrnı ev olarak kullanmağa batla-ır a u reamı yapı mıştır. haberdar edilmi•tir. 
inkitaf etti. ltalyanm, bütün me·'e· N ı d •1 C d" ·ı Rmya'nrn Roma büyük elçisi M. m•t· ' ~ azır ar an " ran ı r c M. lzınirde çalmınıt madalyaları sa 
niyet sahalarında tahakkuk ettirdi . Siriani, r:ıüstetar M. Fani Aloisi, Kuesky ve refikaar dün ismet Pa- Birkaç sün evvel uzaktan yakın- hn alan lsak da mahallinde aorguyı 
g•; faaliyet ve terakkiyatr yakından 'k' · ti · k" •a Hazretlerile Tevfik Rü•tü Be- dan gelen kadın erk•k yirmi otuz ı ı nazırın maıye en er anı ve 'I" .,.. ....-ı..:ımi-. bulunmaktadır Maznur 
takip ediyorum b" ,_ · ı · k yefendi ve rcfikalan Hanrmefen· kiti bu eve toplanmış. Ature kay- ~~~ • · ır<o"' ayan aza arı remu abu!- Ali Kemal, yakında evrak:Je birlik 

iki memleketin münasebatrnda, d h b ı usla d diler •erefine bir öale ziyafeti 

1 

natrnışlar. Bunların ayin yaptıkları ~ azır u unm . r ır. • ~ 1 te adliyeye tevdi edilecektir. 
iki memleket dirijanlarmın münaıe- Meclisin içtima aalonile diğer verınittir. Sıra söiüt nahiye müdürü ımail 
bellerinde hiıkim olan en mühim; aalonları ziyaret edildiği sırada Hariciye nazın M. Grandi,Ba, Hakkı Beye ih~ar. ed'.hniş. ~smail Diger miizelerde flirşeg 110/, 
amil; kartılıklı itimattır Bu esaslı &yan reiei misafirlerine refak~t vekilet ve hariciye ınü5l:etar1an, 1 Hakkı Bey maı~eb~ bırkaç Jandar 
nokta üzerindeki tecrübenin müıbet etmiştir. Resmi kabulü müteakip nazırlardan M. Guariglia ve Tali ma alarak eve gıtrnış. Sonpoıta gazetesinin bugünkü 
neticesi; iki memleketi biribirine çok bir ku~luk ziyafeti verilmi,tir. ani

1 
hariciye nez3.retinin yüksek Evde bulunan kadın erkek jandar 661 numaralı nüshasında (l\o1üzedc 

yaklaıtrrdr. lamel Pata Hazretleri!" Tev- memurları, Tüı:k hey:ti, Türkiye- malara rena muamelede bulunmuı· bir hırs~z yakala.?~'? ~~..ı~vhaeı al. 
Kanaatimce dünyayı tazyik eden fik Rüştü Beyfendi, ilyan sarayın nin Roma maılahatguzarı ve sefa lar. tınd~ hı.r yazı a-oru~muş.~u~ .. M •. arif 

buhran, yalnız maddi değildir. Mü- dan ayrılırlarken reie M. Feder- ret erk"nı ziyafette hazır bulun. Meseleyi mahallinde tahkik için Vcka_letıne ~LTbut ve Mudurıyetı.U· 
him olarak bir de pisikoloji buhranı sonie'ye gÖ&teri1en hararetli ve mu!llardrr. buradan polis müdürü ile jandarma rnumıye emrı altında hulunan bılu· 
vardrı·. (Ruhlarda buhran var) . sa.mimi h;isnü kabulden dolayı . kumandanı bu kazaya gittiler. Tah- ı

1 

mum All\rı ntika .. M.üzelerind~ ve 
lta!ya ile Türkiye arasındaki İyi mü beyanı minnet eylemi,lerdir. Matbuatın neşriyatı kikat devam ediyor . TopkR.pr Sarayı muze\Jnde '""Evkaf 

1 · h• Müzesi namile tanılan Türk ve la. 
nasebat; !Jeync mılel ru ıyatı tedavi fsmet Paea "ere"ille ROMA, 29 A.A. - Ajans Ha- ---
ve teskin noktaı' nazarından çok fay v v I' h b İ Jiı.m Asarı Müzesinde bövle bir v•k'a 

i ç vaa'ın Roma mu a iri bildiriyor: •ı• T d U • 1 k t" h dd d'"' d k dair olacak.. ı•erilen z ya1 et Türkiye Baıvekili ismet Paşa ngı iZ ra e- nıon- a ıyen ta a üs ct?re ı.gın ~n ey 
Tu.rkiyeru'n harici politikaıı, ev- 9 AA B k • I fi;: e tin bu suretle tavzihini ri~, ede .. 

ROMA, 2 · · - eynelmi- Hazretlerile hariciye vekili Tev- ( ngreSI · · 
'
·el-. ı'rde kom•uları'le anla•mak esa . .. .. . . arı o run efenJım. ~.... v • !el ziraat enstıtusu re111 ayandan fik Rüttü Beyefendinin Roına'da M 1 · 
sına müıttnittir. Bu esaı; eski umu M. de Michelia ve refikaları dün yaptıktan mükiı.lemelerin hudut LONDRA 29 (A.A.) Asarı atM'k~d- ",·~~.erı,umum 
mi politika zihniyetinden farklıdır. k ı d R · 'd 1 1 ' . , u ur ugunuen: a tam ote e uaaıe e amet Pa- ve ıümulü, bugünkü talyan gaze İngiliz Trade.Unıon larının se-
Komşularla daha evvel uyutmak, şa Hazretlerile Tevfik Rüttü Be- telerinin fevkalade memnuniyet- d L d 
Şr'mdı'ye k•dar en gu"ç bı'r •ey ••nılır f · ·· .. ·ı h nelik konferansı, ün on ~a-~ • - ye endinrn ve mu,arunı ey ima- ki.rane aerddettikleri mütaleala-
dı. Onun için komşularla münase- nrn refikalan Hanımefendilerle ı-ın mevzuunu teıkil ediyor. da aktedilmiştir. Kongre reisi 
bat ihmal edilir, daha uzaklarda si- maiyetleri erkanının §ereflerine Roma matbuatı, muahede müd- Mr. Bromly'nin gaybubeti ha. 

- ............ __ _ 
Mekteplilerin 
Gezintisi 

yaıi konbinezonlar aranırdı. iste bir aktam ziyafeti vermiflerdir. detinin hitamından evvel bu doat· sebile Mr. Comley, mensucat 
b.iz bu kanaatte bulunmadık. Dev"am Ayan reiai M. Federzoni, harici luk muahedeıinin temdidinde te· ·· 1 1 'l d ·ı Dün İnk·t;p liseıi, Çenbeı·litaı 
h ve samimi mesai neticesinde kom- ye nazırı M. Grandie, maliye na- maaa Jayik hueuıi mahiyette bir a~ni?"i· hmc ede~. e n:~'bncı e. Orta m.ektobi, uçüncü ili< mektep, 
şularrrruzla olan bütün ihtilafları- zrrr M. Moaconi hariciye müsteıa· ehemmiyeti aiyaaiye görmekte ve rın a 1 azır a 1 meta 1 atının j Vef Ortn mckt•bi ~edinci sınıf ta• 
mızı hallettik Bu netice ile; Türki- rı Fani Aloisi, sarayı kralı nazın bunun tecdit ve temdit hakkında- tahakkuku hususunda konfe. !ebeleri Beykoza ı:itmlJer, ve ara· 
yenin sulhperverane politika11ru, yal kont Mattioli Pasflualini lsviçre, ki znnni muvafakat maddesinin rans heyeti umumiyeainin te. 'ı la•rn:!.~ ınuHelif cğlencc'er tertip 
ruz sözle değil, filen de tahakkuk litvanya elçil"•i le beynelmilel zi- vücudile daha fazla bir ehemmi- mennilerini iblağ eylemiştir. "tmi !erdir,, _ • . • 
ettirmiı olduk. raat enstitüsü ikinci reiıi M. Do- yel keıb~trnit olduğunu yazmak- Mumaileyh, ıendikalist te~ek- Akı.ama liO ru !~~.!' lısesı oyun 

Siyasetimizin bir hususiyeti daha pomarki Guglielmi di Vulci, aka- tadır. k" d d h k b' • . culan ıle Beykoz kulubu arasında 
vardrı·: demi azaaından M. Canonica, pro ı· Gazeteler, bu mukarenette şar- _ull~_r arası~. a . a a 51 1 ır ıtı b;r maç yapılmış \"e lnkıh,~ liıeoi 

Teeuüs eden her dostluk; bizim fesseur Brizi, beynelmilel ziraat ki b 3 hri sefil için müvazene ve laf !uzumu uzerınde ısrnr eyle. 2 - 1 Beykoz t kımına galip gel. 
i~in azizdir, kıymetlidir. Onu muha· enstitüsü umumi ki.tibi ve harici.. sulh unsuru görmeJctedirler. 1 miştir. mişti• 



3üalük taze yumurta, nefis taze tere
yağ, yoğurt, titelerde (pastörize) süt YALOVA MİI,I,ET ve BALTACI çiftlikleri 

mamulab HASAN Ecz 
deposunda 

·~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

• • 
IPEKIŞ nerededir?. 
Mağazanın yerini en iyi tarif edene, 
beğeneceği en güzel kumaıtan bir 

elbiselik hediye edecektir 

lpekiı muvakkat satıt mağazasının yeri: 
1 - Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2 - İngiliz kız mektebinin altındadır. 
3 - Türkuvaz'ın kar9ısındadır. 
4 - İstikliJ caddesinde 355 numaralı mağazadaaır 
5 - Beyoğlu'nun en tık mağazaaıdır, 
••.. ilib teklinde tarif edilebilir. Fakat bunlardan hiç 

birisi veciz değildir. (İpekiı) in bulunduğu yer en kıaa 
't'e en az kelime ile yani en veciz tekilde nasıl tarif edil. 
meli, biç bilmiyen bi.riaine nHıl anlatılmalıdır?. 

lpekiı müeneaesi, muvakkat satıı mağazasının bu
lunduğu yerin en ıüzel ve en kolay taifini arıyor. Bunu 
en iyi tarif edene mağazada beğeneceği en güzel kumaı 
tan bir elbiselik ve eğer erkek ise bir gömleklik hediye 
edilecektir. 

Cevaplar 1 O Haziran akşamına kadar 
IPEKIŞ mağazası müdüriyetine gön

derilmelidir. Netice 12 Haziranda 
ilan edilecektir. 

uemıryolları iaaresı uanıarJ 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde Balıteh istasyonu civarın. 
da 108 000 inci kilometrede vaki tat ocağından çıkanlacak 
'5000 M 3 balastın kapalı zarfla münakaaası 14 Haziran 932 Sa 
lı günü aaat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpa9a veznelerinde ikiıer liraya aa 
ulmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2178) 

Bir sene zarfında Derince limanına relec:elı: malzemenin tab 
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakuuı Ankara'da İdare 
merkezinde 16 Haziran 932 perıembe günü saat 15 te yapıla. 
caktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpqa veznelerinde beşer liraya 
satılmakta olan 9artnamelerde yazılıdır. (2244) 

. 
1 - Eskiıehir • Ankara hattı üzerinde Beylikköprü İstas

yonu civarında 479 - 200 km. ocağından 7000 M 3 
2 - Kütahya • Balıkesir hattı üzerinde Köprüören civa

rında 28 - 300 km. ocağmdan 3000 M 3 
3 - Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Değirmiaaz istu-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han fatanbul 

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

Türkiye İş Bankası tarafından tetkil olunmuştur. İdare mecli•İ ve 
müdürler heyeti ve m emurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket :d ir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçe:o 
acentalarınm hep•i Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

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

Telgraf: IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

SAR YE 
Malmüdürlüğünden: 

Yeniköyde yanan nahiye müdiriyeti bi srm kereste enkazı 
açık arttırma suretile 5 Haziran 932 pazar günü saat ikide iha. 
le edilmek üzere müzayedeye konulmu9tur. Taliplerin yevmi 
ınezkiirda müzayede komisyonuna müracaatlan. (2341) 

K. O. nun 
1. ci F . "ın 
Çatalcanın . ~ . 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

KA PS Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz satar, Beyoğlu. istiklal 
caddesi 390, lsveç sefareti karşısınd3 

~~u civannda 97 "f'e 99 kilometreler arasındaki ocaktan 5000 Dr • H O R H O R U N 1 -
4 - Eakiıebir - Konya battı üzerinde Meydan • Pınar • C: Zührevi ve idrar yollan b~davihanesi 

Çatalca müstahkem mevkii 
kıtaatı hayvanatı ihtiyacı için 
35,000 kilo arpa aleni münaka. 
sa ile alınacaktı r. İhalesi 1 - 6-
932 çarşamba günü saat 16 da 
kcmbyonumuzcla yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini al. 
mak üzere her gün ve münaka 
saya iştirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (366) (2321) 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonunda 

başı istuyonlan arasında "39'1 - 400 kım. Bozdağ ocağından' Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 315'.i 
4000 M 3 

Yirmi üç bin iiç yüz on metre yerli yün kıtlık elbiselik kumaşı 
kapalı zarfla münakasası 4 Haziran 932 cumartesi günü saat o 
bette yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gü 
ve münakasaya iştirak için mezkur günde muayyen saate kada 
teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatlan.(2004 

Balada mevkii "t'e miktarları •öaterilen balastların kapalı 
zarfla münakualan ayn ayn olarak 14/Haziran/932 Salı (Ünü 
saat 15 teu itibaren idare merkezinde ypılacakbr. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa "t'eznelerinde beheri beşer 
liraya satılmakta olllD ıartnamelerde yazılıdır. (2243) 

10000 ton kömiiriin banai fehmiyeclen·Derince, Hay~ 
"t'e Mersin limanlanna nakli münakuuı kapalı zarf uaulile 
16/ Haziran perıembe rünü saat 15,30 da Ankarada Umumi 
Müdürlük binasında yapılacakbr. 

Fazla tafsilat l»eşer lira mükabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
"t'eznelerinde satılan tartnamelerde yazılıdır. (2246) 

• 
Istanbul Liseler 

Mübayaat Komisyonundan: 
1 - İatanbul Kıa Muallim Mektebinde yapılacak betonarme 

;atı inıaatı ile sıhhi tesisat 21-6-932 tarihine müsadif salı günü 
ıaat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
lronulmuıtur. 

2 - Münakasaya ittirak edecek olanların fenni ehliyetlerini 
resmi vesaikle isbat etmeleri lizmıdır. 

3 - Proje ve ıartnamelerile daha fazla izahat almak iateyen
lerin İstanbulda Fındıklıda kain Güzel San'atlar Akaderoisinde 
Maarif Vekaleti Resmi Mimari Bürosuna müracaatlan. 

4 - Taliplerin yakanda yazılı ihale gününde teminatı mu
"t'akkate makbuzlan ve ehliyet veaikalarile birlikte latanbul Ma. 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler Mübayaat komisyonuna gel
meleri. (2261) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 d TERTİP 5 ci KEŞiDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

~OJük i'raıniJe 50000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk 
mükafat vardır. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
1 Haziran 932 tarihinden itibaren 9ubemiz gi9eleri sabah do

ku buçuktan on ikiye; 
Ve 13 buçuktan l&,ya kadar. 
Pazar günleri dokuz buçuktan on ikiye kadar mütterilerimi. 

zin emirlerine açık bulunacaktır. (2343) 

'·' * "' 
Çatalca müstahkem mevkii 

için 84000 kilo fınn odunu ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
ihalesi 14-6-932 aalı günü saat 
15 te komisyonumuzda yapıla. 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün ve ınüna-

Satılık dükkin hisseler.i 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 

•• 1 kasaya iştirak edeceklerin de 
Bakırköy Malmüdürlügu" nden: vakti m~ayyeninde komisyonu-

6, 12, 18 ve 24 Mayıs 932 tarihlerinde satışa çıkanldıklaı 
gazetelerle ilin olunan Yemişte Hacı Muatafa mahalleainin T 
çılar caddesinde 7 numaralı 118 hisae ve çarııyı kebirde Bitpa 
n caddesinde 176 numaralı 1/ 4 hisse ve Sultanahmette Fıruz 
ğa mahallesinin Divanyolu caddesinde 143 numaralı 1 2 his 
dükkinlann müzayedeleri bir hafta temdit edilmi9tir. lhalele 
2 Haziran 932 pertembe günü saat 11 de yapılacaktır, (2349 

muza mr.ıracaatları. 
Mevkii Nev'i Numara (331) (2184) 

Kalita1T" Köyiçi me, maabahce 4 
" " , Hane 15 
" Hane 19 
" Hane 17 
" •ı Dükki~ 1 
" •1 Hane 117 
" " Hane, maabahçe Bili 
,, '· ,, ,, ,, 

Bağlarda 8ağ yeri 12 dönümlü! 
Balada evsafı yazılı dokuz parça emvalin icarı için verilen 

peyler haddi layık görülmediğinden ihaleleri 1 Haziran 932 çar
ıamba günü saat 13 e talik edildiği ilan olunur. (2342) 

Tut~n in~isarı umumi nıii~ürlüliin~eu: 
1 - Azapkapı garajına çekilmiş olan Berliye marka binek o

tomobili; 
2 - Cibali Levazım ambarı sahilinde bulunan iki buçuk varil 

kara boya; 
Mezkur otomobil ile kara boya aatılacaktır. Taliplerin bun. 

lan mahallerinde gördükten sonra yüzde 7 buçuk teminatlarını 
hamilen pazarlık için 13-6-932 pazartesi günü Galatada Müba. 
yaa komisyonuna müracaatlan. (2160) 

Tütün ini isarı unıuıni mü ürlüğün~en: 
Azapkapı deposunda mevcut tahminen: 
51 bin kilo köhne kaneviçe, çul, ip ve kınnap ile Kuruçeşme 

ambarındaki (1241) kilo hurda kurşun ve demir ile (80) adet 
muhtelif mermer ta§ı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminat akçelerini hamilen 16-6.932 per9embe gü
nü saat 10 da Gale.tada Tütün İnhiaan Mübayaa komisyonuna 

l.tanbul 6 ınci icra memurluğundan: 
8ir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmeıi mukarrer bir adet yemek 
masaıı ve bir adet Garderop aynasız 
ve saire 4 • 6 - 932 tarihine müaadif 
Cumartesi günü saat 10 elan 11 re 
kadar Tophanede Kumbaracı yoku
tunda Hiriıto Efendinin: mobilya 
mağazası önünde açık arttmna sure 
tile satılacağından talip olanların 

yevmi mezklirda mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaat etmde-
ri ilin olunur. 

Naim Vapur idaresi 
lzmİ" sür'at p<'star · 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
ünleri Galata rıhtımından saat 
tam 18 de hareketle doiru 

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

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Nümunesine göre 1785 adet yerli matara pazarlıkla alır. 

caktır. Taliplerin 31 Mayıs 932 salı günü saat dokuzdan ona k 
dar komisyona müracaatları. (2358) 

ikinci ilan 
HALl TASFiYEDE BULUNAN 

KANDIRA HALK 
Onn.an lıletme T. A. Şirketi 

Mecliai idare riyasetinden: Şir

ket mukavelenamei eaaıiyesinin 92 
İnci maddesine tevfikan 4-5-932 ta
rihinde Fındıldıda Aktar zade Sa
dullah ve ıürekiıı Beyler depoıunda 
fevkalade olarak aktedilen heyeti u
mumiye içtimaında ittifakı ara ile 
tirketin tasfiyesine karar verildiğin
den ıirkette matlup ve alakası bu
lunan zevabn taıfiye memurlan o-

J ıan lıtanbulda Fındıklıda Hamam ar 
kaıında 12 numara Aktar zade Ma
naıbrh Sadullah ve Kandırada Tüc 
cardan Refik Bey zade Hurtit Bey
itte müddeti kanuniyeıi zarfında mü 
racaat etmeleri ilin olunur. 

K)RALIK 

Zayi - Otomoloilimin 1685 n 
maralı arka pli.kası zayi olmu,111 
Y eniıi alınacağından hükmü yokt 

Oaküdar Takaiunde 4419 si 
numaralı toför Muatafa. 

latanbul ikinci icra Memurlu • 

dan: Bir aJ,.cağın temini için m 
hun ve mahcuz olup açık i>rl ırı 

ıuretile paraya çevrilmeıi mu k 

rer bulunan afyonlar ile muhtelif 

cinı tiftiklerden, tiftiklerin 7 - 6 

932 tanbine müsadif salı giınü 

10 dan 15 te kadar lıtanbul zahi 

bonasında ve afyonlann ise 9 - 6 

932 tarihi.., müaadif perıembe 

nü aaat 10 dan 15 te kadar keza 1 

tanbul zahire boraaamcİa ıatrlac: 

dan talip olanlann ..-kür 

ve saatte mahalli mezkurda haz,.. 

lunacak memuı·una müracaatları i 
olunur. 

Tafıilit için Galata, Gümrük 
karş11mda Site Fnuuez Han No. 

12 yazıhaneıine müracaat. 
Tel. 8.0. 1041. 

1 

Maçka' da Narmanlı apartımarun
da bet odalı bir daire azimet base-

1 

bile mutedil fiatla kiralıktır. Sıcak I 
ıu, elektrik, gaz teaiaab vardır. K<t-
pıcıya müracaat · MiLLiYET MATBAA~ 


