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Umumi Ne9riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM lZZET 

Afyonlarımız iki istlkamet
teıkilatlandırılıyor. -. . .,. ~ '·... ' ~ . • L;.: >!-. ~ .;. - • •• 

Mahsulü bir elde toplamak, 
"!atın bir istikametidir. Ar 
köylü, afyonunu mutavaa

tüccara, o da ihracatçıya 

ayacaktır. H er köylü, 
sulünü, azası olacağı (Tür 

e afyon yetiştiriciler satıt 

peratifi) ne verecektir. Bu 
peratifin tetkili hakkındaki 
un layihası hükumetçe ha-
anmış ve son günlerde mec 
tevdi edilmiş bulunuyor. 
unun tatbiki ile beraber 

lü, vaktile mutavassıt tica-
ten ne menfaat almakta idi
onun çok fazlasını koopera
en alabilecektir. Bu menfa
hüliaatan, avans almakta 
lanabiİir. Yeni teşkilatla, 
on avanslarının, mütekamil 
sat usullerinin talep ettiği 

tekle gireceğinde tüpbe 
ktur. 

Yeni teşkilatın ikinci isti
ıneti, mahsulün bir elden ih

edilmeainde görülecektir. 
on, şimdiye kadar, perişan 
ıtalarla ihraç edilmekte idi. 

ürk afyonunun fena tart! r
ibracı batlı batına bir tarih 
kil eder. Tağşit Ye gayri 
ari muamele bu tarihin ana 
tlarıdır. İtte bu vaziyete ni
yet vermek makaadiledir ki, 

"r kaç ay evvel afyon ihraca
ınızın merkezlettirilmeai ve 
ntrol altında tutulman mak 
dile yeni bir tekil dütilnül. 
·· §, bir diğer afyon çıkaran 

emleketle, Yugoslavya ile, 
yolda mütterek hareket et

ek üzere bir itilafııame ak. 
dilmistir... Yeni tekle göre, 
ürk afyonu en iyi usullerle 
raç edilecek; memleket, bu 
ühim mahsulünden, azami ia

" fade edebilecektir. 

Afyon, bugün dahi meınle
ete bayii istifade getiriyor. 
akat izah olunan iki teşkilat

a bu İstifade kat kat artacak. 
ıır. Bu mahsulden Türkiye 
ılaha bir kaç sene evvel 9 mil. 
Fon liraya kadar irat almıştır. 

Bu mebliğ o sene ihracatının 
Yüzde 7 si idi. Fakat son za
bıanlarda afyon fiatlan, tetki
latsızlık yüzünden hatıra gel. 
llıiyecek seviyelere düştü. İki 
ıene evvel okkası 60 lira eden 
afyon bugünkü piyasada ancak 
12 lira etmektedir. Yani bu 
llıüddet zarfında okkada yüzde 
20 fiat tenezzülü vardır. 

Bu ehemmiyetli mahsulün 
sür'atle zaptırabt altına alın
b!asr iktiza ediyordu. Esasları 
ihzar edilmekte olan iki teş
kilatla bu gaye temin edilınit 
olacak, afyon bayiiden bayiiye 
lcıymetlendirilmiş bulunacak
tır. Ticaret müvazenemize ve
zin veren bu mahsulün bir el
den toplanması ve bir elden sa
tılması mümkün olduktan ıon-
ra mahsulün temiz ve fenni 
su~ete cinslere ayhrması, hat. 
ti daha ileri giderek standart
lattırılması dahi mümkün ola

caktır. 

Beş kişilik encümene seçilen meb'uslardan Rasih 
" Antalya,, lsnıet " Çorum,, Faik " Tekirdağ,, Beyler 

Millet 1 meclisinde 
irtişa meselesi 

Beş kişilik encümen dün tefrik 
ve intihap edildi 

Mecburi tahsili kontrol heyeti ve yeni 
maarif teşkilatı kanunu 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Büyük Millet Meclisi bugiln 
Refet Beyin riyasetinde toplan 
dı. Belediye kanununun bazı 
maddelerinin tefsi.ri hakkında 
Kastamoni meb'uau Dr. Suat 
B. in kanuni teklifi ile Konya 
meb'usu Kazım Beyin ve arka. 
daılarınm takriri tetkik edil- ' 
mek üzere Dahiliye encümeni
nin teklifi üzerine muhtelit en
cümene havale edildi. Müteakı 
ben köy kanununun bazı madde 
!erine fıkralar ilavesi hakkında 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Mustafa " Çorum,, Kamil 

" lzmlr,, Beyler 

Emir Faysal Hz. Hagdarpaşa istasyonunda 
istikbal ediliyor •• 

Emir Faysal Hz. dün 
Ankaradan döndüler 
Hariciye nazın muavini Fuat 
Hamza 8. Ankara ihtisaslan 

ve Hicaz _ Necit 
ahvalinden bahsediyor •• 

Suriye 
Hududunda 
Tahşidat! 

Halk arasında de
vam eden bir şayia 

"Elıuayip,, bu şayiaların 
membaını ııerede buluyor? 

Halepte çıkan Elşuayip gaze 
lesinin 12 mayıs tarihli nüsha
sında şu fıkra var: 

Halep mıntakaaı halkı arasın
da Türkiyenin hudutlarda ask•r 
tah§it ettiği hakkında muhtelif V• 

heyecanlı haberler devam etmek 
tcdir. Bu 1ayiaların muhtemel ae
bebi fU olabilir: lktısadi buhranın 
tevlit ettiği yoksulluk ve darlık 
halkta gayri fuuri olarak hüku
mete aleyhtar olmak hislerini U· 

yandırmıftır. Halebin eski d•vir
lerdeki huzur ve refahına bedel 
bugünhü .,kıntuı hakikaten ağır
dır. Hükumet ise halkın elinden 
tutacağı yerde milleti büsbütün 
eziyor. Binaenaleyh hükumet a· 
leyhine müteveccih olan her habe 
rin halk ara11nda memnuniyetle 
karşılanmcuı kadar tabii bir fCY 
görülmez. Türkiye hükumetini hu 
clucla fazla asker bulunclı:rmaia 
sevkeden hakiki sebep Suriyeden 
T ürkiyeye gizlice eıya kaçıran 
kaçakçıların faaliyetine nihayet 
vermektir. A8kerleri:1 teyakkuzu 
sayesinde kaçakçılık felce uğra
mıfhr/' 

Vapurcular 
Heyetig idi 

Vapurcular Seyrl
sef ainle birleımeğf 

imkansız 

görüyorlarmıt 
Ankarada teıebbüsatta bulun· 

mak Üzere gitmit olan Milli va
purcular heyeti fChrimize avdet 
elınİftir. Heyet azalt Ankarada 
icap eden makamlarla temu ede
rek noktai nazarlarını ve temen .. 
nilerini bildirmiılerdir. 

Heyet, vapurcuların aralarmda 
bir tirket yaptığını, maksat milli 
vapurculuğun inkiJafı olduğuna 

nazaran, bu tirkete muzaharet e
dilmesini, Hükumetin yaptığı pro 
jeye ıröre Seyriıefain ile milli va
purcular araaında bir ıirketi.n im
kansız olduğunu alakadar maka
mata arzebnittir. 

Sbardelletto, idama 
mahkum edildi 

ROMA, 16 (A.A.) - Huıuıi 
mahkeme, Sbardeletto'yı idama mah 
kiim etmiıtir. Merkumun dün mah
kiim edilen Bovone gibi yann sabah 
arkasından kurıuna dizilmek ıuretiy 
le idam edileceği zannolunmaktadır. 

M. Briand'ın nAşımn 
nakli 

Bu usul 
Değişmeli! 

Yeni ve daha salim 
bir formül 

bulmak icap ediyor 

Halkın elinde evvelden 
alınmtş çok ekmek oldu

ğunu siJyleyen Asım 
Süreyya Bey 

Ekmeğin 9,5 kurut azami fiat 
Üzerinden satılması tekarrür et· 
mesine rağmen, tehrin ekıeri yer
lerinde ekmeğin gene 8 kuruıa 
satılması alakadarlann hayretini 
mucip olmaktadır. Belediye İle 
9,5 kunıt narhın fazla olmadıfı 
ve tabii olduğu fikrinde muaır
dır. 

F mncıların az ekmek çıkart· 
bkları dört gün zarfında belediye 
nin tuttuğu zabıtlar bugün müd
dei umumiliğe verilecektir. Diğer 
taraftan kaymakamlıklar kendi 
tuttukları zabıtları doğnıdan doğ 
nıya Adliyeye vermişlerdir. Bele· 
diye aynca tahkikata b11şlamış
hr. Dün ekmekçiler cemiyeti ida
re heyeti İ>elediyoye davel edile· 
rek kendilerinden izahat almmıt
hr. 

Belediye bu hafta narhı bir ırün 
evvelden tatbika başlamakla çok 
yanlıt hareket elmittlr. Esaaen 
buğday piyaaaaı Üzerinde son le· 
reffü yüzde 20 iken un piyaaaım
da yüzde 45 olarak teaahür etti
rilmiştir. 

Bu tefsire dl11ecek yok 
Ekmek narhının 9,!I olma11na 

rağmen bir çok yerlerde 8,!I a sa
tılmasını Beledive iktısat mildürü 
Asını Süreyya B. söyle tefsir et -
mektedir: 

- Ekmeğin az çıkh~ı günler
de, halk, heyecanla fazla ekmek 
almışlt. Ekmek bollatınca kimse 
yeniden ekmek almıyor, eah:i ek
meğini yiyor. Bu zu etle fınnlar 

az satıf yapıyorlar. Az salıt kar
şısmda da bazıları ekmeği bir ku
ruş eksiğine de vermeğe razı olu. 
yor. Birkaç ırüne kadar bu gayri 
tabii satış normal halini alacak
tır." 

Nlşantaşı fırını 

Diğer taraftan Belediye Nİf&D· 
taımdaki metnık fırından istifade 
yolunu da düıünmektedir. Bu fı
rın Belediyeye aittir. Diğer fırın· 
lar az ekmek çıkardıkları zaman 
Belediye kendi fırımnda külliyet
li ekmek imal ederek satmak ta
savvurundadır. Bu fırının halen 
kabili İstifade bir vaziyette olup 
olmadığı tetkik edilecektir. 

·-···-····· .. ·······················-··---

Türkiye istihsalltının her 
türlü tağfitten iri ve modem 
ticaretin talep ettiği tasniflere 

tabi olarak dünya pazarlarına 
sevki milli iktısadımızın bat 
ıneselelerinden bir;, idi. Yeni "' 
letkilat bu yolda atılmıt birin
ci kuvvetli adım olacaktır. T e
ınenni olunur ki, bu nevi tet
kil;tlar, memleketimizin diğer 
esaslı mahsulleri hakkında da 
vücude getirilsin. Ve bu suret

Hicaz ve Necil kralı Abdülbls 
lbniaauud Hz. nln ikinci oflu ..., 

PARIS, 16. A. A. - M. Briand'ın 
Pa11y mezarlıfında bulunan niltı
nm önümüzdeki Temmuzun 3 üncü 
gtin6 Cocherel mezarlıfına nakli me 
nısimlnln icra edileceği res- bil
clirUmektedlr. 

Tenis 
Turnuvamız 

Hariciye nazm Emir F ayıal H:ıı. 
dün sabah refakatlerinde Harici- Otomobil 11arışı ile 
ye nazır muavini Fuat Hamza, f meşgulilz diye teniıçi-
mihınandarlan Hariciye vekaleti tizar / i t d "ili 
kalemi mahıuı müdürü Refik A- er unu aıuş eg z. 
mir, yaverleri Halit Eyübi huıual Ga:ııatemlsin müdürli Ahmet Mllllgetln tenis lur-
katlpleri Şakir Semman B. lerle Şibü B. e'"'elki günden itlba- nuvası senenin en ~nte-
hadımülhas Meznık bin Rihan r- mezundur. Binaenaleyh ar-
bulundug" u halde Ankara'dan teh k d d,. resan spor hareketle-

te vatanın iktısadi randmanı 
bir kat daha artsın .. 

Müderris 
Nizamettin ALl 

& &fımızın 1•• ••ı "haftalık 
rimize gelmişlerdir. Emir Hz. S I rlnden biri olmıı•tu. 

1 iyul cmal" bu cuma ve ıele- v 
Haydarpafa stasyonunda Vali Bu ~ene de tıirnuııanıı•ı 
1'ı1uhittin, muavini Ali Rıza Bey- cek cuma ıünleri intİfar etmi. • • 
ler fırka kumandanı Rü,tü Paşa ı yecektir. Ahmet Şükrü B. avde yapmak için tertibata 
tarafından istikbal edilmit ve bir ( tinde mezun bulundufu ıünle- başlamlf bulıınu11orua. 
müfreze asker, polis ve mwılka ı re ait shemmlyatli hadiseleri 
tarafından selilmlanınıılardır. E- Teferruatını "Mllllget,, de hulasa edecektir. mir Hz. ve maiyeti erkanı husuai ' le takip edinl:ı. 
bir mut ile Seyrlıefain iskelesine ı••••••••••••.; •••••••••••• .. ! 

(Devamı S inci sahifede) 

Masraf bütçesinde ne 
tadilat yapıldı? 

Bütçenin tanziminde vatan. 
daşların tediye kabili_ 

yeti göz önünde tutulmuştur •• 
ANKARA, 16. - 932 maı; büt

çesi heyeti umumiyeye tabedilerelı: 
tevzi edilmiıtir. Muraf bütçesinde 
ıu tadiliit yapılmıtbr: 

1 - 927 ıeneoi nihayetine ka
dar birikmit olup 1513 numaralı ka 
nun hükümlerine tabi olan borçlar i
le 931 mali ıeaesi nihayetine kadar 
hükfunet bütçesinden mütevellit kar 
ıılıkıız borçlara mukabil istihkala 
tebeyyün edenlere yedi ıenede itfa 
edilmek Te yüzde bet faize tabi tu
tulmak Üzere hazine tahvili verile
cektir. 

2 - Sakıt hükumetten müdovv<r 
ınahıubu umumi kanununa tabi d&. 
yin ilmühaberleri ıahipleMe yil:IDİ 
ıenede itfa edilmek ve yüzde iki faiz 
tutulmak üzere hazine tahYlli verile 
cektir. 

3 - Açık """"' alacalı memurlar 
f(iyle bir tahdidata tabi tutulac:alı
lardır. 

(Devamı S inci sahifede) Hasan Fehmi Bey 

Yarış nihayet bugün! 
15 otomobil yarışa giriyor 

Halk, yol boyunca ve hazır_ 
lanan yerler_ 

den yanşı seyredeceklerdir •• 

Nihayet bugün Türkiye apor 
!leminde büyük ve yepyeni bir 
sahife daha açılıyor. O da: 

- Otomobilciliktir .. 
Türkiye Turiog ve otomobil 

kulübü ile gazetemizin tertip et 
tikleri birinci otomobil ıür'at 
yantı yapılıyor. Bu bahis etra
fında halkı biraz daha tenvir et 
mek münasip olacajiı kanaatin 
deyiz. 

Yarış doğrudan doğruya bir 
sür'at yanııdır ve latinye köp
rüsünün Maslak tarafındaki ba 
tından Zincirlikuyu karakolun
dan yirmi metre kala mevcut 
bulunan bükmenin batında bite 
cektir. 

Otomobillerin ıür'atleri bu 
mesafeyi kimin en az müddet 
zarfında yapacağından anlatıla 
cak ve bu da &yarlı kronometre 
ler sayesinde mümkün olabile
cektir. Yanı• 15 araba lıtirak 
etmekte ve bunlar dı>rt unrfa 
aynlmıı bulunmaktadır. S1111f
lar ıunlardır: 

1 - Hanımlu 
2 - Amati>rler 
3 - Huaust araba tof&lerl 
4 - T abl tof6rleri. 
Hanımlar :r•ntma maalesef 

ancak bir hanım giriyor. O da 

~ -1 -~ 

Samiye Bürhan Cabit HanlJllo 
dır. 

Günün en hararetli yarııı a. 
mttörler arasında olacaktır. 
Amatör kategorisine 9 otomo
bil lttlrak ediyor. Bunlar ıili.ıı. 
dir haddi iatiabilerine ııöre taa 
nif edilmiılerdir. Bu kategori
de memleketimizin direksiyon 
!leminde töhret kazanmıt ama 
tör ııençler mevcuttur. Bunla. 
rın yarı9ması herhalde çok 
zevkli olacııktır. Hususi araba 
toförleri içinde de çok iyi olan
ları vardır. Meseli Studabeker 
ile yanşa girecek olan Reıit "&f 
bunlardan biridir. Bu kategori. 
ye de 5 araba giriyor. 

Yalnız ıayanı hayret bir nolı: 
ta var ki o da bu :rarı9a takai 
tolı>rlerlnin glrmemiı olması. 
drr. 

Y •nt seyretmek için gele. 
cek ha.lk .müsabakayı bqlangıçj 
ta Ye mtıhada olduğu gibi bü
tün yolboyunca da ıeyredebile' 
cektir. Bilhaaıa virajlar çok en 
teresandır. ı 

Cümhuriyet H. F., Türkiye 
Turin~ ve otomobil kulübü, ga' 
ııetemız gayet kıymettar birer 
kupa verecektir. 

Bundan baıka kaaanankra al 
tı acenta aynca müldfat Tere. 
cektir. 

Gayri milbsdtller dlbı tophuadılar H geat idare 
hegetiai ıeotiler. Ya.zıaı 1 ineli 11altlfN«1,,.. 
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idaresi ayrılacak 
Sanayi ve maadin bankası teş_ 
kilitı iki kısma tefrik ediliyor 

Türkiye Sanayi ve Maadin Ban 1 Sanayi ve Maadin Bankası, 
kuınca timdiye kadar idare edil- yalaız fabrlkalan ile meıgul ola
mekte olan fabrikaların tetkil e- biliyordu. Banka, ancak bu aene, 
dilecek bir offiae tevdü ve aynca hali faaliyette b\llunan fabrikala 
bir Sanayi Kredi Bankası teaiai
ne dair hazırlanan yeni kanun 
layihası Meclise takdim edilmİf 
bulunmaktadır. Li.yiha, Meclisin 
bu içtiına devresinde müzakere 
ve intaç edilecektir. Yeni layiha 
kesbi kanuniyet edince ıe,kilatı
nın ne olacağını öğrenmek üzere 
k:Pndiaine müracaat eden muhar
ririmize Sanayi ve Maadin Ban
kası Umum Müdürü Sadettin B. 
demiştir ki! 

-"Li.yihanm Meclisi aliye ve
rildigini ben de biliyorum. Uıyl
ha ikbsabı kanuniyet etmeden 
ıoyle.,ilebilec.ek fazla bir :ıeY 
yoktur. 

.Şimdiden bankamızın fU kısmı 
~yle ve bu kısmı da boyle olacak 
demek doğru değildir. Uıyiha 
Mecli•ten çıktıktan sonra tatbiki 
bize veriline icra mevkiine geç
m~ olacağunızdan o zaman yapı
lacak işler hakkında size izahat 
verebilirim." 

Diğer taraftan yaptığnnız tah
kikata göre, Sanayi ve Maadin 
Bankaaı !etkilatı ikiye ayrılacak, 
bir kısmı fabrikalan idare edecek 
offise intikal eyliyecek, diğer kıe
mı da Sanayi Kredi Bankuı hali
ni alacaktır. Bankaaın ,imdi meır 
cut memurlan, her iki tefkilata 
da kifayet edebilecektir. Yalnız 
yüksek maqlarda bir mik.dar ta-
5arruf yapılması muhtemeldir. 

• 
imparator ya_ 

kalanmamış! 

Habeş paytahtında 

müdafaa 
tertibatı alınıyor 

ADISABABA, 16. A. A.- Geçe.o 
pazartesi günü neıredilen ve aabrk 
Habeşiıtan imperatoru Uj Yıuaa
nun tutulmut olduğunu bildiren reo
mi tebliğ tekzip e<lilmektedir. 

Salahiyettar mahafil, mümaileybin 
hali hazırda Gojjam havaliainde bu 
luııduğunu, -be•t olduğunu v.e ta
kip k taatının kendi~ini aradıklarını 
teyit etmektedir. 
Sabık lmperatorun taraftarlıırmın 

Adisababa şehrine girmelerini -
icin şehir etrafına ukeri bir kordon 
çevrilmiştir .. 

Y ğmurlar mevsimi yakında Goj
jaı. bavaliaini Eylılla kadar geçil
mez bir hale ifrağ edeceğinden mü
maileyhi yakalamak kolay olacaktır. 

nnda11 bar .. - alacağını ümit et
titl bir milyon lirayı mütecaviz 
temettüü sanayi kredilerine ve 
Türk sanayllnin inkişafma hasret 
mek kararmı alabilmittir. Yeni 
layiha keabi kanuniyet edince te
ıekkill edecek Sanayi Kredi Ban
kaamın münhaaıran bu itle met
gul olarak sanayicilerimizin Kre
di ihtiyaçlarını temin edecektir. 
Sanayi ve Maadin Bankaımın ha
li baur aennayesi, 2 milyonu mü
tedavil olmak üzere 8 küsur mil
yon liradır. Yeni teıekkül 10 mil
yon lira aermayeli olacaktır. Of
fiain idanııine geçecek fabrikalar 
Fesane mensucat, Hereke, Bey
koz Deri, Bakırköy Bez, U9ak ıe· 
ker fabrikalarıdır. Bunlardan bat 
ka Sanayi ve Maadin Bankaıı, 
Kayseri Bünyan Şayak Dokuma 
fabrikası sermayesinin büyük bir 
kıunma, Yalvaç Debagat, To•ya 
Çeltik, Malatya elektrik, Trabzon 
elektrik, Kütahya çini şirketleri
nin aermayelerinden birer kıamı
na da maliktir. Fabrikalar offiai, 
bu fabrika ve ,irketlerdel<i Sana· 
yi ve Maadin Bankasına ait ser
mayeleri d"' devralacaktır. Fabri
kalar offisi ve Sanayi Kredi Ban
kaamın batlanna kimleria getiri
leceği henüz belH değilae de tim· 
diden bazı isimler söylenmekte-
dir. 

Hizmetçinin 

Cenazesi 

Amerikada muhte-
şem me

rasimle kaldırıldı 
ENGLEVOOD "Yeni Jersey''. 16. 

A.A.- Mis Vloletscharp'm cenaze 
merasimi dün hükumet erki.ru, halk 
tabakası ve Büyük Britanya mümeo 
ahinin huzurile icra edilmi§tir. 

LONDRA, 16. A. A.- Mis Vio
let Sbupe'ın intiharı hakkında A
vam kamaraımda sorulan bir suale 
cevap veren hariciye müsteıarr M. 
Eden, hali hazırda Nev Jersey zabı
tası tarafmdaa kullanılan isticvap 
uMtlleri hakkında Amerika nezdinde 
bir t99eblıüate bulunmağa esas teı
kil edebilecek hiçbir g-üna maluma
ta sahip olmadığını beyan etmiştir. 

100,0000 dolar ihtilas 

VonPapen 

Ve Hitlerciler 

Cenup hükumetleri 
ile ihtilaf ehem

miyet peyda ediyor 

Almanyaya 6aylıkmo
ratoryom veriyorlar 

• 
Tamirat konferansında lngiL 

BERLIN, 16. A. A.- Hinden- tere ve Fransa nasıl bir 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükri 
Bey bu alqaınki trenle lıtanbula hareket etmittir. 

Şurayı Devlet azalıkları 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Dahiliye ve Adli.ye 

leri bugün müttereken toplandıJar. Şurayi devlette miiall"I 
üç azalığa talipler arasından namzet ayrılacaktı. Fakat 
Z3 kiti oluşu daha evvel bu taliplerin sicillerini tetkik için bourg'un emirnamesi, Alman hükii-

:i:i~=d~tıü~:'ı:!~::e • .:~~!:'!'~ hattı hareket taki edi orlar? mi.yon teşkiJihe lüzum göst:rdi. • • 

riyet mevkiine gireceğinden Hitler' den baphaetmı"•lerdyı·r. J Sovyet heyetı şere*ıne zıya 
hücum kıtaatmın faaliyetine ait me PARIS, 16. A .A. - Lausanne'· , 'J 4 

zuniyet cuma gününden itibaren 1 dan bildiriliyor: M. Mac Donald. teahhütlerin yek ANKARA, 16 (A.A.) - Sovyet hükilmeti tarafındao 
mer'i ve cari olacaktır. Lııusanne konferan&ı bu sabah cihet olarak feshedilmiyeceğini ha- metimize hediye edilen makineleri monte etmek üzere 

Bu hadise, Almanyanın dahili si- saat 10,15 te başlamıttır. M. Her- Ttırlal~h tır. T ~aileKyh,f Tah.ıdidi memurlarm ferefine bugün Milli Müdafaa vekili Zekai B. 
ya&etinin tamamile altüst olınuş ol- riot'nun teklifi üzerine M. Mac Do- es ı at ve amırat on eran an- d b' .. - ı . f . ·ı . . z· f H · · z· --• 
doğunu iyice göstermektedir. nald Reis intihap edilmiştir. Bu nın bir birine bağlı olduğunu ebem- a'.1 ır ~g e zıya ~ti. ven mıştır. ıya .;tte ~ı:cıy~, ıra

Von Papen hükumeti 13 nisan ta- konferans daha dün öğleden sonra miyetle kayt ve barp şayialarını pro len, Erzıncan mebusu Saffet, Batvekalet, Mıllı Mudafaa 
rihli emirnameyi fesheden reisicüm- Ouchy şatosunda Fransa, İngiltere, teıto etmiştir. mahsus müdürleri; Polis müdürü; Sovyet sefaret maal 
huru'? ta~d~ ve İmza~ına arzetmek 1 Italya, Belçika, Japonya ve '."'iman- . Celse, saat 11, 15 le tatil edilmi,. rı ba,katibi atetemiliteri ve ,ehrimizde bulunan Sovyet 
auretıle Musamahakir davranma- I ya murahhaılarmın tamamıyle hu- tır. umum müdürü hazır bulunmuşlardır 
ıı" için ileri sÜrmÜf olduğu ıartlar- •uıi olarak akdetmİ§ oldukları bir , Önümüzdeki umumi celse, yarm • 

dan ikincisini yerine getinniş olu- içtima İle bilkuvve açılmış idi. ı •aat 10 da in'ikat edecektir. Daru .. l'~u··nunun muhtarı"g• 
yor. ilk şart, Reichstaı(ın hemen f Burada bu konferansın sarih mev y 0 11 Papen ne Herı•iot J 4 ıı;;. 
feah~d~lınesi idi. . . . zuunu hatırl~tma.k mu".ahk olur.. . LAUSANNE 16 . A. A _ M. 

Hukumet, lruvvetın teaın altında 1930 senesı bıdayebnde t~mırat H . M V ' p .. k.b 
1 

ANKARA 16 A.A. - İstanbul Gazetelerinin bazda 
h k ek d. z· b. Al 1 · . "k ~ ,, b' • errıot, . on apen ı a u et-are et etm te ır. ıra cenu ı - me•e e11nı atı ve tam ır suret- · t' Malche tarafından verilen raporda Darülfünunun muhtari 
manya bükmetleri, kendi mutalea- · te halline dair olan Young planı im mış .'r. • ·ı bah ld d d f 1 
lannca, dahili harbe yol açacak ".e 1 za edilmiş idi. 1 Temmuz 1931 de lsı•ıçre deı•lel reisi11i11 1 gası mevzuu so uğu tarzın " nqriyata tesa Ü 0 

hatta belki de Alman kanunu esası- bu planın ahkamı Hoover Morator- ıulku tadır. Pr. Malche tarafından Darülfünunun muhtariyeU 
sini tehlikeye maruz bırakacak olan 1 yomunun tatbiki yüzünden tatile LAUSANN~ 16 A A- I . 1 kında vekalete bir teklif yapılmamıştır. Rapor hükfunetçe 
bir tedbire !İddetle muhalefet etmit- düçar olmuı ;di. konfederasyon..' rei~i M. M.,U:.:'~~ edilmek üzere Maarif vekaleti tarafından Bapekalete t 
lerdir. Hoovcr Moratoryomunun müdde- · k k 1 tu mırat onferansını açar en iradetti- o unmuş r. 

Alman kabinesi, birkaç saat kadar ti, 30 Haziran'da gece yan•ı inkıza ii kısa nutukta buhranı hazır hase-
Hitler kıtaabnm !enid'.'." teşekkül etmektedir. Binaenal~yh Yung .~la:. bile, tamirat bedelleri çerçevesının 
ve taazzu.~ ~tmeaıne musaa~e .. "';'er- ru nazari olarak, dıy~ruz: Çunı.: pek fazla aımış bulunduğuna ve 
ken bu hukıımetlere. mesela unif~- Al"".'nya resmen "tedıye edemem 1 Cenevredeki terki tedihat konferan· 
ma tatmıalarıru men etmek suretile deını§!ır. ı ffak' ti' • • L-·lı 
b kı f ti 1 · · hd' 1 . . aının muva ıye ıçın ..,.. ca şar-

Fransız - Af ,,.an başvekilt 
uzun müddet görüştüler 

u taatın aa yet erını ta ıt e - Konferansın muvakkaten tahfifi- ' t 1 be el ·ı ı .. bat h . ,.. bah ecr . li . o an yn mı e munaae ava-
mek uneldk~!':ı~ı d'' ·' ı~ e!memd esı üf' - ne çalışacağı f<'Y bu hattı. h

1 
areklane~ sında bir sükunet vücuda getirme- LAUSANNE, 16. A. A. - Konferansm programını tesbit İçİıl 

zun g ıgtoı uıunrnuş ıse e m - bir birine sıkı surette bag ı o cı- · · k nf · · b" t · _. 
rit milliyetperverler aktedilmit mu· hanın iktisadi ıistemelerinde husule nlıdn l'.:enı 0 erat n.s tçınt ırl za~ut~e saat 1,; da baı murahhaslar arasmda YUku bulacak içtimadan evvm 

1 . 1.. ib . . o uguna ısrara ışare ey emış ır. l .1. abh h I . d 'ti'bari 1 bi -lılfdlılll'1 kavelename ere rıayet uzumunu ı - getirebilecej"ı te,evvüttür. • ıız ve ngı ı:ı:. mur as eyet en arasm a esas ı J e r an 
tar etmişlerdir. Ayni zamanda mat- Hoov.,.. Moratoryomu ahki.mınm Fransız 11ıuhablrlerı olmuştur . 
buatın mücadeleti tehditkar bir şe- tatbiki esna11nda Fransarun takip ne diyorlar? M. Herriot ile M. Fon Papen arasında nim bulan ıızııa bir mü" 
kil almıi ve Hitler'in bizzat von Pa etmi, olduğu siyaset, münhasıran PARIS 16 A A - ~elit P ·• nasında M. Fon Papen Almanyada hüküm siirea Ye bu hük~ 
pen'i ziyaret etınesi bu tehdidi tak- Young planının eaa11 itibariyle mu- ı · L J' ·al. · Ech d p 8~ 
viye eylemqtir. halaza etmek olmuıtur. sıen,1 1

e . o.uru .. L vb-;-' . ~ ebe ana tediyatına nihayet vermeğe mecbur bırakan iktioadl ""mali mıızay 
N ·ı · · · · h'' k t t gaze e erımn muna ıneruun yana kında yar1Rki umumi içtimada yapacag-ı beyanatın ana ı..t.laruu ' azı enn renırun ucıım ı aa ı- D'. Ou-L' t d-'-' h • t .. M Mac D nald ·ı M H f 1' ti h - d dil un CDJ ta osun IUU uausı ıoa gore . o ı e . er miştir. 

::dik~ ~~di~~e b.:':ı:r:u::t :: ra~ 1 celsede M .. HetTİot ile M;dMakc Do-d. . ~ot'nun dünkü mülakatları IMllİ.ce- ••. Fon Papen Fran•ız • Alman milnaıebetleri hakkındaki t • 
altında b ' d 1 ........ nald'ın Parıs ve Cenevre e en iDi sınde Lausanne konferaııaınm anfe- ... 

Pk.. ol u un. uru ~.asi~ mldo. . göstermi, olan samimi uzlaşma siya sindeki Fransa, Büyük Britanya iti de anla!mıt!ır. 
un amryacagını soy emıı o ugu . . _,_, ek Al ıo<- • 'd-'-' ktal ·· · d ht ld" setini taıup etm ve manyaya uuı ab au no ar uzenn e te-
m~ emı..:ıdır.b 'Tk t .. bet bir 1078 milyon ahun marktan ibaret o- merkfuı eylemektedir: 

ti er e. u m~·~ :us ce up l lan ııarta tabi tediyat ile 660 milyon İngiltere ile Fransa hiikiimetleri 

hn~ 1~':_ vterml .
1
'. "':tir. u I e ek 1 kn as marktan ibaret bulunan Ye tıımiret tamirat bedellerinin farla tabi ve 

u .. ume erının ı az anna u a 1 bed 1. . I I k ted' t • . b' .__ __ la · · 30 H · -a-•" tabt k 1 tır e ı namıy e yapı aca ıya ı- gayrı ta ı ıwunı n ıçın azıran 
~M·-malı 'h Nı ~I a~a ak mıfetl: lduk çin Almanyaya bir Moratoryom bah dan iptidar etmek üzre 6 aylık at<-

a ı azı enn uvv ı o al .. . · 
lannı gösteren bu ahvalden hüküme ~eyleın1 dekkhl uıus.~nldanmekmutda~ık k .

1 

gl arıdibır moratoryom teklıf edecek-
ti. h el d la ramolacaıM mış o u an s.oy e te ır. er r. 

n er meı e e on ra '!)" , B 1 c---L!_• M'' tab'd . 
neticesini istihraç etmek doğru ola- Filhakika bu t~dbir bir takım tek- 0 • suret ~ CUJNUCI. ut . .1 ~ t-
ınaz, yalnız vüs'at ve şumiilüne iti- nik tadilit icrasını istilzam edecek- ı •e .. aüyen muzakerat ıc.rw.sı ıçtn ım-

k bil 1 1 mitr bir hareketi tir Çünkü H~ver Moı·atoryomu- . kô.n bırakılmıf olacak ve bu meeele-ru a o m yan ı . x- I · ·· takbel afahat h - -
temsil eden müfritmilliyetperverler nun tatbikine ait teferruatı teıbit et ye aıt mua. edilmiı . bu]ın ~'.'..~"" 
fırkasının bir cidal zuhurunda nok- 1 miş olan Londra itilafname, bugün reyaru tenıın f unacaaur, 
tai naaarların1 kabul ettirebilmdt İ- artık mevcut olmıyan Amerikan iti- Laıasa~ı; konf«ann:. ~. A~-

M. Herriot beynelmilel samimi bir meaai ~nıAıi lau.._anu laıt'i 
ile ve ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Memlekette 

Bir muallim öldürüldü 

Oç şerir gece yarıaı evine girip ya .. 
tağında öldirc:liiler çin pek ciddi vaaıtalara malik bulun lafına istinat etmektedir. ru~;-ı:..:ı~ıoa::.,..~ek ,.:;" bir ık~-

duğunu hatırlarda tutmak İcap e- Alacaklı devletlerin Almanya'ya 1~ 1
' daı et""edil eli • h' er~~~ TiRE, 15. - Bu civarda feci bir 1 dir. Buradan Erzuruma m-

d 1 k . 'h d eki • ha h nnaa v mesı uauaunu ,,,_ • B 
er.. . _ . .. • arşı ıttı ~ e ec en .. ttı. aı;e- zanı memur komisyonlar tayin eyli- cinayet oldu. Tahkikata göre, hidi- ı tarda kömür gÖnderildi. 
Hıller'ın golgesı, Alman hukwne- ket Am~rıkanın 8 Tetrınısanıde ıc- ek . ı ekild olnı tur Ba dı hatka dii ddeMr de 

tinin arkatında her zamankinden 1 ra ~dilecek olan Riyaaeticümhur in- yec tir. . . . se 'u t e "! .: yın. ~ er ma ... 
ok daha ziyade kuvvetle ıeressüın 'h b .1 M . ·ıı M 1• . . Avusturya ile Balkan devletlermın kazuuıa merbut Çırpı lı.öy moallimı Meaell on altı okka lıııgday 

ç tı a atı ı e umessı ~r ec ısı ın- IA 'b al mesel • bu aretl bu 1___ __ ılı •t 
etmektedir. tihabatının ve Ayan Meclisinin üçte °'" 1 ı Y an eırı s . e Ahmet Hamdi Bey evvelki gece ya- .......... 1&! yor. Yumurta, 

C bük. • ti · r 1 . . . . . . . . . konferansm procrammın bası! fa- iurt 6 ti · · -• .. ı<.. ı .. enup ume erı ne yapacax· bırımn tecdıdı ıçın yapılacak ınti- ıllan dan b' . . . k"I db • rıaı yatağında uyuduju bir 11rada yo a erının ucun.._~ 
iM" 1 d d A .k s n ıruıa tq ı e.....,.,.bt_ . ed'I eek d edeci" eden adauı · habatııı fer asın a men anın ta- M ,_ • k of M. Ma Do- ijç meçhul ıerir e"' ainnitler •e ret ı e erec ır. 

M h •ıJ:.t d 1 k. d •. • ba ·ı d ez .. ur o erana c ısır ta Vl u JD an Nazari olarak düşü':'ülece~ 0 ~18• ıp e ece~ sı~aoete g ı ır. j nald'ın izhar ettiji arzuya binaen Hamdi Beyi feci ıelôlde ölcliirmü,. 

' ...... -
k 1 . VASHINGTON, 16. A. A.- Ha- bu hükumetler kendı ara.zılen ~- M. H~rrıot ıle M. ~c Dona_ld, hemen gelecek hafta Laooaıme'da terdir Şerirler Hamdi Beyia baldı-azanan ar fı zabıta memurlarından Gaaton bilinde riyaseti cümhur en:ırname11- 1 başka bır karar daha ııtihaz etmıı- t 1 --•-tı __ ı __ _ 

Meanı, Llndberg meselesinde '! ni feaheden emirnameler neşredebi- 1 terdir. op ana""" r. :uru da tehlikeli surette y-.. ...... .,..-
KAHIRE. 16· A. A.. - Yüzde 3 1~.~ dolar ihtilis etmiı olmak lecekleri hatıra varit olur. Fakat bu Mumaileyba, ~oratoryomun hi!"; lanlır. Cinayetin selıelıi lıenüz an-

faiz ve ikramiyeli Mmr Kreıllfon- · cunnıyle 15 sene hapse mahkum ol- takdirde Almanya ile aralarında çt- ınına kadar faalıyette bulunacak ikı itt•madJ ıa,.ı.-m,.tır. Jandarmalar katille-
siye tahvillerinin l5 Haziran 932 ıa,. muştur. kac:ak olan niza ve ihtilaf, netice ve organizm vücude getirilmesinin mu __ rin İllİ üzerindedir. Ş11 clakilı:ada ya.-

rihli k"fİdesinde: akibetleıini biç kimıeniıı keıfedemi- vafık olacağı mutaliasında bulun- K betti luıJaDmlf olmalarına ihı:u-1 Yeril-
1886 seneoi tahvillerinden 111.2ef 1 yeceği çok vahim bir t<kil ve mahi- muşlardır; bunlardan birisi, tam bir ay --'~edir. 

numara 50.000 Frank, 1903 .-eai ngiJiz maarif yet alır. l,te bu sebebe binaen, aaa- 1 mali tasfiye ib7.ar -re ayni zamanda ,_, 
tah.-illerinden 509.676 n-.-. "ld yİ.§ ve inzibaı. muhafaza etınek için 1 borçlar ve tamirat meoalelıs-inin hal 
50.000 Frank, 1911 seneti tabYille- nazın O Ü Nazilerin bir takım tahdit tedbirler tini temine gayret edecektir; diğeri Avam kamarasında 

hükômetin vaziyeti 
rinden 339.923 numara 50.000 fnınlı: ittihazmı muhik göateı-ecek iErııtpe- de cihan itlerinin yeniden canlanma 
lrazanmıılardır. LONDRA, 16.. A. A.- Maarif na restlilderde bulunmalanna intizarı ımı temine matuf olarak beynelmi-

Belçika meclisinde 
silah atan adam 

BRÜKSEL, 16. A. A.- BelçiM 
mebusan mediainde silih atan adam 
harp eanaımda Flamanlık lehinde ya 
pılan bir niimayiıe iıtirak etmit ol
duğundan dolayı azledilınit olan ve 
soıyalistleri kendisini tekrar memu
riyetine iade etınemit olmakla itti
haın etmekte bulunan Brüksel bele-. 
diyesi f<oecdlcrinden bir adamdır. 
Müms.ileyhin, akli memlekfltma ta
mamilc s:ıhip oL-nadığı zannolunmak 
tadrr. 

-0-- -

ispanya'da fena 
ava!ar 

zın Sir Donald Mavlean, dün öğle- tercih etmeleri muhtemeldir. !el büyük bir iktiıat konferansının 
den sonra bir kalp sektesinden vefat 'd · · · · · h 1 • --1-Hücum kıtaatının yenı en tesıa e- ıcraatı ıçın zemın azır amrıııa .,..... LONDRA, 16. A. A.- Amele fır-
e!mittir. dilmesi, fıatka bir müliı.hazaya daha ,acaktır. kası parli.mento hlzılıi, laii!Nmetia 

--·--
Fransız mecliainde 

sinema grubu 

yol açmaktadır. siyaseti aleyhinde bir IM'bih takriri 
Bu kıtaat, feshedilmeden evvel,ta- Kiişaf resmi vermeğe karar veı·miıtir. Bu takrir-

mamcn hususi bir t~kkül idi. Ve LAUSANNE, 16. A. A. - M. de deniliyor ki: 
devletle kanuni hiçbir rabıta ve mü- Mac Donald'ın intihabmdan s.onra Hükümet, memleketten milli ,._ 
nasebeti mevcut değil idi. Halbuki • hviçre Reioicümhuru ve mecliaio fahı yeniden ihya etmek ve itaidi

P ARiS, 16. A. A.- Parlamento aakeri mahiyette olan bu teıkilat. fahri reisi M. Motıa, bir hoıamedi ğe çare bulmal< için zanui olan tecl-
Şelik miğfe.-liler tetkilatı gibi, Al- nutku İrat etmiıtir. birleri ittilııız etm• iizere tam lıir azaaı, kanuni mevcudiyetleri ve da

hili nizamnameleri mevcut olan bü· 
yük encümenlerden batka fu veya 
bu mesele ile alakadar ve meuul o
lacak bir takım gruplar da !etki! et 
mektedirler. Bu cümleden olmak u-
zere mebuıan mecliıinde bir sinema 
grupu teıkil edilmit olup daha şim 
diden 180 aza11 ırardır. 

Bu grup, bir takım tali komiayon
lar vucüde getinnqtir. Bunlar muh
telif meseleleri ve bilhaua terbiye 
ve tedrİ•e ait filimleri tetkik edecek 
]erdir. 

manya dahiliye nezaretinin kontro- M. l'olac Donald, bu nutka cevap serbesti iıtedi; fakat sinai .-e ticari 
lu altına vazedilmiştir. Binaenaleyh, vermİ.\Iİr. 

1 

faaliyetteki tenalruıun, İfÜİjin art 
yapacaklan tahriki.tıaAlmanya hü- . H.,.. iki hatip le buhranın .daha maaının ve iıaizlerin tabi lıulunıluk
kümetinin de mesuliyet hiueai var- zıyade vehamel kesbetınemesı ve ları bayat ıartlannın da göaterdlfi 
dır. bir fecaat halini almaması için hü- ı veçhile, bu işte muvaffak olamadı. 
Mütea~dit !n~ihabat mü~delele~i- k.u~etler arasındaki bor.çlar mes"!e- Binaenal~ı;h hükumet, A~ ka-

nin müfrıt mılliyetpeı-verlerın mali- sının behemmehal hallı zaruretın· maraımın ıtımadını kaybetmİftir. 
yelerinde büyük rahneler açmıı ol- ı Do11ald Macloa11'a kim 
duğu zannolunuyor. Hali hazırda . . . .. . 
20 milyon mark borçlaı-ı vardır. terine teblığ etınıştır. Mııme111Uer, halef olacalı? 
200.000 kişilik bir odunun ywden J dün öğleden sonra toplanmıılardır. LONDRA. 16. A. A..- Sir Donald 
vücude ge.ıi~ilm~si ~k ~aliya ma- ! Prusya dlyellude ~acl':"n'ın ani ga~bubeti, ~l~ ka-
lolacağı gıbı, Hıtler'ın unıformaları , . 

1 

bınenın muvazenesı meıelesmı ye~ 
tamamen değiştirmek niyetinde ol- ı ~ERLiN, 16 •. A. A.- Pruı!a ~- niden ortaya atınıftır. M. Mac Do· 
ması da mümaileyhin sarfiyata pek . yetı, son celaenın kapanması uzerı- nald'ın a .. detinden evvel miiteveffa
okadar ehemmiyet vermemekte oldu ! ne ani surette inkıtaa uiramıt olan nın halefinin tayin edilmesinin müm 
ğunu gösteriyor. Böyle müıkil bir aray~. müra~aat .. hu~usu.nu ikmal et- kün olmadıtı söylenmektedir. 

Alb okka kömür 
OD kurutf 

Bitliıten bildiriliyor: Soa .-.ı-
de ~ kömür fiatleri -
ucadadı. Şimdi bunda altı okka kil
miirü on lrurufA alıyoruz. H.,..gün 
pıı81'a yü.1- ,.ak •e arabalar do
luıu oduıı, çalı ve çırpı gelmelıte-

Adana mezbah 
ADANA, 16, (A.A.) -

nin yaptırdığı ooo aiaı.em 
ve buz fabrikaailye sojjuk baY• 
.....ıerlnin -vaı.ı..ı lı.ı.ul 
.... J' ... "-ıqtır. Bir kaç .ün ..... 
ri tehft• lam ilıtly- yeni 
temin ebnelitediı-. Diia de 
faaUyete ceçmittir. 

fzmlr belediye 
bütçesi 

IZMIR, 16. - Belediye bü t...... tettdlı: için Şelılr Mediııİ 
lııoıllıde ..ı.r.ı. t ;' vlıtlr. 

SARAGOSSE, 16. A. A.- Son 
fırtıaa dolayısile Arba nehri tap
rak geniı bir aahada mahsulatı tah
rip etm!ştir. Cereyan, bir kilometre 
bir mesafede ve Gallur hattı ü-ze
rinde demir :-rll:l.:'ını alıp gÖtÜrmÜf
tür 

Uncastille mmtakasında sular buf 
clay ve yulaf mahsullerini tııht-ip et
miş ve üzüm kütüklerini sökmiit
tiır. 

Ya borcunuzu verin 
ya çıkın! 

ŞlKAGO, 16. A. A..- "Borcunuz 
olan 8500 dolan derhal tediye etme 
liaini.z. Alui takdirde yann gider 
başka yerde toplanırsıruz. •· 

devirde Almanların bu meaarife na- mek uzere bır gunluk bır celse aktet Hali hazırda muhafazakarlar, Cor-
srt kar1ılık bulabilecdderini sormak miıtir.. .. . . . nouaillen'in liberal mebusunun hale-
pek yerindedir. 1 Nazılerle ko'?unıstlerın koalısyo- fi meaeleoine pek büyük ve hususi 

.. nu sayesinde diyet, Almanyanm Ce bir dikkat atletmel<tedirler. Zira 
llltleri11 hucum kıtaatı ı miyeti akvamdan ç':k!lmeoini ı.alep muhafazakarlar, muallimlerin ma&f• 
BERLIN, 16. A. A.- Reiaicüm- eden takrir ile, poliam greycilere larmı indirmek ve çocukları.n meıkte 

bur marepl Hindenbourg, 17 hazi. kar'ı müdabelede bulunmaoını men' be girmeleri Yatmm asgarisini yük
randan itibaren Nazilerin hücum kı- eden ve Berlin'in sosyalist poliı mii seltmelı: suretile maarif bütçeıinde 
taa!ınm faaliyette bulunmasına tek dürü M. Grozesinski'nin İzamını İt<- tenzilat vücucle getirmek tuaYvu
rar müsaade eden kararnameyi İm· teyen takrirleri kabul etmiıtir. rundadırlar .Binaenaleylı bu mevkii 

Bulgar rakısları •• 

MI. Diplaraku 
Aynarozda 

. - 930 Yunan cüni
tmazel Diplaraku 
girerek gizlice Ay-
ıuvaffak olmuıtur. 
edilmediği bu ye

ni~in gittiği m&

F•kat bu hidise-

Bu söder, Amerika cümhuriyetçi
lerinin içki y'"f"i'ı meselesini ve A
merika Reiticümhurluğu ile muavin 
liiinin namzetlerini intihap için top 
lanan cümhuriyetçiler konvansiyonu 
izalarma toplandıkları mahallin sa 
hibi tarafından oöylenilmittir. Kon
vanaiyonun bu mühim meıeleleri 
tiddetli gürültülerle münakaııa etti
ıii bir sırada ortaya ablan bu cümle 
müzakera!ın tarif edilmez bir vel
vele içinde talik ve tehir edilmesini 
intaç etıniıtir. 

zalamıttır. Diy~t. Nazi'leri." son Pruıya hü- kendileri i,in talep ediyorlar. 

Misafir Bulgar balet heye 

yarın temsillere başlıyor 
Bu kararname, bugün neşroluna- kumetınin Sosyalıst nazırlanrun ada Liberaller iae bunu protesto et- Bulgar gazetecilerinin himaye 

caktrr, Hükumet, Hitler'cilerin üni- let divanına snkedihnesini talep e- mekte ve mezkıir mevkii kendileri sinde olarak ,ebrimi:ııe gelmit o
fonna !afnnalanna müsaade edilıne- 1 den takrirlerini reddetmittir. Ekse- i~in istemektedirler lan Bulgar artiatlerinia Bulııar 
sinin umumi asayişi ihlal tehlikesini riyet ni .. bı mevcut olmadığından Mamafih Sir Donald Maclean'ın milli danı v tukılanndan mürek· 
tevlit edeceği iddiasında bulunan ce diyet, Y oung !'!anının ~';'Pit ~ek- ölümünün Lausanne ve Cenevrecle kep oyunlar vereceklerini yaımıq 
nup hükumetleri ile müzakerata de- te olduğu tedıyatın tatılıne muteal- ciddi ve mühim müzakerelerle met- ık Be'--'' D--"'L--'- · ti' t 

. . l'k ola k k - . ti •--• dan --'d' L d t . ..,..ıye, .....,_yı ya ro vam etmektedır. ı ra omunıs er ....-.. ın gul olan M. Mac Do..... ın on ra b kut) Bul 
Reiıicümhur, kararname muht~i · verilm4 olan. ıa_krir hakkında bir ka ya avdetini intaç etmesine ihtimal ı wnu u ma a mec:c-- . -

yatını cenup hükümetler mümeıııl~ , rar vPrememqtır. vm-ilmemektedir aar cloetlanm.1&111 eaınne ta.hsıa et 

mittir. Temsillere yarın ak 
dan itibaren ba~lanacakhr. 

Amatörlerden mürekkep 
Bul11ar artistleri Bulgar köyf 
yatını ternail eden ıarkılı rak 
dan mürekkep hazı parçalat 
tablolar temail edeceklerdir 

ilk temailde blkji{AS 
nı ve gazeteciler bulu 



• 
ayrı a 
uğday fiatları gene 

yükseliyor 
••••••• 1 

ki fiatları bulacağını tahmin 
edenler bile var 

Dün buiday flatleri ••ne yilk· 
ekte devam etmittlr. Yalnız 

kü yüluelit a• olmu• ve on 
ayı geçmemittlr. 
Boraada dün beyaz iyi cins 

• daylar Üzerinde on paralık bir 
mı vukubulmut ve 8.5 kuru· 
•atılan beyaz bufdaylar sekiz 

ll:ı paradan aatılmıttır. 

Buiday piyaaall çok 
..ıunmaktadır. Hatta 
ha fazla yllkıelecefi 
iz:har edenler vardır. 

ıaflam 
fiatlerin 
ümidini 

Bu ayın ilk haftaaı zarfında 
rimizdeki buğday atoku mü
ıurette kabannı9tır. Bir haf

evvel 10 bin ton olan buğday 
ku 12,220 tona çıkmııtır. Bu 
hafta zarfında ,ehrimizde 
,941 ton butday ib:erinde mu 

ele olmuıtur. 

urşun kaleme mu-
kabil portakal 

!'lir Bulgar firmaaı memleketi· 
ızden portakal ve limon alınma 
a mukabil Bulgar kurıun ka
. leri ithali i~in taloaı eaaaı da
lınde bir teklifte bulunmuıtur. 
Ticaret odaaı teklifi lktıaat Ve· 
letlne bildirmlttlr. 

lzmir'de ekilen 
afyon 

Afyon rekolteıi hakkında Ofi· 
. aldıtı maltlmata nazara , (z .. 
iT nuntakaaında bu aene 91,261 
nüm hathat ekilmiıtlr. Halbuki 

., en ıeneki zeriyat 181,000 dö
ın idi. 

Çekoslovakya'da 
inhisarlar 

Ofiıe gelen mal\ımata nazaran, 
koalovak hilkW..eti hububat, 
ve hayvan ithalini tanzim için 

r kanun layiha .. hazırlamıştır. 
layiha mucibince bu mevad

n ithali hakkı münhaaıran dev· 
te aittir. 

anıuk vaziyeti de 
düzeldi 

Odaya gelen malUmata naza .. 
n, •on yajmurlar Meraln pa
uk rekolteai üzerinde çok nafi 
r tesir yapmıştır. 

Son yağmurlardan evvel bu se- ı 
ki p muk rekoltesinin çok fena 1 

acağı tahmin edilm~kte idi. Hal 
ki ıon y11.ğmurlar mahıul vazi
tini çok düzeltmittir. latihaala-
geçen aeneye nazaran fazla o

cagı anla~ılmaktadır. 
~lcrain mıntaka.ıı 1>arı1uk istih· 

BORSA 

16 Haziran 1932 
Akt•m Fiatlan 

faıikrazlH ı Tahvillt 
t <'• J 95. ~ 
ıl lı ,nı ıuı !l.14~ $ tlektrk 
\ ç, tııı.1'" ~\ 1 ~ ~ fl',ımvay 

i rnrtl rr J, ~ J oneı 

~.-
.f,05 

s. 
l~.tO \ dı rı ahl 4,'l5 $ lllh( m 

ı,Jıt $,25 $ Anadolu 1 ı:-.:ı-o 

Lrrh e '·!· J • •ı( 'lt»,i,:; 
rr: r Hf':edı\ e •. lu.me · 'l!,kO 
t Lı.aı Q-4 

Esham 
Q.!O -t ·ı crt.01 

Jt•,aO ! C,ınıı:nr» \~ 
,.., 3

1
45 l •ı\on Ur~. 

ı ı~ ve 1'4..~11 ~ır\: Je)' 
r.arı \ .a ot i, R.11\-' 

;ali 1 lıı 

n n ı .uııoı '' ,ıı. ı f ~ııı.. uı cı:ı.J 
()JLlılU 2.! : ·ı d~fıı 1 

Çek fiatları 

ırı .ı ı ~tal 
ııdrı 1:t. ı Vıyını 

liyork 47,3u ! l\.IO'llrit 
llınu 9,'l4 !erlin 
Hıel ı.•o.ı•ll~ Varıova 
una Z0,'1;" P:şte 

ırb 

't( .. 10 
k 10 

l'l.:!.IÇ 

2. 
ı.ııo 

t,4•) 
ıus 

16.(\J,25 
47,;S 
S'.',;"5 

2.-
uı1.~ 

•• 
l!O. .cıcvrc t.~·2.;5 Bıii.r:; 

llf)ı tı~.ıo f Rcı,r.ır 
mııtercı.am ı,ıi:;~ J :\1 :ık '"" 

!; ,.; J/4 
!UM: .)0 

Nukut (1&bt) 

l\ı.ru: t 
iı f t"ıı11s1z ı::ı,- l ilu, .A~·. 
ı btt n 7S3 - : pcıı:ctl 
ı dola 21~,C. • 1 nııı)ı; 

.(O ıı ı:t :ı ı ~ 1 zuUf 
O • • 1 p ··~ l 

l ~tlçlk..i ı.ı, i il i<) 
ı.u dıahnıi .f:t, dl 
o ı • ~ Jr 
O leva.' re "~~· fi ; ~ l ıı v ~ 
1 l .uın 13, \h:.. \( 

u C.ci) t Maı.-. t 

Kurııı 

2r. 
ıo. 

5Q,-
:u, 
so, 
24, -
ıı.-

9.J -.... --
2 •• l -

aalltı geçen ıene 14,5 milyon kilo 
idi. Bu ıene 16 milyon kilo kadar 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Suriye'de liman 
ihraç resmi 

Suriye hükumeti netrettiği bir 
kararname ile limandan alınan ih 
raç reamini ilga etmiştir. 

Fındık nizamnamesi 
ihracat ofiıi idare komiteıi diin 

içtima ederek: fınd1k ihı·acatının 

milrakabesine dair olan nizamna
mede yapılacak tadilat etrafında 
tetkikata devam etmittir. 

Tıbbi 

yaprak 
kök ve 
isteniyor 

Londrada bir müeueae Ofiae 
müracaatla memleketim.izden tıb .. 
bi kök ve yaprak alacağını bildir 

mittir . 

iyi mahsul alınacak 
Odaya gelen malUmata naza· 

ran, bu sene buğday, arpa mahaul 
lerinin çok iyi o1acaiı tahmin edil 
mektedir. 

Yugoslavya'nın 
pancar istihsalatı 

Gümrükler Umum Müdürlüğü 
latatiıtik ve Tetkik Müdiriyeti 
932 mayı• ayına ait ithali.t ve ih
racat kıymetlerini teabit etmiştir. 

ithalat kıymeti 11,649,590 lira 
ve ihracat kıymeti de 6,807,209 
liradır ki ithalat lehine olarak 
4,842,381 liralık bir fark görül
mektedir. 932 niıan ithali.! kıy
nıeti iıe 5,606.116 lira ve ihracat 
kıymeti de 6,841,212 liradır ki ih 
racat lehine olarak 1 ,235t096 lira· 
lık bir fark vardır. 

hk mektepler son 
sınıf imtihanları 
Bi; hafta evvel ba,layan 

ilk me\dep son sınıf İmtihanla
rı dün bitmiştir. imtihanlara 
2500 kadar talebe girmittir. 
Hepsi muvaffak olduğu takdir 
de bu sene İstanbul ilk mektep 
!erinden bu mikdar talebe me. 
zun olacaktır. 

flişleri sergileri 
llkmektep!erde açılan elitle 

rine mahsus sınıf sergileri dün 
kapanmı~tır. Bir hafta lSOllra 
bu sı::pf sergileri bir araya top 
lanarak mıntak~ sergi1eri açıla 
caktır. 

l'ilagelle 

İdari 
Noksanlar 

\ 

Müfettişlerin gör
dükleri 

noksanlar nelerdir? 
Mülkiye müfetti,leri gerek vila

yet merkezinde ve ıerek mülhaka
tında tefti,ler ve tetkikler de bulun 
muılardı. 

Mufettişler bu tetkik ve tefti,leri 
hakkındaki neticeleri vilayet maka
mına tevdi etmi,lerdir. 

Vilayet makamı müfettitierin tel 
kikatı neticeıinde gösterdikleri nok· 
!anları ait oldukları memurluklara 
tebliğ etmi,tir. 

Müfetti,lerin tetkikatı neticeain
de gösterdikleri lüzumlar imkan niı 
betinde yerine getirmek suretile ya
pılacaktır. Bu gibi tetkikat ve neti
celerinin tatbikatı müfit netieeler ve 
receği anlatılmaktadır. 

Romanyalı gazeteci 
Bükrefte müntetir t•Curentul" 

rueteıinin huıuıi muhabiri M. G. 
Samarineanu şehrimize gelmif ve 
dün vali muavini Ali Riza Beyi zi
yaret etmittir. Mümaileyh Ankara 
ve Bursaya gidecektir. 

Çekoslovakya 
Konsolosu 

Çekoslavakya konıoloıu mezu
nen memleketine gidecektır. 

Poliste 

Tramvaya 
Atlarken •• 

• o gres 
Gayrimübadiller dün 
kongrelerini yaptılar! 
Kongre gene epeyce gürültülü 

oldu ve idare heyeti seçildi 
İçiiı:,ada en çok tenkit edilen şeyler 
neydi, yeni heyet nelere dikkat edecek? 

Mahkemelerde 

Telefon 
Davası yannl 

Kadri Raşlt Pt• ve 
Abdullah Cevdet 
B. de dinlenecek 

Belediye ıirketler komi1erlerin 
den Ali Yaver Beyin Telefon tir· 
keti aleyhine açtığı davaya yana 
ikinci ceza hahkemeslnde aaat 14 
te batlanacaktır. 

Ayasofya 
Mozayikleri 

Şimdiye kadar hangi 
kısımlar 

meydana çıkarıldı? 

Fazlı Bey 
Ankara'da bulunan birinci U• 

nıumi müfettişlik baş müıaviri 
F •~lı Bey yarın Eakltehir tarik ile 
Diyanbeklre hareket edecektir. 

----~ 
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ldanılıana: Auara cadde.i, 

100 No. 

Telıraf adreei: !at. Milliyet 
Telefon Numarıılım: 

ısa.mıthantt ve Müdür: 24111 
Yazı itleri Miidürliiğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE 0CRETLER1: 
Türkiye için H•riç için 

L. K. L. K. 
3 aybiı 4- ·-8 .. 7 !50 14 -

12 
" 14 - 21-

c.ı- evrıık ı.-i veri.im. -
Müddeti ıaçen nlilhalar 10 Iı:u

ruıtur. Gazea. n -tbaaya ait 
itler isin mtidiıty.U milrııcaat 
edilir. Guatemb ilblıına mee'u-

Hyetlni lııabul -· 

BUGONKU HAVA 
Y etlllı.e,. aalı:eri ra1at 111erke

>1İllden veri'- ma16maM ıöre 

buıiiın ha•• az buluthl olacak 
riiıııir .,....b( iotika,..tfetoden 
e·ecekftr. 

lM-llal tarilliade itan. ta
zyiki 7N ..ııı..- - ç'* aı
callbk M - u .il aaatipat 
kaydedllııaittlır. 

Kadın cellat 
Ey lartleriml •. Korkunuz ve 

titr~! .. Macaristanda cel. 
atlık inhllll etmiş. Bir tek cel. 
lathkl .. Beteriyetln açlıima ba 
mı ki; bu tek cellltlık vazif~i 
için tamam 100 kiti müracaat 
etmit.. Ve bu yfiz kitinin için
de de üç tane.i kadınmıı! .. 

Evet! Kadın! Şu bildiği. 
miz, nazik, narla, ııüzel ve cin
ıi latif iımini verdiğimiz mali. 
l<ik ! .. 

Dünyada bir çok kadınların 
manevi cellatlık ettitini her 
cün gazetelerde okuyoruz, il
kin doğrudan doğruya cellat. 
hk etmeye talip olacak kadın 
bulunacağı akla gelmezdi. Bu 
üc kadından birisi erkeklerden 
çok fen&lrk ııördüğü için inti. 
kam almak niyetile cell&t ola
cakmıt·· Fena defi!!.. Alinia 
yaptığının cezuını Veflye çek
tirmek .. 

V aktlle bele ta tinin birisi ek 
mek almak için fırına aitmit. 
Gene galiba narh me11elesi var 
mı' ki; fırının önti kalabalık. 
mı... Bektaıi bir aralık fırsat 
bulmuı. ve ekmek parasını fı. 
rı cıya vermİf.. Llkin, i! gü
riiltüye ıitmiı ekmek alama
ınıf ... Biraz beklenti§, tam fı. 
nncı birisine ekmek verirken, 
bektati atik davranarak ekme
li almıt ve sıvıtmıf !. Yolda da 
Allaha hitaben: 

- Biliyoraurı ya yarabbi!. 
Sen artık bu hakkı benim ekme 
ği alandan, elnneğini aldığım 
adam hesabına geçirirııin ! Ba
na günah yazmazam ! demi9. 

Galiba bu cellltlık heveskl
nnın da alacağı intikam bu te
kilde olacak!. 

ikinci kadm namzet te bir 

artistmit! Y ent yeni heyecan
lar duymak için cellltlık et
mek istiyormut !. Sevainler ! ha 
nımefendi heyecan duysun di
ye adam öldürecek! Bu ne yam 
yam heyecan! •. 

1 
Üçüncüsü anası ve babaaı 

öldürülmüt bir çingenedir. O 
I da intikam alamk için bu i!e 

taliptir. 
Şimdi bu hidiaeyi öğrendik

! ten soro-a kadınları önünde bir 
1 kayıf önlük ve elinde bir kes-

i 
kin balta ile Kuruoo Vustl cel. 
15.tları gibi ııörüyorum .. 

'ı Yarın elini garip garip his. 
lerle nkacağımız bir kadının 

1 da erkeklerden intikam içiıı 
1 cellltlrk iatemiyeceğini bana 
1 kim temin eder.. Zavallı biz 

1 
1 

zannederdik ki; kadınlar yal. 
nız gözlerile öldürürler .. 

Posta müdiriyetine 
cevap 

1 

Dünkü (Milliyet) te Paket 
postahaneainden gelmiş bir 

ı mektup inti,ar etti. Bu paket. 
l lerclen damga resmi alınmaaın-

dao bizim gazete şiklyet etti. 
. ii için tahkikat yapılmıt posta 
j idareıi haklı illlİş. ! Lifı uzat. 
1 mata mahal yok!.. O paket 

l 
bahsi biıızat benim başımdan 
geçti .. Mıı.ele tu®r: 

Paket poatasmda 24 saatten 
fada duran paketlerden üç ku 
rut alıyorlar. Ben paranın mik
darmda delilim. Fakat hak.sız 
isteniyor, ona itiraz ettim. İh
barname ile müracaat ettiğiniz 
zaman klğıdm tarihine bakı
yorlar. Müracaat günile ihbar. 
name tarihi araıında 24 saat. 
ten fasla zaman geçmiş ise bu 
parayı istiyorlar. Kanun, ka
nundur. 24 saat mühlet az ol. 
malda beraber buna da bir şey 
dedlflmie yok! Llkin ihbama. 
meler, damgalandığı gün mu
hatabtııa verilmezse bu parayı 
nasıl alırlar?. Ben buna itiraz 
ettim. 

Dediler ki: 

- Eftındim! lmzayı attığı. 
nız zaman eğer aldığınız tari. 
hi yazdınız .. ne ala yoksa yan 
drnız !. 

Ben bunu bilmiyordum .. Üç 
kuruıu verdim. Üç gün sonra 
bir ihbarname daha geldi .. Pos 
tacı sabahleyin bırakmıt ak
ıam imzalı kuponu almak üze. 
re.. ihbarnamenin tarihi bir 
&fin evelki. Tabii kupona imza 
ederken o gi1nkü tarihi attım 
ve kuponu yırttım cebime koy. 
dum .. Vakit geç idi.. Ertesi 
ıünü poatahaneye müracaat 
ettim.. ihbarname ile müraca
at ıüııtü arasında 48 saat geçti 
iinden üç kuruıu istediler. Bu 
sefer cebimden kuponu çıka. 
rıp g&terdim ve evvelki iddia
mı bu suretle isbat etmit ol. 
dwn.. Üç gün ıonra bir ihbar
name daha geldi. Bu sefer pos 
tacı tahsan müracaat etti. Sa. 
at tam bef idi. Postahane gi. 
şeleri beıte kapanıyormuı .. 
Şimdi bizim yazımıza cevap ve 
ren posta idaresi bu söyledik. 
!erime ne der?. Mesele burada 
dır. 24 saatlik mühletin az ol
duğunu bilmekle beraber bi
zim olan bir ıey dediğimiz 
yok! Bu kadar az mühletli ih. 
barnamelerin gUnü gününe tev 
zi edilmediğine ilitiyoruz .. 

FELEK 

Piyango 
- Fransız;cadan - kin haricinde idi. 

Paul eve girerken ellerini Lakin otomobil satılıncaya 
çnparak bağırdı: kadar da kendi malları defi! 

' 
RADYO 1 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 ıra

mofon, 19.S alaturka ıaz Vedia Ri
za H. iştirakile. Ajanı hahederi, 
98at ayarı 20,5 gramofon ile opera 
parçaları, 21 alaturka saz İnci ve 
Cennet Hanımlann iştiraklerile, 22 
tango orkeatraıı. 

- Gilberte, piyangonun bü. miy di? O vakte kadar da pek 
yük ikramiyesini kazandık. ili iıtifıı.de edebilirlerdi. Artık BÜKREŞ (394 m.) - 19,40 Ver 

B• h · · dinin Traubadeur operası, gramo-
lr ayır müeueaesının ter Gilbert eti doıtu ile konutur- fon pliklari ile. 

tip ettiği bu piyangoda büyük ken, hep kendi hususi otomobi 
ikramiye on beycirlik bir oto- !inden.bahseder, kocası da eti BELGRAT (429 m.) - 20 Çek 

b'ld dereleri, 20,5 Milli Sırp şarkıları, 
mo ı i. ne dostuna sı'zı' husus"ı otomo- 21,30 konser, 23 Fransız şarkıları. 

Gilbert yemeği ateşte unu. bilimle gezmeğe götüreyim di- . 
tarak, mutfaktan fırladı: ye övünürdü. ROMA (441 m.) '- 20,50 gramo 

N d. d--'' · fon, 21,45 muhtelit konıer, 22,30 - e ıyorsun, .,..,, şım- Artık o zamandan berı· sık komedi, 23 konser . 
mi bizim bir otomobilimiz mi sık otomobile binip gezmeğe 
var? çıkar oldular. Hatta bu itiyat PRA~ (488 m.) - 20 gramofon, 

Elbe H 20,25 konser, 21,45 keman solo, 23 - tte.. em ne otomo. haline girdi. Gelip aeçici bir 
bl.I?. " son haberler. 

mal addettikleri otomobil, ar-
- En aşağı on iki bin frank tık karı kocaya lizım bir un. VIY ANA (517 m.) - 19,15 kon 

d d ··ı '? Y d t h ferans, 20,35 piyano konıer, 21,15 e er egı mı. arısı a e se sur aline girmişti. konser, 23.45 dans havalan. 
yine paradır. Vakıa bidayette az istimal 

- Ah, bütçemiz böyle bir ediyorlardı, sonraları otomobil PEŞTE (550 m.) - 19,55 Bu. 
otomobili idareye kafi gelsey. den İnmez oldular. Paul teklif dapefte muıikiıinaıları cemiyetinin 
d . N K konseri, 21 konferans, 21,5 operanın 

ı.. e gezer. azancımız edilen fiatları az diye beğenme orkeıtraaı. 
essance parasına bile yetitmez. mezlik etmeğe batlmaı§lı. 

- Doğru, öyle ise satarız. ı Artık pazar günleri uzllk 
Salona yeni bir halı alırız. Bir yerlere gidiyorlar, plajlara de
de güzel bir kı·;•tal takımı.. vam edioyrlar, pahalı otellerde 
Sonra bana kü: .lırsın. Hem kalıyorlardı ve bittabi keseleri 
hani bir manto vadetmittin, bi de hayli sarsılıyordu. Yalnız 
linin ya .. Onu da alırız. Amma kan koca bu sarsıntıyı otomo. 
otomobili nerede satacaksın? l bilin satıı bedelinde tamir ede 

- Nerede olduğunu bilmi- 1 bilecekle:-ini dütündükleri için, 
yorum. Her halde bir yerde sa · masrafa da aldırış etmez olmut 
tarı~. laı-dr. O kadar ki maa, kifi gel 

Uç gün sonra gidip otomo- meyince, aiJenin tasarruf sandı 
bili tesellüm ettiler. Paul asker ğına da el atmağa batladılar. 
liği zamanında mitralyözlü oto i En nihayet artık itin tahl'mmü 
?I~ille_rde . çalıtmıştı. Onun j lü kalmadı ve otomobili mut. 
ıçın dıreksıyon kullanmasını laka satmağa karar verdiler. 
ço kiyi biliyordu. İlk teklif, timdiye kadar va. 

Kadın, kendisine ait otomo- ki olan tekliflerden daha atağı 
bilin haşmetine i.mrenmişti. idi. Fakat sattılar. Ertesi gün 
Kocası da şoförlükten anlayan garaj sahibinden töyle bir he. 
bir insan salahiyeti ile makine sap pusulası geldi: 
nin ötesini berisini yoklayor- 7000 frank otomobil sahf be. 
~. ~i 

Boru değil bu! Karı koca Masraf 
komisyon 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,15 
Muhtelif, 20,35 gazete haberleri, 21 
senfoni, 21,55 konferans, 22 gazete 
haberleri 22,SO danı havaları. 

BERLIN (1635 m.) - 20 Siya
ıet halıerl..-i. 20,45 doktorun tavıi
yeleri, 21 Semiramis operaaı. 

İLAN 
lıtanhul Tramvay Şirketi, be

delleri tediye olunacak tahvilatı· 
nın on ikinci keşideıi 2 temmuz 
1932 cumartesi günü öjleden son 
ı-a saat 2 1 

2 ta Beyoğlunda Tü
nel Meydanında Metro Hanında 
Şirketin merkezi ida.rt9inde No
ter huzurunda icra ediJeceti, iıbu 
tahvilat hi.millerine ilan olunur. 

Amortisıııan cetveli mucibince, 
İtfa keşidesi, 1080 (bin sekaen) 
adet tahvil Üzerine yapılacaktır. 

Tahvilat hamillerinden arzu bu
yuran zevat; ketidede hazır bu
lunmaj'a davet olunurlar. 

lstnnblll, 11 Haıiran 1932 
MODIRIYET 

Askeri Liseler İç· 
Muallim Aranıyor 

Atağıda yazılı Askeri lise ve orta mektepleri için hiza 
gıöteril ~ ı muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muıallim olmak, ya Maarifin ayııİ 
cedeki mektepler içiıı müıeccel muallim olmak ve yahut 
na nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat dera okutmak. 
C) - Talip olanların muvazzah adreslerini havi isti 

Fi,.te.-cümei hallerini Haziran 932 nihayetine kadar Ask 
seler müfettitliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahara ders senesi zarfın 
fa etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt 
alınacaktır. 

Münhal muallimlikl 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, fra 

almanca. Ücret 84 : 98 lira. 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, fra 

almanca. Ücret 98 • 108 lira. 
Maltepe lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, almanca. 

84 - 98 lira. 
Erzincan orta mektep için: Türkçe, tarih, coğrafya, riy 

fizik; Fransızca. Ücret 108 lira . 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
Dört bin adet çağ torbasmın kapalı zarfla münakasası 1 

muz 1932 perteınbe günü saat on dört buçukta yapılacaktır 
!iplerin nümune ve tartnameyi görmek üzere her gün ve 
kasaya i9tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkür 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. ( 

Geyve adiye hıtkulı. mahkemesindm: 
Geyvenin Etme köyünden Adem kı 

zı Fatma tarafından lsmail oğlu A
dem aleyhine açtığı davanın icra la 
Iınan muhakem&1inde müddeialeyhe 
gazete ile yapılan tebliğata ı·ağmen 

mahkemeye gelmemiş ve itiraz dahi 
etmemit oldufundan gıyaben icrayi 
muhakemeye ve muameleli gıyap ka 
rartnın tebliği için muhakeme 2-7-
932 cumarteıi a-ününe talik edilmlt 
tir. Bu baptll dinlenen şahitlerin şa
hadatına karşı bir deyeceğiniz vari

lıtanbul ikinci İcra mcınur 
dan: Bir boı-çlan dolayi ınilhc 
paa·aya çevrilmcıi mukarrer ett 
u Niıantatında Vali Konağı 
sinde 37-82 numaralı Abdü 
ude apartımanının 4 numarab 
reıinde 21-6-!132 tarihine m" 
saJı günü saat 8 ili. 10 arası11 
çık a>·ttınna suret.ile paraya ç 
ceğinden taliplerin y~vm ve 
mezkıirda mahallinde huır 

maları ilin olunur. 
nın şimdi hususi bir otomobil- 700 
leri vardı. Arabayı mahallele- 2000 
rindeki bir küçük garaja gö. 2000 
türmek için Paul direksiyona 

yağ, eaana v~ saire 
her ay 200 franktan on 
aylık garaj kirası 

.. •-••••••mı•• .. ı se esbabını t•hrirren müddeti kanu-

1

. niyesi i~inde itirazen denni11ın et
meniz aksi takdirde bir daha muha

'ı kemeye kabıtl edilmeyeceğiniz H. 

1 stanbul birinci iflas memurl 
dan: Müflis hkon Arapyan tat 
dan ahiren konıurdato teklif e 
ıi dolay11ile ikinci alacaldıw 

lanması ve teklifin müzaka·esi 
932 perıembe günü saat 14 t• 
Iik edildifinden al-klıların 

bulunmaları ilan olunur 

ııeçti, karısı da yanına oturdu. 2500 
Her ikisi de gözlerinin içinde 

tamir 

net' e yanarak biribirlerine bak 
maktan men'inefsedemediler. 

7200 yekun j 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

hastalıkları mütehaııısı: 

Sirkeci Muradiye- caddesi, No 3;l. Fakat otomobilden inip te 
arabayı satılmak üzere garaja 
bıraktıkları ;ı:aman, kalplerinde 
bir yeis dolaştı. Garaj sahibi: 

Şu pusulaya göre karı ko. 
ca garaj 1ahibine 200 frank da 1 
ha borçlu çıkıyorlardı. Halbu- / 
ki bu müddet zarfında vergile. ..•••••••••
ri, ev kiralannı, sigorta paraaı 
nı da ihmal ederek vermemiı -
ler ve otomobil gezintiterincle, 
plajlarda ve otellerde ıarfet
mitlerdi. Binaenaleyh bu ye. 
kQnları da illve etrnek icap e

- Pek ili, diyordu, dün söy 
lediğiniz gibi hatta aşağı fiat
la da olsa, otomobili satarız 
ve garajda kira ücretini çoğalt 
mayız. Yalnız bir mesele var. 
Bu marka otomobillerin idare. 
si pahalıya mal olduğu için ko 
lak kolay müfteri, bulabilecek 
miyiz? Oraaını bilmem. 

- Bakalım, bir müşteri çı
kar çıkmaz hemen bana haber 
veriniz olmaz mı? 

Sokağa çıkınca karısının ko 
luna girdi: 

- Böyle bir otomobil de u
cuza verilir mi ya? dedi, ah e. 
ğer kazancımız kafi gelseydi 
de, hiç satmasaydık .. 

Gilbert filvaki zengin bir 
adamla evlenmiş değildi. Fa. 
kat kocasının şimdiki mütevazı 
mevkiinin parlak bir İstikbali 

diyordu. 
Her ikisi de dütünc:eye var. 

dılar. Bir aralık Paul dedi. ki ı 
Piyangonun lMlyUk ikrami. 

ye&ini kazanamayanlar talihi. 
miz yokmuş diyorlardı. Halbu 
ki talih asıl bizde Yokmut .. 

AK 1 T 
Anadolu Kıwııfında sakine Meh

pare Hanımefendlle Eyijpte tüccaı-

dan Zeki Beyin akitleri dllnkii per- I 
şemhe günü F"tlh dairei Belediy• j 
sinde bir çok ehibba ve eviddasının 

huzurunda icra kılınmıştır. Tarafey 
ne saadet temenni eyleri?.. 

vardı. Ancak o günlerde dört ZA YI - 1316 sicil numerolıt araı.. 
taraftan tasaruf yaparak geçi- cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye
niyorlardı. Bu şerait altında 0 • ni>İni alacağımdan hükmü yoktıtr. 
tomobili muhafaza etmek im. Arabacı Mehmet 

Sıhhi yemekler - Buzlu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.. _.SA TİE~_. 

1-ıa,aratı ve yumurtalarını 
imha eder · 

U. M. K. nun 400 ve 405 inci mad· 

1 

deleri mucibince tebliğ mahkamma 
kaim olmak üzere i1i.n olunur. 

r

l Beyoilu iiçiinoü. Hukuk Hlkimli
ğinden: Leon For efendi tarafından 
Galatada Laleli Ç"fme sokağmda 16 

1 numenılı apartımanın 12 numerolu 
dairetinde mükim Hiiıeyin efendi 
aleyhine ikame olunan tahliye! ,_ 
cur dava11ndan dolayi mün.lleyh 
namına tastir krhnan davetiye vara.-
kasının mahalli meıkCırde bulu11-
ma11 haıebile teblij-at İcra edll-
difi mubafiri tarafından davetiye 
varaka11na m\lta meıruhattan anla· 
trlınıı ve bittalep mümaileyh yi....ı 

gün müddetle ilanen tebliiat ı-
na karar verllerelı: muhakemanln de 
vamı 7·7-9S2 ııilırii 1Ut 10 taHk lo
lınmıt olrnalııla mliddei aleyhin yev
mi saat mezk6rde mahkemade hazır 
bulunmadıiı veya tarafından m11-
ıaddak bir vekil göndarmediti tak
tirde muhakemenin ıı:iyaben riiyet 
olunacajı teblif malı.emına ka;,.. ol
malı ihıere ll&n olunur. 

ZA Yl - l.tanbul Beledlyeılnden 

almakta olduium tekaüt maat tat
bik miihüriimö •rl ettim. H41lunl 
yoktur. Fabna Makbule. 

ZA YJ - Oılriidar Karabetyan 
sinden 1330 - 1331 de aldığım 
rifçe miiaaddak tahadetnamemi 
:ıaen :ıayettiiiml ilan eylerim. 
kar oilu Y eram Serabyan. 

l stanbul birinci ifli.o memurlıı 
dan: Müfliı Tenekeci zade M 
Emin efendi nwaaaınca ~vvelce 
zim olunan sıra defterinin ta 
ve tebliğinden sonra müracaat 
liri alacaklının talepleri kabul 
rek dü:ııeltilen defterin birer nu 
sr alacaklılar herayı tebliğ iroal 
lınmıı olmalııla alakadaranmca 
Ilım olmak üzere ilan olunur. 

latanbul 3 üncli icradan: 
çevrilmesine karar verilen 23 R 

ıiyah, beyaz somyali karyola (ya 

yora-an, yaıtık, ve yüzlerile) ı 

11-6-932 ıalı ıı:ünü ıaat 17 den 1 
kadar Sirkecide Antalya oteli 
2 lncıi asık artırma ile aatdacaS _. 
dan taliplerin mahııJHnde memurııf'\ 
müracaatları ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 6 1 ğll'lıkla bir cigara tazeliyerek muş bir ceset vardır. Bu mad. nen görünmeyen bu ne demek- bi madde ırayrihakiki görüne.. yoru:s. Havanın kesafet ve t". 
cevap verdi: · diyi bırakıp ta varlığı mefruz, tir? Şimdi ona bakalım. Mad. bilir. Ve buna mukabil (fikir) fafetinden fantomlarm hilk•" 

- Her yalanın ravisine ah. ele avuca girmez bir gayrimad- diyr;tle gayrimaddiyet. Göze tahlili kabil bir hakikat, bir leri hakkında bir kıyas çıksf• 
liksız denemez. Çünkü kendi. dinin arkasından koıarak bu görünen vezne, lemse gelen mevcudiyet teklini alabilir. mayı hiç doğru bulanııyoruııı~ 
!eri İnanarak yalanı doğru zan. mevhumun üzerine türlü mete madde dediğimiz şey göze ıö- Bu mearudatmı sümmetteda Böcekler bazı huaualarda bil' '' 
nedip le söyliyenler de var- leler kurmak.. rünmeyea, lemıe, vezne ıel• rik sözlerden addolunma11n.. faik intikallere malik olabilİf' 
dır. Okuduğunuz hadisenin - Beyfendi fantôme'ların meyen (atomes) !arın birikin. Doğrudan dofruya hi11iyatımı ler .. Fakat bu hal dimaği t.,.. 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(FelHli fantastiq- roman) 

Yazan:.HOSEYIN RAHMi mahazı ne kadar muteber olur- yani sizin hayalet dediğiniz şey tisinderı vücude gelir •• Gözle :sa çarpan anıl hldlıelerde, hay kemmül eseri değil büsbüt~· 
aa olsun bu garibeye mana. !erin ıöründükleri muhakkak- re görünen ayni madde bir kaç vanat &leminde ve alelhusus insiyaki bir şeydir.. Böceit~, 

Hadiseyi anlattım. Fakat örterek tamire uğraşbm. Bu- bilmek için işin içi ayıklana. br. Bunların vücutlerini kat'ly dakika içinde görünmez olabi. hilkat tabakasınca kendimia- dirsi, ölüsü bir hurdebin, bit 
bunun bir hakikat oMuğuna nun benden başka kimse far- cak pürüzlerle doludur. Bir yen inkir etmekle bu çok na. lir. Yaz gününde bir bulutun te den aıalı tasnif ettifimiz bö.. nitter altında tetkik, teşrih"' 
kimseyi İnandıramadım. Ba- kında değildir... Oğulcuğum kız vefatından dokuz sene son. zik meaele halledilmit olamaz.. §ekkülünü ve sonra mni ıök- cekler hayatında çok garibelet" lunabilir. Fantomlarm erilit• 
bam güldü Sen bersami bir sözlerinin hakikat olduğuna ra daha dün ölmüş gibi yüzün· Hayat ve ölüm bu iki hldise a- te kayboluşunu tetkik edinis. kaydetmekteyis. Böcekler bazı tutulur yerleri yoktur .. Buıılıı1 
l:ale uğı'amı,sın. Hakikat san simdi inandım .. Batka ispnta deki taze çizıi ile görünüyor. raaındaki geçitte çok esrar Bir tekil değiştirme yani bir intikal hi11iyabnca bize faiktir hakkında söylenenler beııirll 
dığ n bu hurafeye bizi de inan hacet yok.. Haydi buna peki deyelim. gizlidir. Cesedin maddiyetin. istihale hldiıesi kartıaında bu. ler. Biı:imkilerden batka türlü, İçin bir ma1al garabetin.det ·· 
dırırak istıyorsun dedi. Bir ölünün böyle ırarıp su. Lakin bir insan vücudün!ln ne. den kurtulmut bir ölünün ru. lunduğunu11u anlarsınız .. At-;;f, anla,ılmaz veleh verici hisle- farklı değildir .. 

Bu garibeyi her kime anlat. rette görünmesi diriler için vu- !erden milterekkip olduğunu hu henüz mahbesinde bulunan bir madde kütlesini buhara ya. rile Entomologiste (mebhaaül - Mösyö, meverai hadiseli' 
tımsa müıteh:ı:i bir ımansızlıkla kubulacak bir ölüm vak'asına biliyoruz. Bir fantôme'unki tah bir dirinin ruhuna görünemez ni görUnıneıı:, tartılmaz mole. havam llimlMi) ni hayretlere ri böyle dünyevi hissiyat uzu~· 
kar ılandım Bu mucizevi rüye- İşaret addolunuyor .. Ve filva. lile geliyor mu? Görünüyor üs- mi? Yani bu veya fU şekilde küller (rnoleculler) haline ge. düşürmektedirler. larınızın dellletlerile ölçüp bi4 
t' esnasında bir şey dikka- 1 ki çok sürmeden valdem ve. tüne varılınca kayboluveriyor her hangi bir ıuretle kendini tiriyor. Su, hava, karbon, azot, Tallt Bey h&.ll yüzünde de- mekte inat ederseniz kabrin ii• 
tım celbetmişti. Hemşiremin fat tti .•. ., diyorlar .. Göz ile görülüp te el ona ihsaı edemez mi?. ve diğer unsurlar tetkil ettik- vam eden kanaatsizlik tebes- bür tarafında olanlardan lıi4 
ag taraf yuzünde t ze bir çi- Mürebbiye okum.ayı bitir. ile tutulamıyan bu hayalet ne. - Ne bileyim? Ruh denince leri sağ vücutlerde ve gayrluz- ııümile: bir şey anlayamazsınız.. Rulı~ ı: 

zık bır sıyrıntı gormüştüm. dikten aonra Tallt Beyin yü. dir? Bunu seraba, allimüsae.. müfekkirem bir meçhul ile kar vi cisimlerde kabili lemı'tirler. - Madam bulutun tabit ne lar görmek için göze, işitı:ıı,,.. 
Bunu anlatınca annem züne bakarak: maya benzetmek pek dotru o- tılaıryor.. Olü diri iki ruhun Bizim gözlerimiz ve hislerimiz olduğunu biliyorua. Kesafeti için kulağa ve ili.hin.. bizdelÔ 
hıı 1 ıra haykıra bayıldı. Ba. - İtte ılae elldile, aaiıife- lamaz ... Çünkü bu son ikisinin her hanıri bir tekilde biribirine için bir mermer biı· demir par- uala azala bu havai 9ey niha. kaba his uzuvlarına mühtaç de
ııına üşü~ti.ık Ayılınca annem aile muteber bir rnahu g&. ne ıuretle husule ıeldlklerlnl kendilerini ih1as edebildikleri çası, bir insan, bir hayvan, bira yet sözlere göriin111e2 olur. ğildirler .. 
bu büyük tee sürünün sebebi. tererek vak'ayı okudW11. Ne fizik biı:e izah ediyor. Fant6. hi.diaesi halledilmit olsa mesele faç aulbi, müteklsif ve muka- Biz bir havayi nesimi banyosu - Ne kadar kaba addeder•• 
ni bize öyle anlattı: ı derainla? ilim ve hakikat na. me'a tecriibt ilim uıulü tatbik bitmit gibi oluyor .. Cöze görü vimdir. Elektrik cereyanı için içinde ya9ayoruz ciğerlerimia, niz ediniz Madam etrafıtıl~ 

- Yavrucağımm cenaze mına saf kimseleri aldatmak olunabilir mi? Hangi ilim, han nenle göı-iinmeyenin arasında. hava mukavemet gösterir. Ma- mesamelerimiz daima bununla olup bitenleri tabiatio ~_! 
hıu sıı 1,,.t İn; v ~n.ı vnrırlnrn. V · - · · •• 1 .1•11 · ··-j•~L_-·:__.~ '~.J.. • _ _ ,......ı•...ı•ı...•.ı•ı....-...:.• -cl._I.;_ •• ~.,:;··;_.-ı....•..:·~,._..ı..;, •• .._J_ •..ı..;_ ···ı.......-ı~.ı.....·_,-.,..L,·:...---..:.· ~-·L.ı.. •..;•u.:.·--'---'''-'''---L'..L.. •ı_ •..ı; ••:...-d-ll:'C-.L..l '"'-"'"-"--...._ _ __,_.._..ı•ı.•....,. "'-..ı..... ' - &...:.'' _.,_. . ..,. 1<:11"-"& 



Muhabir mektubu İktlbular 1 Yr.nl 11eşriyal 

iı Kırklareli muhasebesi 
Hicaz ve 
Sovyetler 

Birinci Sahifeden Geç n Yazı r IGazinin dürt suvarisi 
Bürhan Calıit Beyin · l•tiklıil 

E • F H mücadelesinin mühim bir aafh.au Masraf mır aysal z. eclis Ye Türk Kahr;omanJ1ğ11UD bir fe 
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iyi çalışıyor •• ha.met nümuneti olan f.1arııf ve M .. "-Ja ~1ıan "Z• lnJWllri- A k d r- - • t k ı .. B••t • n ara an Mu··zakeratı uaıuan ep urlu Uf muharebeleri alı.aıriun dan: U ÇeSı nin safahatını izah eden bu mil 
Moskova, lboiuuudun oğ. him -ri Kanaat kiitüplı&neai la· 

Vergiler çok kolaylıkla tahsil 
ediliyor, yeni inşaat yapılıyor 

lu Hicaz vellahtı ve Hariciye (Başı 1 inci sahifrde) Döndü (Başı 1 inci sahifrd•) rafından nefia bir aurette tab V• 

n.:U... Emir Faysal Hazretleri. Aç.ktaki memurlardan fili hizmet ki kanun teklifi de encümene i- lle!ftClilmqtir. Kitap ayni umanö 
ni kabul etti. Senelerden be- m_üddeti. yedi seneye kadar olanlara (BaF J inci sahifede) ade edildi. Bu teklifi kanuniye bu maluırebelere .ıt ıMilıim veıilıa4 

1 dörtte bır on seneye kadar olanlara çıkmı•lar ve oradan otoınobiller· s··ı S B k .. I d n t~ eden fotoirafları da iht> rı· Sovyet Rusya i e siyasi mü- - bi ·--•- !ani ı ' 1 u eyman ırrı ey oy er e ed uçte r, on bq seneden faz.o« o a le Perapalaa oteline ıitmitlerdir. va eyl<'mekt ir •. 
nasebat idame eden bir hükô- ra yarım ınaat nisbetinde açık maa- Emir Hz. dün akşama kadar otel· meketebe devam etmeyen ÇO• Fiati 50 kuruttur 
met mümessili tarafından göe 'ı verilece~tir. de utirahat etmitlc.r ve ıebriıniz- cuk velilerinin ihtiyar heyetleri Mogollar KIRKLARELİ: Kırklare

linde dıevairi hükumet darma 
dağınıktır. Devletin J&Dile mü 
tenaaip olmayan küçük bir bi. 
nayi vali Faik Bey boşaltarak 
hususi muhasebenin bulundu
gu daireye derhal naklettirmiş 
ti r. Bu binanın harici manza
rası ve dahilf taksimatı iyi de. 
ğilae de evvelki daireye mürec 
cahtır. Eski hükiimet dairesi
nin Yunanlılar tarafından ya. 
kılmış olması bu vaziyetin hu
sulüne sebep olmuftur. Bu su. 
re tle dairelerin birer binada bu 
lunması halk için çok meşak
katli ve yorucu bir keyfiyet ol 
du ğu gibi , mesalih te bundan 
pek ziyade müteeıısir olmak
adır. Bütün daireleri l:iir ara-

terilen bu dostluk nişanesi, . _4-- Terfı eden memurlar 931 d.., de bulunan Hicaz'lılardan bazı tarafından tecziyesini Ye bu su-

SS1.oyvyaa~ı t!:~ı~af :;~1 mg~!ı::~e; ile ::~=~f:!:!:~~rh~k~:. di;a;;,.h:~:;::i:'.!i::;:;!..i:"~~~- retleb m~ey~~eaiz ~'";'a~. t":hail Otuz sene Mogolistanda kala-
mi' ve 931 mali senesi içinde terfi metin misafiri olarak daha birkaç mcc urı.yetının temınını ıstı~or r? Moı_ollar hakkında çok mÜ· 

ff" eden memurların bir temmuzdan i- gün ıebrimizde kalacaklar ve bu du. Refık Şevket Bey teklıfin b- te~lrılı.ntta bulu~ la~ll 
Umumi harpte ıcaz tibaren zamlarını alabilmesini temin I müddet zarfında aaraylan, c:&mi şayanı tetkik olduğunu söyle- Larso~ un bu namd&kı esennden 

etmi,tir. ve müzeleri ziyaret edeceklerdir. di. Maarif encümeni namına 1 muallım .Nusret Kem&I .Bey ta~-
Hicaz hükiimeti, Arabistan 5 _ Nakil ve azilleri mahallerine ' Buırün Büyükadaya kadar bir le· lb h. Al" dd' B (S' ) fından türkçeyc naldet!ılan bu k.i-

da · I' h b' d · · · · - · ra ım ae ın ey ıvas lap Mo~olyay e Mog 11 "t ımperya ıat ar ın en son- aıt bulunan memurlar de aılelerane 

1 
neuüb yapılması muhtemeldır. b t klT .. • d ~ • v 0 ara aı 

ra, farkta ve bilhassa Araplar ve bu gibilerden tekaüt edilenlere Emir Hz. nin .-.hrinıizden Tahra- u e 1 ın e~asına encu~~~n n!' ide reaimlerle bera~er nefıa. 
la uıeskiin yerlerde inkiıaf e- her ne suretle olursa ohun verilecek na gitmeleri mukarrer olduğun· taraf~ar old~!unu ve bu tei<lıfın bı~ surette Kanaat Kuti!pb!'n~11 
den millı' istihlis hareketleri es barcirahlar vilayet hududunu tec:a- I dan haziranm 23 ünde limanımız maarıf te,kılatı kanununda na. hı. afıı;ıd~n tab ve netredılm!flır. 

vüz etmemek suretile hesap edilecek dan hareket edecek olan Loid zarı dikkate alınmak ıartile ta- Fıatı 75 kuru,ıur 
na1mda doğmuıtur. tir. Triyestino kumpanyuının Floren- likini teklif etti. Ahmet Ihsan Oç asırlık F 

Muharebe emperyalist hü- 6 - ~nzibat kom!ıyonu kararile tino.vapuru ile Batum'a gidece~- Bey (Ordu) Köy kanununun • ransız 
kiimetlerin maksatlarından bi. mecburı tahvile tabı tutulacak me- lerdır. Bununla beraber t9 hazı· b'k . .. ed I I edebıyatı 

· ·ı ı · · ·ı. · d B tu • 'd k ı b. tat ı ını cezaı mueyy e ere ri de Osmanlı padişahlarının ınurın aı .e erıne harcırah ven tt1ye- ran a a m a gı ece o an ır .... . .. .. . . 
c:.-ktir. Ruı vapuru il,. hareket etmeleri degıl, nahıye mudurlerının ve 

halita halindeki İmparatorluğu 7 _ Asalet ve vekalet namile ve· de muh!emeldir. kaymakamların ciddi kontrol 
nu takaitrı etmekti. Çarlar Rus rilen paranın mecmuu asalet ve ve- Refik Amir B. de Emir Hz. ne ları ile kabil olduğunu, binaen • 
yası, T ürkiyenin Rusyaı.nn düş k:ılet harcile idare edilen memuriyet . B:ı-tum'a kadar refakat edecekler aleyh tahsil mecburiyeti için ye 
mani arı ile birletmesıne e- lerdm hangisi yüksekse memurun dır· · b" k t · t kde 

-'- • · f k. nı ır anun anzım e me n-linden geldiği kadar gayret et- "'""caııı maaş onun bir derece ev ın . . . 
mitti. Bu suretle Çarlık lstan- deki mastı geçemiyecektir. 1 Fuat Hamza Bt'y/11 bt'yanalı se bu kont~olu t:ının e:?'en~ 

Gazeteci arkadaılanmızdan 
R"t&t Nw-i Bey Üç Asırlık Fran
sız edebiyatuım çok mufit bir ta
r~hçeıini yapmıtbr. Bu kitap Ü~ 
cılttir. Birinci cildi J7 İnci ikinci 
cildi 18 İnci ve üçüncü cildi de 19 
1lDCll Aaır Fransız edip fair DIU• 

harrir ve filozoffarmm' hay~t ve 
eserler.ini, edrbi mektep Ye me.a-
1-;kleri İzah eylemektedir. Bu uç 
kıtap Kanaat Kütüphanesi tara. 
fm~an. n~fiı ve reaim.li olarak Def 
redılmı~tır. Beh.,r kitaban fiati 50 
her ÜÇ cildin fiati JSO kuru§tur. ' 

ya cemedecek surette şanı hü
kumete liyik bir hükümet ko
nağ ının inşası acaba_ kim~ n~
sip olacaktır?! Yem valf Faık 
Beyin her halde buna azim ey. 
!ediği anla,ılmaktadır. 

BELEDİYE DAlRESt 

Kırklareli belediyesi vakti. 
le mutasarrıf Neş'et Pata ta
rafından yaptırılmıttır. Tarzı 
rnimariıi, mevkii, manzarası ve 
dahilen tertibat ve mefruıatı 
çok güzeldir. Belediyenin ıe: 
çen seneki 70 bin liralık hayalı 
bütçesi bu sene 47,000 lira ola 
rak tesbit edilmif ve acize fas
lına ("850) lira ayrılmıştır. 
Bütçenin (14,000) lirası vez~
ifi belediyenin ifaaına tahaıı 
olunmuttur. Şehrin en büyük 
noluanlan elektrik ve oroıı:öz
dür. Buranın haYası ve suyu 
iyidir. 

Mikya11 ma derecesi 16 drr. 
Suyu künklerle iyi kilometre 
mesafeden getirilmittir. Kırk
larelinin kıtı sert ve soğuktur. 
Veremlilerin burada yaıama. 
dıklannı alSyliyorlar. Şehirde 
hastalık yoktur. Belediyenin 
bir doktoru iki ebesi ve bir mü 
hendiıi vardır. 

BELEDIYENlN FAA
LlYETt 

Kırklareli belediye reisi Şev 
ket Bey vatanın kara günle
rinde bütün uıevcudiyetile ça
lıtnı~ kıymetli bir tah•iyettir. 
Mumaileyh uıerkezi vilayetin 
İmar ve tanzimine hasrı vücut 
eylemit faal, bece~i ve çok 
sevimli bir zattır. Bır buçuk 
ıene zarfında çok i9ler görmüş, 
en iılek bir mahalde güzel 
ve asri bir park yaptırnııttll' 
ki burası ıehir halkının yega
ne iıtirahat mahallidir. Ahali 
ve memurlar ailelerile buraya 
gelerek hot bir vakit geçirir
ler. Sabah akıauı bu park .d?
lup botalmaktadır. İtfaiye ıçın 
bir motör pouıp ile iki emme 
ba1ma el tulumbaaı mevcut ise 
de bu seneki bütçeye bir aro
zöz tahsisatı da konmuıtur. 
Belediyenin e6kİ bahçesi ç~ 
!ara tahıiı olunacaktır. Hıma
yeietfal Cemiyeti oyurıcaklan 
v lazım gelen aletleri gönder
miştir. Sokaklarda 3 bin akas 
ya ve ıhlamur dikilmit, 3 bin 
fidan da halka dai!ıtılmı9trr. 

TESETTÜR VE TAASSUP 

Yerli gençler, asr~ hay~tr 
· 1 benimıemıtlerdır. tamamı e . 

Bunlar parklara ve ista~yon. cı 
helindeki mesirelere aılelenle 
beraber gidip teferrüç ederler. 
Burada kaduı yüzünden vuku
at olmamaktadır. Asayİf ve 
ahlak çok yüksektir. Halk ka. 
nunlara itaatkar ve büyükleri
ne çok hürmetkirdırla~ 

REFAH VE SAADET 

Kırklareli köylülerile yap-
t temaslardan çok iyi inti-
ıgım led' K·· 1 .. 1 

balar hasıl ey ım. ~y u ~r 
muhtelif kalemi mahsulat yu. 
,.ünd n mureffeh ve mes'u! o~
duklarını ve hiç bir ıeye ıhtı
yaçları ve hükiimete de borç
lan olmadığını ve son günle~
de yağan yağmurlardan pek _zı. 
yade fayiz ve bereket oldugu· 
nn ve Alpullu teker fabrikasın 
dan cok müstefit olduklarını 

Ücretli memuriyetlerde de bu esas . . . . ~ayanı tercıh oldugunu soyledı. 
bulu ve boğazları ele geçire- kabul olunmuştur. , Hı~-:z ve Necıt Harıcıye .. nazın , Dahiliye encümeni namına Şük 
bilecekti. Umumi harırte imza 8 B ı ı · · ta muavını Fuat Hamza B. dun Pe- .• k"' k d t - u ıene ey ı ve m1>4canı 1 r d b' h . . . . ru Bey oy aounun a mevcu 
edilen gizli muahedeler Türki- lebe miktarı sekiz yüzden bine çıka· r~pka baslotedın ke A·~.~u abrr:~~·: I' hükümlerle Süleyman Sırrı Be 

· R J 'it Fran l· ılını tır zı a u e ere na.ara n.-......n 
yenm usya, ngı ere, · 9 ! 1· . .k. . k -unun daki ihtiaa•larını tu suretle huliı· yin teklifinin kabili telif oldu-
sa ve ltalya arasında taksimi- - etvı ı sanayı anu.. . . • . . .. 1 • 

babşeyled iği muafiyet listesi ye• sa etmıtlır: gunu ılerı surerek mese enın 

Voıum m11hablrlmb Ragıp 
Ke11ıal Begle Belediye reisi 
Şevket, jandaroıa kuman-
danı Ali Rıza oe pancar 
mll/ettlşl Vehbi Beyler 

ni istihdaf ediyordu. Türkiye- niden hazırlanmak suretile ve bir - Anknra'da hep yeni feyler t~kilat kanununun tadiline ta. 
nin Araplarla meskiin aksamı sene müddetle Heyeti Vekile ka· gördük; Türkiye'nin aon on oene lik edilmesini encümenin tercih latanbul ikinci ifl., memurluğun. 
Fransız - İngiliz imperyaliz. rarile tatbik edilecektir. . zarfında medeniyette atmış oldu- ettiğini söyledi. Neticede teklif dan: Adres: Gttikı>afa Şaılinci Ah 
mın. ın' hakimiyeti altına dü•e- Zat maaşlarından kesılecek d" . d'I k ·· k ~ _, bi _L 'l · 

' ·· . . d ra ka ğu seri hatveleri ıörüp tak ır et· tetkık e ı me uzcre te rar en. "~ ,~e mawu esınde sandala 
00

• cekti. İngiliz erkanı harbiyesi muvazene verrııaın en son • . . d L _ 

söylediler. Muhaaebei husuai. lacak mikdarın 20 lir.ad.an aııağı memek kabil değildir. On aene cüır.ene. h_avale edıldı. B. un an l aagmda 25 No. lu hall<'de mükim 
..1. k de, serserı· Lawrence sayesin. rf d ı l ı•- ı d H z k yeye ait hisse çndı tan sonra ohn&Dlası kabul edilmııtir. za m a yapı an fCY er, aa ~na sonra, ırtııa avaama aıt evra. amparıom aru yan Ef, Bal.ida 

bu vilayetin senevi varidatı de Hicaz ve maverayı Şeriada- Bütçe encümeni t~hminl-;ri.me hükümetinin aaı..Jar zarfında :rap kı tetkik etmek ve meselenin i•mi ve adresi yazılı obn zatm iila 
(1,lOO,OOO) liradır. Bunun ki Arap kabilelerini Türkler yanınd": !unlar.' da zıkretmı,br: tığı ıeylerle mukayese edilemİye- meclis tahkikatını icap ettirip sı açılıp tasfiyenin adi tolıilde yapıl-

k aleyhi.ne kıyam ett"ırmeg-e mu Dahılı fabrıkaların muamele k k d f ı d . - · h kk d k k · · (618,000) liraaı şeker fahri •· - k . . 1 h kkukatında ce a ar az a ır. ettırmeyecegı :ı ın a arar masına arar venlnuı oldugu dan· 
Vaffak Oımu•tu. Mekke Şerifi ve azanc verıı:.m o a E . H G . H h""k" . . t M··n· d • aınm iıtihllk resmi olduğunu ' ve mevaddı iptidaiye mikdarlan mır z. azı z. ve u u- vermek ve heyetı umumıyeye - u ıs en alacaiı olan veya 

büyük bir smnçle öğrendim. Hüseyin müstakil Arap hükii- ile prim beyannamelerinin muka- • met erkanı ile ıörü~mekten "" arzetmek üzere teşkiline karar 

1 

malbrrnda istihl<ak iddiasmda bulu 
Vergilerin tahsilinde hiç güç- metine kral tayin edileceği va- y~esi suretile vergiler kontrola ti.- Anka.ra'da gördükleri hüsnü ka- verilen encümen için intihap ya nanlaran alacak ve iddialarını İ}bı.ı 

1 lük çekilmemektedir. adini de almıştı. bı ~ut J)acal~tır. . k . . bulden pek ziyade mütehassıs ol- pıldı. Bu intihap neticesinde landan bir ay içinde eyyamı resmi. 
S . Cif 99 k o/c 70 Muharebe bitince Fransa zmır ıman tır etı ananım dular. Buraya gelirken, aramızda l (Ç ) 118 F "k (T - t ot-ı. .. ayım 70 ' azanç c - ,irketlikten çıktığı için muhtar bir asırdide rabıtaları dütünerek ken ~met orum ' aı e- ye mua esna uz..-e hl'r l'Jn 

80 ve istihlik o/o 100 tahsil ve İngiltere, sevkulcey§ noktai müeue•e haline getirilecektir. kırdağı) 99, Dr. Mustafa ( Ço- saat 13 ten 18 e kadar SultarıA!ı 
ed. ı A · d h" 1 A dimizi memleketinize kartı yaban al ) edilmekt ır. razı vergısın- nazarın an en mü ım o an • Gümrük anbarlarında kalan rum) 89 Ruih (Ant ya 78, mette veki adliye bina11ndan icrayı 

den % 60 tahailit olmaktadır rap memleketlerini zaptettiler: e~yanın satılması koli i,lerile ce- cı addetmiyorduk. Hadisat, Anka Kemal Zaim (Konya) 53 Ki- vazife eden ikinci ifla• daireoine ı:e 
ki bu niıbetıizliğin ıebehi is. Irak, Suriye ve Filistin .. Cemi nu~ hı'1bu~u1 nda

1
ki gÜtDktrüklerde e rada gôrdüğiimüz hüanü kabul ile mil (lzmir) 45, Nahit (Kırk- !erek alacaklannı kaytettirmderi ve 

kan ve muhacir meselelerinden yeti akvam da bilhara bu mem su ' " ır er 8 ınaca ır. bu tahminlerimiz filen de teeyyüt 1 l") 4 N fi A f (E et def ib elill 
Masraf tertiplerinden ücret a- etti. Türkiye ile Hicaz ve Necil are ı 1, a tu l'ZU• sen ve t ... !I i d ı eri htt nci. 

Ye layıkile tahrir yapılmamaaın leketleri idare etmek Mandası- lan memu:·ların kadrolan esaslı rum) 40, lhHn Paıa (Gireson) se bunların asıl veya musaddak su. 
araımda mevcut dostane münaae· dandır. Vlllyet defterdarı Ka. nı kendilerine \'erdi. Yalnız bhir te

1
tkika ~~bi tutulmak suretile bat hakkında yeniden bir teY söy 33, Süreyya (Aksaray) 29, Ah retlerini nrmeleri. 2 - Müflise 

mil Bey kunetli ve idaresi gü. Yemen' de, Hicaz' da ve Necit'- uır a"~cadır. . met İhsan {Ordu) 28 er rey al. borçlu olanların yukarıda gösterilen 
Ecnebı mekteplerde .e dahli- lemeie lüzum görmiyorum. Bu bu d k ı .. dd .. Zd tecru-beli bir maliyecidir. te müstakil hüküınetler ihdas ·dılar Bunlar an en ço rey a mu et •nnde '--lan mı ~--ını ddci mekteplerde meccanen tah· susta neJredilen ...,.,.,i tebliğ, la· · • -. - ~ .,.... 

Vilayette Alpullu şeker fabri- edildi. Hicazla Necil'in İstiklıi. sil ettirilen talebenôn mecburi biz rahndan bir fCY ilavaine lüzum lan ilk beş meh'us encümene a- yazdırmal•rı lıillfına hareketin ce. 
kasının feyyaz bir rol ~ynadığı ı· li nisbi bir ~~ydi. _çünkü_ I_ngil- metlerinin ıaallük eden mevzuata olrruyacak kadar vazıhtır." za seçilmitlerdir. Bunlardan za kanunu mücibincc takibat ,.eme. 
ap aıikir görülmektedır. tere kral Huıeynın arazısı da. göre gözden geçiri;'_ıneai ""!'retil.e Kemal Zaim Bey meıguliyet suliyeti mücip olacaiını bilmeleri; 

Suiistimal yalnız Babaeski bilinde kontrol hakkını muha. mecburi _hizmet muddetlen tadıl Fuat Hamza 8 · bu~dan sonra ve yorgunluğuna mebni itizar 3 _ Müflisin nıallannı nakit v• 
nd 1 f t · · z· 1915 t · · edılecektır. Hicaz"m ve Necit'in tarzı idare&i .ğ. d k I I h .

1
• tahs .ıldarları tarafı an yapı - aza e .mııtı. ıra en ılı· k 1 d k. · ettı ın en en ço rey a ar. ar- ta vı atı ve buna mu··maıı"I ı. ti' Yüksek me tep er e 1 ırumar ve ahvali dahiliye.i hakkmda aor· · •<ıyme ı mıt ve (8000) lira kadar bir haren lngiliz himayesine Ve- lık mü!ıcndiılik gibi biribirine ya duğumuz suale cevaben demiıtir dan Kamil Bey (lznıff) inhilal 

1 
evrakını her ne ıutttle olursa 

0
J. 

para çalmmıt olduğundan cüm habilerin sultanına kahul et. kı~ denler tevhit edilecektir. ki: eden azalığa seçildi. Meclis cu sun ellerinde bulunduranlar ister 
lesi muhtelif cezalarla mehpus tirmitti. Bütçe ~ncümeni 93~ bütçesini . . . . marteai toplanmak üzere celse 1 phs ister banka ve sair müeu e 

müzakere ederken malı sene batı - Bılıyorsunuz kı, memlcketı· 'h t e d" ı b ııla · · d k' h lda 
turlar. Bu muahedeye göre Necit nm değiştirilmesini de ıörütmüt miz Hicaz ve Necil kıtalanndan ye nı aye v r ı. o ıu~ u rın uz_erın ı a rı 

ASEBE Sultanı lbniuuut hudutlarını bu meselenin 933 senesi bütçesi! 1 _ '-k 
1

• H ,.,_. krt •-· • , e ,_. - makus kalmak ?•tile o malları aynı Hususi MUH . ecek . u ... ~ murea. ep ır. er iKi anın -·· .. dL .. " . 
tecavüz etmıy tı. mumı beraber mütaleaya alınmaamı mu "d . b" "b' . d f -'-bd ffalkevı" temsı"l mu u.-t ıçrn e daıreye vermeleri; 

1 · k f ·ı · f k .. .. .::.. zı ı areaı ın ıno en a...--. rr. ---• • Bu muhasebe vi ayette epı- harbi mütea ıp ngı terenın va 1 gomıut·-· ·~n~erse cenyi takıbat ve mesu 
r.. 931 · d b. Hicaz'da Avrupa aiatemi bir bü.kü Ş b • f )" Ce itler görmü•tür. Hastahane yalnız lrakı değil, Maverayi ~eç-;n, sen• acne••dn e b'I· u esı aa ıyeti liyet.i uğrayacaklamu Ye mazrre 

' · F'I' · · d . J na vergıaı muhammenetın an ır met tee.ıüa elmittir, Bu hüküme· 
ye bir kat daha iliYe edilmi§, Şe~~":yı .~~ ... ı .. ıstını .. e ııg~ milyon a:z tahsilat !apılmıftır. Ka tin meclisi vükeliuı ve meclui bulunmadıkça rüçhan lıa~Lanad 11 
laburatuYar ve ameliyathanesi ettıgı duşunulurse, böyle hır \ zanç vergisinde \iÇ milyon ırüm· Şurası vardır. Necil de benÜz bu Halkevi temsil şubesinin i. mahrum L.alacaklı!ımn bilinmesi; 
yapılmı' ve bir de eczane tesiı taahhüt almasının manası da ri;i~ten on_ iki '!'ilyon mu~ele "!':r tetkilıit yoktur. Nüfus miktan dare heyeti ıeçende topla arak 4 - 21H>-932 taribiacle pazar ıür.u 
olunmu9tur. Emvali metruke- ha ıarahat keapecler. fngiliz- ıruınden u5 m~lyon arazı verguı? hakkında elde benÜz aahib bir ;.. tubenin faaliyet programını saat 14 te yukarıda yaaılı ifüuı dai. 

du b' b" 15 1 · d k"" .. k b' t den b"' yuz bın azlık vardır. Dı- im b tanzim etmiıti. Bu program • d ala ki ı den dört var ır b~a:r1~ Ik er aynı hz
1
am

1
an kta u~~- hı~ •· ğer vergiler de ayni nİ•bette az· tatisti~ mevcutNo . :':'""'~ifa er

5
a-

5 
ı-esuı e _ ."" ı arın ilk toplanmala 

bin lira sarfile 100 ın ıra ı 1 kım ıey ere a ethgı ıma- dır. 

1 

her, H~z ve ecıt ın nu .usu . •. Halkevinin umumi idare heye. n we mUEliain mü.terek borçlularii. 
bir mektep vücuda getirilmit, ye ve muavenet muahedelerile - 6,5 milyon kadar tahmın edılı· lince tetkik ve tasvip edilmit, ı.- lrefilleftnin ve borcu telcdlüf ed n 
Yeniden bir cümhuriyet mekte Basra körfezi ve Bahriahmer 1 o o K T o R yHor .. ,_, k 'd . 

1 
-

1 
bunun Üzerine temıil §Ubesi bir Sair kimselerin ictimada hazır bulun 

H , . , 1... .. er ıa. rta a uayıf eeuu.a e · l'k b''t · · h 1 t .• 
bi inıa olunmut, Koca rıı:!r sahillerının kor:tro unu de İ Ş Ü , miş, yüzlerce seneden beri göce· sene ı u çesını azır amıt ır. · maya haklan olduğu ıli.n olun...-, 
mektebinin bahçesinde klrgır ellerine almı! bulunyorlardı. r .rl N K R Ü ı be bir halde ya,ayan bedeviler Yakmda tatbikına seçilecektir. 

Ah L b 1. 'ka ı: ..aili hAıbı.lıklar mütebuua · • H lk • t ·ı b • h bir atelye kurulmuttur. • Miralay awrence u po ıti - :.Cısmen iıka~ .edilmııtır. . a, e~ emaı ~u. esı, s_a ne 
t Mitat Efendi mektebi tec yı merkezi Arabistan drafm- !:ter ırün öjleden sonra lıtanbul -. Vehabılık Ye bunun me'lfeı , san atkarları yetıştırmek uzere 

me d' x. ekt 1 d k b" k d . d Türbo Babü.li Caddesi No. JC 1 nedır~ b' ku - k 1 t diden tamir ve ı5erdil~ ep e
1
r a ~ı edı . ır or on suretin e Telefon 2,2622 _ ·Vebabilik yeni bir mezhep ır rs açmagı arar at ırmıt-

de ihtiyaca göre ta at ~apı a , tefaır ıyordu. değildir. Hicsı.z ve Necit balkı u- tır. Buraya orta tahsilini ikmal 
rak mektep ihtiyacı tatmın °· 1 

Bunu takip eden senelerde 
1 ı mumiyetle Hambeli mezhebine Ye ebeveyninin muvaEakatioi 

3 üncü kolordu ı 
ilanları ---lunmuıtur. Araplar, lngilizlerin bu tecrit D o k t o t mensupturlar. Bundan 1~0. sene istihsal etmi, ıençler alınacak, 

(Vize) de bir mektep inşa, siatenıine karşı mücadeleye Hafız Cemal k~dar eYTel "!u~mmet ıbnı Ah- okutulacaktır. Bunlar arasında 
.K.. O. ihtiyacı için 37 ()(){) 

kilo sade yağ kapalı zarf!.' mu 
nakasaya konmuıtur. lhal ; 
13-7.932 çarşamba günü sa t 
11 de komisyonumuzda yapıla. 
caktır. Taliplerin fartnamesini 
almak üzere her gün ve müna. 
kasaya i§tİrak edeceklerin de 
vakti muayyende teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ko. 
misyonumuza müracaatları. 

b k"de h 'k' mektep ba 1 d 1 lb . 9 5 dülYehbap, muslumanlığı burafat •ı'mdı'lı'k u··çu·· kız u··çu·· erkek ol Ba aeı ı arap ı 1 
•• f a ı ar. mnut 1 1 mua. tan kurtarmak ve İslamiyetin ... • ' • 

tamir edilmi~, ~aynar~ k~- , hedeaine kulak asmayarak Ne- Dahiliye haılalıklan fiyet;ni muhafaza etmek için ça· mak üzere altı kitilik bir temail 
yünde eski hır hına tamır edı- cide mücavir araziyi ilhak et. mütehaauaı lıımış ve bu suretle açtığı çığıra heyeti de teşkil olunacaktır. 
!erek mektep haline konmuş, ti Araplar eveli memlekette. Cumadan maada hergüa öğleden Vehabi!ik denilmittir. Vehabi- Temsil heyetine alınacak genç 
B rgazdaki harap Emrullah 1 k.' b"" t•• k' il il · d ler müalumanlığı olduğu gibi gö. 1 lere şimdilik zaruri masrafları. u ı u un ervan yo arını e erı sonra saat (2,30 an Se) kadar ı.. · !ani k 1 k · d 
Efendi mektebile kız mektebi ne almak ve sonra da denize tanbulda Dı"vanyolunda 118 nurna. rf"n ınHıı-:n ·ıır.N . d k' na kar9ılı o ma iızere ay a 

'!" - acaz 1 e ecıt araun • 1 b r .. ·ı kt" 
tecdiden imar olun~Uf, vı ~- açılmak isteyorlardı. Merkezi ralı huıusı dairesinde dahili basta- idari farklar nelerdir? on e~er ıra ucret verı ece ır. 
yet ve kaza konaklan le Pehlı. ' Arabistan memleketlerinin itti lıklara muayene ve tedavi eder. Te· - Hicaz ve N cit yekpare bir - • -
van köy nahiyesinde nahiye ~o hadında Hicazın da fethedil- lefon: fıtanbul 22398. memlek.et ı:.ibidir, ik~. kıt.~ arasın- 1 

- tamir ve tefriş edilmış 1 · 1 ··h' b" h"d" dan<> sayası n .. de ıumruk ~du-nagı • ~ . .. .. ' 1 mış o maıı mu ım ır a ıse. du yoktur; harici aİyaaet 'Ve ordu 
Pmarhısarda Fıdarılık numune 

1 
dir • b"rd" y 1 N ·ı•· 'ki" · · b b' d ' I'" . . . I . . nep ı ır. a ruz ecı ın ı una bahçeaı yapılarak una ır e S t h""k" t" b' 1 alını tasdık ey enııştır. <'<>layuile umuru dahiliye ve ma· 

h 'h . k .1• ovye u ume ı ır eten S l d A b' Arı ane ı tısas ıamı ı ave o. ' N 't H' h"'ı-• __ t" , on sene ~r e ra ıslan liye•i ayrıdır. 
b. . b • .. ecı ve ıcaz U><wne ını d k · 1. b M ı·k Abdilli · lb • ı H lunmut ve ır numune agı vu- "lk I d'k d b' d yanma uı apıta ıst azı bü- e ı zır nı .. uu z. · ·ı ek "d 1 ı evve tas 1 e en ır ev. 1 ··k d 1 1 · b'lh • l<1·al Hüseyin tarafından idare e-cude getırı er yenı en yapı 1 t 1 e 1924 t . • yu ev et erın, ı ana ık. d"I k 

1 
H' , 

1 
tt'k 

b -1 f"d 1 e o muş v e sıyası ı d" k I ı me te o an acuı ı zap e ı • 
makta olan ag ara ı an ar .. ·ı· · .. d · t' lb tısa ı ve sev u cey' maksatlar ten ve Hicaz'da aaayf-ı temin et-. k b 1 mumessı ını gon ermıt ı. • k" d l .

1 
. . ,. 

Yetiatirılme te u unmuştur. · t • t" "tı'k · ta ıp e en ngı terenın hır fa. tikten sonra her iki memleketin 
·' k'd . I A nıasuu , vazıye ı gı çe rısa- l' k . ld I h . . . . b"rl .. 

1 
. . Babaeı ı e tesıs o unan y d tt" •. . . 1 .1 a ıyet mer ezı o u. rak pet. ancı aıyasetı ı eıtin m14tir • 

. d b"· net pey a e ıgı ıçın, ngı te. il . H f B _d 
gır deposu sayesın e ta ıı ve . N "t .. . d k' h' ro erı, ay a - aP. at -

1 k d h·ı· renın ecı uzerın e ı ıma- M l p· L. a,. 
sun'i sıfatlar yapı ara a ı ı . . d f ıhet · 1927 d usu - ıpe - ınc ı tay-. 1 . . · yesını e e mış, e . 

1 
' . 

vilayette bırçok tay ar yetıştı- l 'it b 1 k t" . t'k yare ıstasyon arı. Adeıı hıma. 
ngı ere u mem e e ın ıı ı - . p b. . . 

rilmittir. ı yesı, az ara ızm ve ıaıre ıı-
Huıuai muhasebenin sene- l bi lngilteren;n alakadar oldu. 

vi varidatı (337,000) liradır. !arını tama.mile almaktadır- ğu noktalar çoktu. Dünya 
Tahsilat o/<' 87 nlsbetindedir. lar. Bütün bu tediya~tan son. 1 b~hranında~ son derece müte
Borç için mtWkuf olan yo~- ra bu sene (20,000) lır~ .~ara ı e~ır ?l~n Hı~z 1?"allığının .va. 
tur. Bu paradan yol ve köpni- artnııttır. Mu~as~be ~udur ve zı~etı '!'tısadıyesı de hancin 
tere (65,000) lira tahsis olun- m~mur!arının _ıfa!ı vazıfe husu must~ıl meml~etler ?zerin. 

kta ve muallim m&aflan da ıundaki -ulen •ayanı tak. de, bılhasaa Hıcazdakı mak. 
m:ntaıaman tesviye edilmekte dirdir. sat ve tazyiklerini oldukça tes 
~r. Mütf'.ahhitler de, istihkak Ragıp KEMAL hil etmektedirler." 

1.tanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi tpukarrer 60 çu
ul 80 randnnanlık birinci yumupk 
un 22-ô-932 tarihine müaadif sar· 
flllillıa günü saat 10-11 de Oaküdar 
da atlama ~ında 84 numaralı uncu 
diikkinındıı sablacağınclan talip 
olanların yövmü mezkiırde 931-
4461 dosya nuınaruma hamilen ma 
hallinde hazır bulunacak m-ura 
müracaatları lüzumu ilan olunur, 

Feci bir kamyon 
kazası 

(446) (2712) 

• • • 
SiVAS, 10 - Şoför Kula Meh- .~·O. ve birinci fırka ihtiya. 

met yolcu dola kamyooiyle Kay- cı ıçm ayrı ayrı fartnamelerle 
seriye giderken, Hanlıköy civarın 30 000 k'l 
da kamyDftU, denıye denilınit yol • 1 0 un pazarlıkla alına 
culardan 14 yatında Makbule ile caktır. İhalesi 18-6-932 cumar 
çerkeı Nuri derhal vefat .,tmi,ler, tesi gü~ü saat 16,30 da Ye 11 
diğer on yolcu da yaralanmı,lar- de komııyonumuzda yapılack. 
dır. .. tır. Taliplerin ,artnamesini al. 

Şofor Mehmet, kazadan sonra mak üz.e h .. 
bozuk kamyonu tamir ederek mü- 1 • . . re er gun ve pazarlı
tebala yolcularla yoluna devam ga ı,tirak edeceklerin de vakti 
ederken Şarkqlaya yakm bir yer muayyende komİ5yonumuza 
de yol"!'l~dan ~iri tofôre, _kam- 1 müracaatları. (450) (2715) 
yonun ustundeki •nalan duı:Plt· 1 
meıini söylemiı, ıoför de ka.myo- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!'~!!!!! 
nan ~.ıtüne çıkıruı~ır. . 1 br. Jandarmalar, derhal katilin 
~for qyaları duzeltırken m~- takibine çılcmı,lar ,.., kendilerin., 

hnl phıa tabancasını ç~erek uç 

1 

silıib atmağa kalk~ katili öl. 
el kurşun sıkhı"ır. Şofor yaralı dürmüşlerdir 
bir halde kamyonun Üstünden yol Yapılan tah'-" •- • L ·ı 
k d- t••...:;: - 1U1<a.., ırore .. atı 0 • 

enanna Uf u,.~ zamaa muteca- tmnobil kazaıınd öl M kbul' • --~- " ba ı.._ 1 a en a e-vız, ...,onan fln& ~ kurşun nin a.kraba11ndan iınq Ye f" " 
daha sıkarak kaçmaga ba9lamıı· · intikam ı. Mi'! "ld" .. .'°.ona 

a ı e o unnut ımıf. 



annelere 

Yavrunuz 
lahal 
veya 

Dizanteri 
oluna 
ona 

••••• Hanım'ın No. 
Tahir prla: 

Şen ,ehnmi 80lc'urdu bugtln 
Karcığar prkı: 

hamızlan-

mıt rit 
ile yapıl
IDlf olan 
meşhur 

ELEDON 
verbılz. 

Momldın ohu mu sevmemek teni 
No. 18750 MM'at Cemil Ye R~a qref Beyler 

Knrdili muhtelit taksim, tanbur Ye kemençe 
Hlhleyin taksim Viyolonsel ile 

COLUllBIA PIAldannda çdunıftu' 

Takııimp ANQRAMABahçesi 

HİKMET RizA HANIMIN 
f,tirakile 15 kİfİden m6rekkep alaturka ınadld l..cyeti 
Her alqam saat 18 dea itibaren icravi terennnm etmektedir 

P•rtemb., C-- ye Pazar gilnlerl 
Hakiki Azeırlı11tycan T6rk Mu•lki heyeti 

LV b•.hçellindeld 

Su: &.yetine lfttr- etmiıt • 
8a heyeti j Muganniyeler 

Kemenl Mutıtafa Bey Nezihe Hanmı 
Udi Selllıattin ,, Nazire ,, 
Piyaııi.st Madam Aııjcl .ŞÔkran ,, 
Kemençeci Sotiri Ef. F aıı:llet ,, 
Udi Marko " Ferihm ,, 
Gazelhan Yahya Bey Sfiyeyda ,, 
Hıuuıade Artald Ef. Dıırdane • 
Her gln ... t 6 dan ltlberen icrayı ~agannl etmektedir. 

lzmirli Od hemşireler 
Nadre Hanım (Bançiııt) MeThibe Hanım (Kemani) 
dahi her akıam huuıi par~anaı tereıurihıı etmektedlfter. 
AJafranga kısmında her alqam aynca mükemmel orkestra 

iZ ue e Pli ı 
Her akıam Darüttallm Heyeti terennümsaz olmaktadır. 

Kapı duhuliyesi ve taşdelen suyu S kUJ'Uftur. 

DlKKAT 
Fabrikatörler 

Mühendisler. 
SANAYi iNŞAATI MOLTEZIMt 

Fabrika bacaları illf&&tı kazan, 
duvarlan, ı.. türlü i•111ayı Ocakla
n yapısı ve tamiratı: laer neYi --

1 kinalar Temel yapnr w buhar boru 

1 

kaplomel•n. 
Adree: Mi1uta Macar Mimar 

1 

F. ŞRANS 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınınerçiJale 
iTALYANA 
Sermayeel T00,000,000 

(lhti,.at akçai: 
580,000,000 Liret) 

Tranllen (ley,.Uin çekleri) 
ııatar 

Liret, franlıı, lnııffls HrMı veya 
dolan fraak olerak ııatılan bu çek 
ler •yeeinde _."t'e ıltaenis pa

ranau k.....ıl emalyetle tafD' v• 
hw -.ı lıter.-ı. diin,.um 
hw -.fmda, ıeiılrde, otellwde, 
v~•da tı-ı ı ıtıa bu çekleri 
.,.. 1oiiçilk tec!i,..t içla ...Jdt ma
Laı da lıolaylılda iotArnal ..dc-
billnlniz. Travellerı çMiai ha
kiki ııahibi.dea lıqb kiınoenin 

lml1-ma,.acafı bir telrilde ter
tip ve ihtaa edilmiftir. 

1
1 

lıtanbul 3 indi lua -rluj.n 
danı TfD>&mm· 800 lira ı..,.,- tak 
dlr olunan Yeni kapcda Katip Ka
.., mahalleeinde Mu C3dd..U.
de eeki 119 yeni 121 ........ıı ı16kl kiaın dörtte 6ç binası ile yine te 

• ırwnına 400 lira kıymet takdir olu-

•ızı f'ahatsıa eden 

t.w karın •••glnll~lnt 
izale ediniz. 

Rant LI N 1 A nntUrünO giyiniz. 
VUuudUnUzde mevcudiyetini bile hisseı

mlyeceksiniz • Giydiğiniz andan itibaren 
vucudUnUz lıeman bir çok 11nlimetro 
lncelecektir. Fazla olarak iyi ve elAslikl 
trıkoıunun daimi re müessir 11aaajı aayesin
dt zahmetsiz H yorucu rejimden arı olarak 
bütan fazla semizliği izale edecektir. 

Bunu, mağazamıza gelip tecrübe edi
niz. Veya karnınızın kuturunu ve mecmu 
lrtllaını bildirerek adresinize göndertiniz. 

Fiah : 17. lira - Siyah 20. llra 

Valnıa, BevoOlu'nda 
Tünel meydanında 12 No. 
lsttkıaı caddesi ~as No. 

maoaaaıarında satılıf'. 

•&aıa ı 1•6. Ro•ld. lla•••ma•• 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Bin adet hayvan Yelenae.ioin kapalı zarfla münakuuı 7 
Temmuz 932 pertembe günü aaat onda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname Ye nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya it
tirak için teminat Ye teklifnamelerile mezkllr günde muayyen 
saate kadar komiıyona müracaatları. (2700) 

lasa~a Bele~iJesin~en: 
Daireye müteallik ve fenni mezbaha umuru baytariyeaini ifa 

etmek üzere elli bet lira ücreti tehriyeli baytarlığı talip olanla
rın v< •aiki reımiyelerile belediyeye müracaatlan ilin olunur. 

(2697) 

Niç • n Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

------------------------ J naa Fatihte Kwmaı mahallesinde 

Hava makinist mek
tebi müdürlüğünden: 

EYaaf ve mikdarları aıağıda yaaılı malzeme 19 Haziran 1932 
Pazar günü ıaat on dörtte mektepte müteıekkil kamiıyon vuı
taıile pazarlık ıuretile satın alınacaktır. Talip olacakların •t•
ğıda münderiç e-raafa veya bu evsaf;l yııkm evıaftaki çelik nü· 
munelerile birlikte müracaatları. 

EVSAFI 
Haddeden çekilmit yumuıak çelik (üıtü parlatılmıt düz ola

cak karbon O, 15 ili 0,20 olacaktll'. 
Kükürt ve foıfor mikdarmm beheri 0,04 % ve mecmuu 0,07 i 

tecavüz etmeyecektir. 

ı,BADI 
Kalınlığı GenitliAi Tulü 
1.8 Pur 2 Puı 25 metle 
1-4 " 3 " 25 " 
1-4 " 1 " 25 " 
3-8 " 3 " 10 " 
1-2 " 4 " 10 " 
3-4 " 5 " 10 " 
Mecmuu ıikleti "53! kilodur. 

İstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo" • ı 
3120 Kuzu eti ) Pazarlıkla mlinakuuı · 18 Haziran 932 

21140 Koyua eti) cumarteel günü Saat 14 te 
Deniz efradının ihtiyacı olan yukarıda mikdan yazılı etlerin 

6 Haziran 1932 tarihinde yapılan münakuaıında teklif edilen 
fiyatlar vekaleti c.elilece gali görülmilt olduğundan daha ehven 
fiyatla vermele talip olanların yukarıda yazılı gün ve ıaatte lı
tabul villyeti defterdarlığı veznesine yatıracakları muvakkat te
minat makbuzlarile birlikte Kaaonpaıada Deniz Levuım aatm
alına komiıyonuna müracaatlan. (2655) 

Alman kitapçı, Alman kitaplen ., 

Emir Han ookafında eıki 16 yeni 
14 numaralı düldılrun clört llç hiı
.. ,; açık artırmaya vazı olunmuı

tur. 3()..6..932 tarihinde f&rlnamele
ri dinnhan•y• talip edilerek 21-7-
932 tarihine müıadif P""tembe ail
nü eaat onclörttea on &ihya kadar 
lıtanbul 3 iincii icra ınemurluitun
da açık artırma ıuretile ııatılacak

tır. Artırmaya lıtirak için ,.üzde 7 
teminat akçeoi ahrur.Müteralcim nr 
8'İ, belediye rilıumu, vakıf icanıi 

milıteriye aittir. Haldan tapu ıicil
lile ııabit olmayan İpotekli alacaklı

lar lla difer alakadarlarm ve irtifak 
ı...kkı ııahip.lerinin bu haldanıu ve 
huıuıile faiz ve muarife dair olen 
lddialanru ilin tarihinden itibaren 
20 pn zarfında evrakı mliıbiteleri

le bildirmeleri lhımdır. Akıi halde 
baklan tapu oicillile ııabit olma
yanlar ııahf bedelinin paylaımaıın

dan hariç kalırlar. Alakadarlann ic
ra .,. lfliı kanununun 119 uncu 1 
maddesine tevfiki hareket etıneleri 
lüzumu ve daha fazla mallimat al- \ 
mak iıteyenlerin 31-17 numanı ile 
ınanuriyetimize müracaatlan ilan 
olunur. 

..... BONO 
Gayrimüaadil ve mllbadil 
bonoları alır, satar, Balıkpa
zar Maksudlye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Der'fit 

ZAYi - 7-11-31 tarihli ve 9197-
6868 numerolu 10 paket liatildere 
alt 1Wlllnn& verditlm ııi!mrilk Mde
line mahıuı l'ümrük mal<puzunu 
zayi ettim. Bulundukta biç bir hük
mü olmadıfmı ilin ederim. Rlsa Pa

oku u, camii ıerlf ookağı. Ab-

Birçok kimseler üç dört senedenberi 
kumbaralannda azar azar blrlkttrdlk
leri para &aye&inde bugiln pzel birer 

ev •ahibi olmutlardır. 

f Türkiye İş Bankası 1 

İstanbul Sıhhi mües•eseler 
Mübayaa komisyonu riyasetinde11ı 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan338çift yaalılı: yerli iıkarpin21 
Haziran 1932 salı ııilnii saat 13 te pazarlık ıuretile ıatm alına
caktır. Tali !erin mezkur komiıyona müracıaatlan llAn olu-

T_i 
AŞILAYA 
SiNEKLERİ 

ÖldUrUn 1 

Her Mne bu kadar tiflftlıı OIU111üne ..ııetıı
.,.ı veren tlfoııua ııılkroplarıııt tu,ııı .,. pis 
Y&cudilı nakledeıı kara lhıtlı lıunlıar .,. 
pcuk öldUrücildClr. Dal• lllıahrefat içe
risinde J•tadıOı ıçın bura4u aldıGı bastalık 
tohumlarlle ylyeceklerini.ıt ıelurler. 

Sltıtk , liYriıiııek Ye blloU.ıt lıafaratı 
lilr'ade •• kat'ı aurette lldllrlıelı lfiıı • 
ımin naıta, bUtUa dllftyao& tanııı-. ılaa 
nıT'tir. Sarı ..... Vll 11,.ıı 91zglll teııeke 
Uzeriııdelıi •ak• A1ınine ~I edlılı. 
•avet mQ"QrıQ t•nek• Ga•l'lnde bu -••m 
mevcut deOH•e aldıOınıa maı Pi.iT deQlldlr. 

Umuıal 0eposıı ı 1. BERT " 'OREKAsl lllanbul- Clalata VoJYoda hu 

Türk musikisiain YENİ YILDIZI N. ilanım 
Muhteıem bir saz heyeti refakatinde her gece Arnıvutköy sahi!ind 

BOSFOR PALAS oteli bahçesinde dinleyicilerine en veciılı s•aıJİ 
--- geçirtiyor. Bahçede en yilksek aile neuhau \e hava<ı 

Göz 
Proleııör 

Dr. Esat Pap 

Hekimi 
1 

Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şilkrfi 
•--• Aııkarı cad.ıuı No. !50 Hilmi lı:ltıpbınesi yanında 

'Darülfünun mübayaa 
ı komisyonundan: 
1 Tıp Fakülteainin 1-6-932 tarihine kadar yalnız Yat ve ~-J 
' meyya alb aylık cli4er bildmum ihtiyaçları bir ıenelik olııP! 
1 kapalı zarf uaulile münakuaya konulmuttur. Fiyatlar mut 

1 
ııörtildüğil takdirde birlikte ve yahut tefrik olunarak ayn 

1 
ihaleleri iua edilecektir. Bunlardan: 

9 Temmuz 932 cumarteei günü kuru ve yaı meyva. 

1 
11 Temmuz 932 pazarteei günü muhtelif kuru erzak. 
13 T emmu& 932 çar9ambe günü ıadeyağı, zeytin yağı, aa~ 

1 et, elmıek. ,,,ı 
1 14 Tommua 932 pe11embe gilnü hayvan yemleri ve envai Y 

heder Ye aalre ~ 
16 Temmuz 932 cumartesi giinü odun, mangal, kok ve efl ti 

mad- kömürlerinin ihaleleri teaadüf eden günlerde saat 15 J 
ihale edilecektir. Bunlann her birerleri için ayrı ayn mevcut t 
name ve ihtiyaç füıtelerini görmek ve fazlaca malumat almak il" 
teymılerln Mülga Harbiye binasında Darülfünun Mübayaat IıO' 
miayonu kitabetine Ye münakasaya ittirak edeceklerin de bu ~ 
teki temlnab muYakkatelerini bir gün evvel muhasebe veznel1 

yabrdıktan ıonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte komisyo; 
mUD müracaat eylemeleri. (265 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları J 
T erkoada manduacı çayırının 932 aeneai otu bir ay müdd~. 

puarlıkla müzayededir. Taliplerin 10 Temmuz 932 pazar ııü~ 
M kadar latanbul EYkaf müdiriyetinde orman ve arazi kalemı:,. 
müracaatları. (27 

illede tepeee ören yandı: orman lat'umdan 200 bin - kilo 
ıatlrihı bir •- zarfında imal Ye ihracı. 

Cavutbaıı pftlltinde kötk önünde 20 dönüm tarlanın bir • 
Hlı i.an. 

&Alda ~ 1uıh IOO bin kilo kömürle 20 dönüm ta. 
laıllll kan paaarlılı:la bir ay müddetle müzayedededir. Talipl~d 
25 Huin.ıı 1932 cumarteel ~üne kadar lıtanbul Evkaf Mıı 

5 riyetlade Orman - Arul kalemine müracaatlan. (270 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 
Bin iki J'Üll adet hJYan çulunun kapalı zarfla münaka1

1 T T-uz 1932 pwtembe günü ıaat on '· bet buçukta yap• 
oıdrb:r. Taliplerin ntimuııe ve ıartnameyi görmek üzere her S 
.,. mUDakaıaya fıttiralı: için teminat ve teklifnamelerile m~Iı 

B de -...-. ...tıa kadar komleyonumuza müracaatları. 
- ıı- (26 
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