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Vatan müdafaası, 
Cümhuriyet 
Orduları 
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Siirt Meb'uau MAHMUT 

Fırkagrupunda Türkiyenindavet edildiği takdirde;;; 
Türkiyenin sulhperverliğinı. 

den tüphe edenlerde hüsnü ni
yet olmaz. Beynelmilel politika 
da mühim bir rolümüz vardır. 

Cemiyeti Akvama girmesine karar verildi 
~~~~~~~~~~~-···~~~~~~~~~~~-

• kv ____ a gj--~ e t k ee 

eynelmilel kuvvet müvazene
ainde mühim bir kıymetimiz 
-w-ardır. Beynelmilel sulh dav~
aında tahklruk etmit eaerlen
rniz neticeleri görülmüş mu
vaffakıyetlerimiz vardır. Türki 
Ye bütün bu kıymet ve muvaffa 
luyetleri birinci derecede, cüm 
huriyet ~rdularının kudretine 
medyundur. 

ANKARA, 28 (Telefon) _ Cemiyeti Akvama dahil olmuı tir. hususta bir karar İtihaz olun- ınaında Türkiye cümburiyetinin temmuz ayı zarfında huıusi bir 
Ciimhuriyet Halk Fırkası gro- için davet edilmeıini 40 devlet Davetin katibi umumilik tara masını teklif eyleyecektir: Mek Cemiyeti akvama iştira.ki için da- celse a.ktetmeoi ve bu celıede 
pu buııiln meclia içtimamı mü- murahhası teklif edecektir. Bu fmdan §U bir iki ııün zarfında sikadan sonra davetle Cemiyeti vet edilmesi lehinde Yunanistan Türkiye'nin Mekoika'nın 

1931 teakıp toplanmqtır. Gropta meyanda Yunan murahhaaı M. hükômetimize bildirilmeoine in Akvama giren devlet Türkiye ile bazı devletlerin hazırlamış ol- senesinde meclise kabulü aıra1ın-
Türkiyenin Cemiyeti Akvama Mihalakopulos Tlirkiyenin Ce- tizar olunmaktadır. Bu takdir- Cürnhuriyeti olacaktır. duldan takrir, meclio divanına da icra edilmiş olan ayni mera-
davet edildiği takdirde dahil ol miyeti Akvama girmeai ve bu· de hükıimet meclisin cumartesi CENEVRE, 28 (A.A.) - Ce- tevdi olunacaktır, •İmle ve ayni ferait ile resmen 

Milli Müdafaamızın muhte
rem vekili, iki gün evvel Büyük 
Millet Meclisinde müdafaa kuv 
Vetlerimiz hakkında uzun ve 
kıymetli beyanatta bulundu. 
Milli Müdafaa kuvvetlerimizin 
maddi ve manevi cephelerinden 

ıı= mail kararlaıtınlmııtır. Gelen nun faydaları etrafmda ehem- inikadında keyfiyeti Büyük Mil miyeti akvamın perıembe günki Bu takrir, hemen müzakere e- kabul edilmesi derpit olunmakta-

i.;=;;;;;;~-;~Ulll~;;;l~l;;ll~;l;;;lll;;;~;l;~IUll;l;IU~~;;l;;;l;~;~ll;l;ll~Hll\;;;;~l;;;~IH;;.;l;;ll~;;;:ll:ı;;~İl;;l;;l;;ll~~;;;;IUIU~;IDlllDlllll\UllDIUlllHIUDWUUlllllDl!ı,, 
Buğday kanun liyi- Fırka 81.dususıi d --

h d d•IA G areer en 
asın a ta ı at rupu Maaş alanlar bahsetti. Cümhuriyetio kara, 

deniz ve haYa ordularının her 
zamanki gibi kudretli, imanlı o 
larak vatan hudutlanru bekledi 
iiini söyledi. Milli Müdafaa büt 
çeainin tanziminde hakim olan 
fikirleri anlattı. Nihayet bütün 
bu izahlar, Millet Meclisinde 
derin bir tasvip, takdir ve mem 
nuniyetle karşılandı. 

Biz eminiz ki; Milli Müdafaa 
vekilinin beyanatı; yalnız Mec
liste ve memleketteki bütün va 
tanda,lar arasında değil, hariç
le Türkiyenin harp ve ıulh po 
litikaaı hakkında bilgiıi olma
Yan yabancılar arasında da ay 
ni tesiri bırakacaktır. Bütçenin 
lan2iminde hakim olan ruh; 
beynelmilel yeni telakkilerin en 
ileri bir niabette kabul ve tatbik 
edilmesidir: Filhakika bu ıene
ki Milli Müdafaa bütçemiz, bir 
t11raftıın tasarruf ve iktııtat mü 
lılhazasile diğer taraftan tesli-
hatın t11hdidi esasından mül. 
henı olarak geçen senelere nia 
hetle asgari mikdara indirilmit 
tir. 

İktısat encümeni; icabında 
gümrük resminin indiril_ 

mesine dair fıkrayı tayyetti 

Rahmi Bey 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Buğday kı.nun layihasile ziraat 
enatitülerine dair olan kanun layi 
hau bugiin öğleden evvel ve son 
ra Ziraat vekili Muhlis Beyin hu
zurile içtima eden İktıaat encüme 
ninde müzakere ve kabul oluna
rak her iki layiha bütçe encüme
nine tevdi edilmittir. 

LIJyihada yapılan tadiliJt 
lktıaat encümeni buğday layi

haaı Üzerinde yaptığı ba~hca ta
dilAt cümleainden olmak üzere 
buğday gümrük reıminin jcabın .. 
da indirilmesi için hükümetin İı· 
!ediği saliıhlyeti layihadan tayyet 
mittir. Encümen mazbatasında bu 
huıuata atideki mütalea serdedil
mektedir: 

"Bu hükmün kaldırılması ge
çen mevsimdeki fiyat düıkünlüğü 
dolayıaile e&asen buğday ziraati
ne kartı inhimak ve temayülü te-
2elzü]e uğramı olan bazı çiftçile 
rin bu vesile ile de bu yanht dü
ıüncelerini takviye etiniş olma .. 
mak mülihazaaından ibarettir. 

<Devamı 5 inci sahifede) 
' 

F enerbahçe, Selanik 
muhtelitini 4-0 yendi 

Burada bilinmesi lazım olan 
en mühim nokta şudur: Cümhu 
riyet ordularının batkaluına ta 
llrruz Ye tecavüz gibi gayesi 
Yoktur. Onlar; metru bir mü
d11faa vasıtasından ibarettirler.· 
lierkea bilir ki, en iyi• ve en sağ 
lam sulh politikası; ancak kuv 
'W'ete istinat ederek yürütülebi
lir. Bu hakikat, yeni ke,fedil
rni, değildir. Ancak sulh ve har 
bin ilgası için yapıla!) bunca 
Propagandalara rıığ~e.ı yazık 

ki, hala yürüyen hakikat bu- Oyun gu··zel oldu ve hemen 
dur. Son senelerde Avrupanın 

muhtelif memleketlerine yaptı- hemen Fen erin 
iiımız seyahatlerde • yalnız rea 

illi ve hükumet adamlarında de h k• • t•ı ltİ 
ğil, halkta da ayni kanaatin y~ tam a ımıye ı e cereyan e 
t<ldığını gördük. Esasen l'.enı · ı k bu !itinin bu suretle ibraz ettiği sport-T ki k dd t ıda G .... en hafta tehrimıze ge ere 

Ür • yenin mu a era ını d rada-~e lzmirde muhtelif maçlar ya- menlik kay de ••yandır. 
•e edenler, her şeyden ziya e an Selanik Mubteliti lzınir dönii- Stadyomun kapm Türk ve Yu-
çok realisttirler. Onlar, her dev P •. de hasılatı lıtanbul fakirlerine nan lıaynıldarile ıüalenmitti. 
rin zaruret ve mecburiyetlerini t?tn ı.:.ak üzre bir maç yapmak arzu Maç, l stanbul Futbol heyeti 8.za-

k d 1 1 B k mil 
81 0 

·ızhar ederek büyük bir ham- smdan hakem Nuri Beyin idaresin 
Ço oğru ö çer er. at a sunu . · ha de saat 5,30 da lıatladı. 
letlerin sulh yolundaki hareket yet eseri göstermıı ve bu e':?r~. ı;-

1 F nerbahçe klübü de buyuk bır Evvela oahaya ellerinde büyük bir 

• 
iktisat vekili 
izahat verdi 
ANKARA, 28 A.A. - C. H. 

Fırluuı bugün öğleden sonra Af
;ııon meb'usu Ali Beym riyasetin· 
de toplandı. Ruzname,sine dahil 
o/an muhtelif mesele! hakkında 
müzakereler cereyan tti. 

1 - Afyon mÜ• •hsillerinin 
kooperatif terk.il flfm · hakkında 
olup i.ktısat encümen• de müza
kere edilen lôJlflıanın ~sası .sure
ti umumiyede kabul llildi. 

2 - lkt-t buhra ı hak.kında 
lzmir meb'usu Mahrr. ıt Esat Be
yin sual takriri ü.ı ine ikhsat 
ııekili Bey izahat verdi. 

3 - Büyük Mıllet Meclisinin 
mutat olan yaz tatili müddetinin 
J teşrinisaniye kadar devam et
mesi kararlaıtrrılarak mü%akere
ye nihayet verildı. 

Yeni 
Tasarruf 

Tütün Eksper kur
su da kapablacak 

Tütün ve Müskirat inhisar
ları merkez te,kilatlarının te-. 
hidini takiben 
İnhisarlar U
mum Müdür
lüğü te,kilatı 
da aoo ve kat'i 
şeklini almak 
üzeredir. Yap
rak tütün, ma
mul tütün ve 
Ziraat F e.ı ıtU
beleri Tütün ih- Hüsu u Bı,;. 
tisas kısmı; imalat, Ticaret ıu 
heleri de Müskirat ihtisas kıs
mı olarak faaliyete geçmişler
dir. Bunların haricinde yekdi. 

(Devamı 5 inci sahifede) , ' Racing Cluhde 
France şehrimizde 

\'e le§ebbüslerinde geri ka ma- :eı.:'nuniyetle itlirak e~i,ıir.Ş-;h Türk bayrağını taııyan Selanik ta
Yı hiç bir Türk devlet adamı ve rimiz Halkevinin delaletıle tertıp koru çıktı ve halkı selimladı ve tid 
Vatandaşı düşünmez. F ak~t mü edilen bu maç bugün pek çok se- detle alkıılandı. Bunu takiben Fe-
dafaa silahlarımızı da emın ve yird huzurunda Taıal'm Stadyo· ııerbahçe takunı ç.ıktı ve ayni suret- Evvelce de haber verdiğimiz 
Lvvetlı' bı'r mu" dafaanın icap munda yapılmıttır. le hararetle alkıtlandı. gibi Franoanın en eski ve en iyi 
"U Sel8.nik takımı Pera klübünden 
ettirdiği mikdardan aşağı tuta- Selanik nwbtelitinin göoterdiğj bu bir oyuncu almıttı ve Fenerbahçe de kulübü olan Racinhg Cluh Gala 
llıayız. Son zamanlardaCene~e yükoek hamiyet halkımız tarafından Cevadm raba:toızlanma&1 yüzünden laaaray - Fenerba çe takımlari 
de teslibatın tahdidi meselesın büyük ıükran hislerile kar!d"""."! Galataaaraydan Nihadı alarak §U ıe le bir kontura! yapınıt ve teh-
de aldıg"ımız vaziyet güzel niye tır Yaptıkları maçlarm neticelen (Devamı 5 inci sahifede) rimize müteveccihen Pariaten 
• ı·ld' her. ne oluroa oloun Seli.nik muhte- h k t ım· t• Bugu·· F lıınize en parlak bir de ı ır.. are e e ıt ı. n ransa-

nm bu elli ıeJtelik kulübü ara-Haklarımızın ayaklar altın • ---- lannda lzmirli Y!;hap of,luğu 
da çiğnenmemesine çok dikkat halde tehriınize gelecektir. Ra-
ediyoruz. Zihniyetler, belki bu~ cing Club Avrupa futbolünde 
dan ıoora deği,ir; fakat b~ ~u mümtaz bir mevkie ıahip bir ta 
ile kadar tecrübenin ve tarıhın kını olmakla beraber oldukça 
"erdiği misallere bakılırsa, kuv da kuvvetlidir. Avrupa matbu-
•et ile beraber olmadığı zaman abnı ve bilhaHa Franıız gaze-
"hak" m vücudü inkar ediliyor. lelerini takip eden ıporcular bu 
l<uvvet, kendini hissettirdiği takımı çok iyi tanırlar. Bu ta-
Jla1nqın iae hakkı aramağa lü kon Fransa milli takmıına altı 
aum kalmıyor o kendiliğinden yedi oyuncu veren bir ekiptir. 
!!eliyor. Başk~ bir vesile ile d~ Bu takımın bu aene için çok bü 
ıf_ade etmittik: "Ben ku~etlı yük muvaffakıyetleri vardır. 

Muallimlerin tekaüt 
lükleri hakkındaki 
layiha mecliste 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Hususi idareler bütçesinden maaı 
alan muallim ve memurlarm teka 
ütlükleri hakkında hükumetçe ha 
zırlanmış olan kanun layihaıı Mil 
let Meclisine tevdi edilmiıtir. Bu 
liyihanın ihtiva ettiği esaslara gö 
re hususi idare bütçelerinden ma 
a§ alan bilfunum memur ve mual 
!imler için bir tekaüt aandığı teı
kil olunacaktır. Bu sandığın ida· 
resi Dahiliye ve Maarif vekaletle 
rine ait olacaktır. Her sene idarei 
hususiye bütçelerinin maaş tertip 
]erine mevzu tah:ıı.iıatın yüzde iki 
si müşterek tekaüt sandığı için 
tefrik olunacaktır. Sandığın vez
nedarlık vazifeleri Ziraat Banka 
sı tarafından ifa edilecektir. Hu
suai idarelerden maaş alan mual
lim ve memurlar mer'i bulunan te 
kaüt kanunundaki mülki memur
lara ait •)mumi ahkam dairesinde 
tekaüt edileceklerdir. Mezkiir mu 
allimlerin ve memurların yetimle
rine ve duJJarına da bu kanuna 
göre maaş tahsis olunacaktır. 

Mü~terek tekaüt sandığına veri
len aidat, mütekaitler maat1arını 
tediyeye kifayet etmediği takdir· 
de noksanı huauai idare bütçeleri 
maa§ tertiplerindeki mubaaaaaata 
göre mütenasiben viliyetlere tevzi 
->lunmak suretile tamamlanacak
tır. Tekaüt kanununun neırinden 
sonra kendi talebi veya kanuni 
sebepler üzerine tekaüde oevkedi 
len huauai idare memurJan ile mu 
allimler ve bunlann yetim ve dul 
lan da bu kanunun ahkammdan 
iatifade edecekler. lir. Bu layiha-

! 
nın bu son hükmünden iatifade e 
decek vatandaıların adedi 13 bin 

f den fazladır. 

Stockholm'de 
Bir Türk kızı 

Zehra H. terbiyei 
bedeniye 

enstitüsünü bitirdi 
Stockholm muhabirimizden:

Dünyanın en büyük terbiyei bede· 
niye muallimleri 
enstitüsü olan 
Stockholmd < 
ki Gymnaatiska Ce 
tralinstitutet kurı 
lanm bitirmiıttir. 
Bu sene ili knı:ım 
dan diploma a· 
!anlar içinde Zeh· 
Ta H. iaminde bir .... t---
de Türk kızı var
dır. 930 kanunu
aa.nisinden beri lı 
veçte bulunan .a.. 

Zehra H. laveç li- Zehra Hm. 
sanını da öğrennıit ve bu suretle 
parlak bir imtihan vermiştir. Zeh· 
ra H. mektep sporlan hakkında 
t.etkikatta bulunmak üzere bu yaz 
Danimarka ve Finlandiyaya ıılde
cektir. Zehra H. aonbaharda av
det edecektir 

Yım !" diyenlere karşı elınde Bilhasoa aralarında memleketi· 
k, llV'W'eti olmayarak yalnız: f "t'" K rl l 
'8 ek k mizde çok büyük dedikodulara zmı ın u u Uf en de haklıyım!" dem • e • •• • 

Seriya müstehzi tebeuümlerı sebebiyet veren Vehabın bulun gunu 
davetten başka bir netice vermi ması bu takımın diğer hir huıu 
Yor. siyetini teıkil ediyor. IZMlT, 28 A.A. - lzmitin 

Konferans lııtıbaları: Alman Başvekili Von Papen 
Fransız Başvekili M. Herrigot'nun ciğarasını yakıyor 

Lausanne konferansı 
inkıtaa mı gidiyor? 

Fransa askeri metalibini kabul 
ettiremezse müzakere duracak 
Almanlar da böyle bir 

keratı kat'a amade 
vaziyette müza
bulunuyorlar 

Lauı.anne konferansı ehemmi. 
yetli bir safhaya girmektedir.Konle 
ranıın hugÜn içtima edecek olan 
celaeaine huauai bir ehemmiyet at 
fediliyor. Konferan11n içtima etti 
ği günden beri cereyan eden mÜ· 
zakereler neticesinde Almanya
nın şimdilik tamirat bedeli tediye 
edemeyecefini Fransa da kabul 
etınİftir. ihtilaf ıu noktada temer 
k:üz ediyor: 

Almanya tamirat borcunun ka 
milen ıilimneaini iatiyor. Franaa 
ise Alrnanyanın §İmdilik tediye e
demeyeceğini kabul etmekle bera 
ber ileride tediyeye muktedir ola 
cağını iddia ebnektedir. Franaız
lar dört senelik bir moratoryom 
verilmeaini kabul ediyorlar. İngi
lizlere gelince; Jngiltere diyor ki, 
dört aene sonra tediye baılarıra 
dahi bu, beynelmilel ticareti alt
üst etmeyecek tekilde yapılmalı
dır. 

Fransızlar tarafından ileri aÜ· 
rülen bir teklif le ıudur: Alman

( Devamı S inci sahifede) 

/ngiliz Hariciye nazırı 
Sir John Sfmon 

lıonf eranstan çıkarken 

Bu kadar apartıman ni 
çin ve nasıl yapılıyor? 
İnşaat işlerinde hummalı 

bir faaliyet var •• 

V · t"mi kurtunuş bayramı büyük teza. . alanımızın ve vazıye 1 
• Devamı 5 inci sahi'fed 

:ı.ı h b k 1 6 
, hüratla tes'it edilmektedir. Ak Son ıeneler zarfında lıtanbul-1 n llauaiyetleri bizi aş a mı da miali görül.memiı bir intııat ~lerden ziyade dikkate, hassa J şam fener alayları yapılacak- heınen hemen bO§ arıa kalmamıı

h~ .. Yapılan intaatm yüzde aekse
nıru apartımanlar te§kil etmekte• tı ed' j faaliyeti var. Takıim, Şifi!, Maç-Yete, fedakarlığa icbar ıyor. Karadenize aececek talyan gemileri · tır. ka, Şiıhane, Uleli semtlerinde 

~~~(~D~e~v~an~ı~ı~SL.!!in~c~i2sa~h~ı~l~ed~e~)'--~~~~~--=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- (Devamı 5 inci sahifede) 



a ongre erı me
rasimden ibaretmiş! 

ARTl 
Amerika da 

Bir ses: "Kongrede ne yapıyor
sunuz, diye sorarlarsa, kon

greleri beğenmiyoruz, deriz,, 

Yeni 
Reisicümhur 
Kim olacak? 
M. Al Smith te nam

zet. intihap 
mücadP1o1i olacak 

1 ••••••• 

Odalar kongresinde 2 nci celse 
İstanbul mmtakaaı Ticaret 

odaları dün öğleden evvel ikin 
ci içtimamı İzmit ticaret odası 
reisi Bedrettin beyin riyaaetin
de yapmıştır. 

Bu içtimada Hakkı Nezihi 
beyin "Oda kongreleri ve yapı 
lan temenniler" unvanlı raporu 
müz~kere edilmittir. 

Raporu tetkik eden encümen 
raportörle hemfikir olduğunu 
kaydettikten sonra şu noktala
nn tahakkukunu temenni et
mekte idi. 

1 - Ticaret odalan kongre 
sinin bir merasimden ibaret ol 
muı vaziyetinden kurtarılma11 

2 - Ruznamelerin evvel 
den tesbiti 

3 - Ticaret odaları kanun 
ve nizamnamelerinde tadilat ya 
pılmaaı. 

4 - Her iktısadi mıntaka
nın bir iktı1at proğraınının pa
pılmaıı, tahıslarla deği9miye
cek olan bu programın Heyeti 
vekilece tasdik edilerek Türki. 
yenin umumi programına esas 
tutulması. 

•• 
Uniforma ve 
Nümayiş 

Almanya ile cenup 
hükumetleri 

anlaşabilecekler mi? 
BERLIN, 28. A. A.- Alınan hü

kiametleri, mümeaıilleri konferansı, 
Alman dahiliye nezaretinde inikat 
etmiıtir. Müzakerat dahili vaziyet 
ve bilhaaaa üniforma giymek ve a
çık havada nümayiı yapmak mem
nuiyetinin bazı bükiimeıler tarafın
dan feshi meıelesi hakkında cereyan 
etmiıtir. 

llinde11bourg'u11 Mu11ih 
hü/ıünıetine ceı•abı 

BERLlN, 28 .A. A.- Hinden
bourg'un Bavyera ı;ükUmetine ver 
miş olduğu cevabın metni resmi su 
rette neJredilmemi' olmakla bera
ber, Deutsche Zeitung, mareıafin, 
Münih hükumetine olbaptaki arzu
ıuna tevfikan siyasi fırkalar mensup 
lannın üniforma taınnalan meınnui
yetinin ilgaıına dair olan kararna
menin tadili imkinı olmadığını ih
aaa etmit olduğu tahmininde bulun 
maktadır. 
Diğer taraftan, Hindenbourg'un 

Bavyera hükiimetine, mckür hükü 
metin Almanya ya kartı vaki olan 
sedakat beyanatmı bedihi bir vakıa 
olarak telakki etmekte olduğunu bil 
dinniş olduğu rivayet olunmaktadır. 

Sosyalistler Nazl'lerden 
şlkAyet ediyorlar 

BERLIN, 28. A. A.- Cumartesi 
,ünü "V orvaerll iımindeki soıya
list gazetesi binasına vukubulan 
taarruz dolayisile Sosyalist fırluuı, 
Hindenbourır'a bir mektup göndere
rek ''Hitler'in bilcum kıtaatrnm faa
liyetine ait memnuniyetin ilgasm
dan sonra blçbir tiddet hareketi ya
pılmıyacaJı hakkında reiıicümhurun 
beslemekte oldutu fllY&n• teeaıiif 
bir surette tekzip etmekte olan "Bu 
müfritane hareketlere ınüflll"Ün.İley
hin nazan dikkatini celbetmiıtir. 

Dahiliye nazın, alqam sosyaliıtle 
rin bir heyetini kabul ederek onla
rın müfrit ınilliyetperverlerin müfri 
tane hareketleri hakkındaki tiki.yet
lerini dinlemiıtir. 

Hambourg'da bir 
" Kızıl cephe ,, 

HAMBOURG, 28. A. A. - Esas 
itibariyle komiiniıtlerden miin:kkep 
olan ve fakat soıyaliıtlerle iınpera
torluk ba}'nıit l"!kilatı mensuplan
nı da ihtiva eden "Faıiıtler aleyhin 
de miicadele kongresi'·, Hambourr' 
da müfrit milliyetperverlerle onla
rın timali Almanyada müttefiklerine 
karıı miicadele etmek üzere bir "Kı 
zıl cephe" ihdasına karar vermİftİr. 

Casus mu? 

5 - Ankarada bir Ticaret o 
daları birliği vücude getirilme 
11 ve bu birliğin bütün odala. 
rım nazımı vaziyetinde bulun 
ması. 

- Efendiler, bunu uzun uza 
dıya münakaşaya hacet yok. 
Şu kongrenin haline bakın, bük 
münüzü verin, dedi. 

Bir zat ta ilave etti: 
- Hiç olmazsa kongrede 

ne yapıyorsunuz, diye sorarlar 
sa "Kongreleri beğenmiyoruz, 
deriz." 

Bundan sonra raportör rapo 
ru hakkında izahat verdi ve ra 
por kabul olundu. Kongre bu 
gün içtimaına devam edecektir. 

1 İrlanda 
Ne yapacak? 

---
• 

arazı De Valera 
taksitlerini verme
mekte ısrar ediyor 

M. Al Smllh 
Amerika Reiıicümhurluğu için 

intihabat mücadelesi hararetli bir 
safhaya girmek üzeredir. Tetri
nisanide yapılacak olan bu intiha 
bat için bir taraftan Republican 
yani Cümhuriyet fırkasının nam
zedi timdiki Reiıicümhur Hoover 
olacakt1r. Ancak muhalif fırkanın 
yani Demokrat'lann namzedi he
nüz malfun değildir. Dün Ameri
kadan aldığımız tel~raflar bu 
namzedi İntihap için fırka kon
gresinin içtima ettiiini bildirmek 
tedir. Amerikada fırka nizamna
melerine göre, Reisicümhur nam· 
zedi memleketin her tarafından 
intihap edilen fırka murahhaslan 
nm içtimaile akdedilen bir kong· 
rede aeçilir. Demokratların kon
gresi de daima Şikaıro §ehrinde 
toplanır. işte bu kongre toplan
mııtır. Ve şimdiye kadar ileri ıü
rülen namzetler Nevyork valiai 

DUBLIN, 28. A.A. - M. de Va- Roosevelt ile geçen intihabatta 
lera, önümüzdeki ilk ayın 15 günü Hoover'İn rakibi olan Al Smith' · 
zarfında 6 aya kadar yeni İntiha- dir. Namzet intihap edilebilmek 
bat icraıı li.ztm ıelip celmiyeceğine için ıülüsan ekseriyeti temin et
dair karar verecektir. mek lizımdır. Sülüs"n ekseriyet 

1 ngiltere kralına sedakat yernıru temin etmek için de bazan gün
meıdesi artık birinci planda değil- lerce uğraşılır. Bu defa müteaddit 
dir. Zira hükUmetin düşüncelerinin defalar &raya müracaat edildiği 
en b.atında , \'adesi önümüzdeki per- halde namzetlerden biri sillüıan 
şembe günü hulUI eden ve acilen le ekseriyeti tf'min edemediğinden 
diyesi icap eden erazi taksitleri me- bu uıulün değiıtirilmesi ileri sü
seleai gelmektedir. rülmüttür. Sülüaan ekseriyet te-

M. de V alera'nın ittihaz edilmi1 min edemeyen iki namzedin de 
olan karan katiyyen defi,ıirmiyece- son dakikada geri çekilerek ansı
ği ve bu hafta zarfında l ngiltere ka zm üçüncü bir namzedin intihap 
tiyen tediyatta bulunulmıyacağı aöy edildiği de vakidir. Herhalde Ho
lenmektedir. over'le bu defa kimin muanz ola. 

Mamafih kabine, lrlanda ile mev rak kar,ılaş. :ağı meıelesi alaka 
cul olan bütün ihtilaflarda bir im- ile b,.kl enmektedir. 
peratorluk mahkemesinden başka ŞlKAGO, 28. A. A. - Amerika 
hiçbir muesıeaenin hakemliğine in- demokratları konvan•İyonunun kü
gil~erenin muvaffaka! dmiyeceği su şadı esnaaında ayandan Barldey iç
~tinde M. Thomaı ta_~afından. ve- 1 ki memnuiyetinin lağvını ve gümrük 
rilmı! olan notanın muzakere11ne de tarifelerinin tenzilini iltizam eyle-
vam e~ekteılir. . mittir. 
Verılecek olan cevabı~: lngıll~r~ Demokrat konvansiyonu. riyaaetl 
~mdan hakem uı?1u~e esas ılı- cümhur intihabatı için kendi namze
barile munffakat edılmıt olmasın- dini ıeçecek ve programını tanzim 
dan dolayr,aal&biyettar bir divan !et edecektir. 
kili meselesinin mevzuu bahıolamı- Nev York eyaleti nlisi M. Frank 
yacatı 1eldinde olacağını farzetmek len Rooaevdt ile ayandan Al Sınith 
mlimkündür. namzetlerin ön safında gelmektedir 

Ottavaya gitmek arzuıunda bulu- ler. Fakat son dakikada daha kuv
nan M. de Valera, ıimdiki ihtilifı vetli bir ~amzedin muzafferen mey
kat"i suret~e . halletmek_ıizin par!~- elana çıkması mümkündür. 
mentonun ıçtima deneaıne 4-5 gun M. Rosevelt, demokrat namzedin 
zarfında hitam vermete çalışacak- behemehal sülüaanı ekseriyetle inti-
tır. hap edilrneıini zaruri kılan talimat-

• • •• ı • • ı namenin li.ğvını talep etmelerini 

Egypt'in altınlan 
LONDRA, 28. A. A.- Evening 

Neuvı'in Plymouth'den iatihbarına 
göre amirallik dairesi, Egypt"in en
kazından çıkarılmıt olan altın ve 
gümil,ün tahliyeıine müsaade etmi,. 
tir. 

ltalyamn nüfusu 
ROMA, 28. A . A.- lıtatistik 

Merkez Enatitüıü tarafından tan
zim edilınit olan istatiııiklerden an
ıa,ıldıiına göre ltalya Krallığının 
31 May11 1932 tarihinde nüfusu 
42.112.000 kitiye baliğ bulunmakta 
idi. 

Fransa ve Vatican 
ROMA, 28. A. A.- Fraıuıuun 

Papalık nezdindeki büyük elçisi M. 
Charlea Roux. dÜn aabab papaya i
timatnameaini takdim etmittir. 

M • Charlea Rowı:, bir nutuk irat 
ederek, Fransa tarafmdan takip edil 
mekte olan ıulhcuyane ıiyaaetin ge 
rek Franaız milletinin ve gerek Fran 

kendi taraftarlarından iıtemİftİr. 

Chikagoda demokrat 
ko11vansiyonu 

CHIKAGO, 28. A. A. - Dün de
mokratlar konvanıiyonunu açan i
yandan M. Barldey, fırka azasından 
kongreden içki memnuiyetinin fes
hi hakkında bir karar ıuretinin reye 
vazedilerek kabul edilme.ini isterne
lerlni musırrane reca etmit ve bu 
karar suretinin hükiimet tarafından 
tayin edilecek olan konvansiyonla
rın tetkikine arzedileceğini ıöyle
mqtir. 
Diğer taraftan hatip, tarife ıiste

minin pek ifratkıirane ve gayri adi
li.ne olan nisbetlerinden bahseyle
ıni,ıir. 

M. Havley Smoot, demokratların 
tarifelerin tenzilini talep etmeleri ve 
bütün cihanın ticaret mahreçlerini 
yeniden açmak için beynelmilel ti
caret konferansları toplamalan li.
znn gelmekle olduğunu beyan et
miıtir. 

PARlS, 28. A. A. - Fantoma ta.. sa milletinin istemekte olduğu bir 
kabını tqıyan ve kendiıinin Fen Fa l.İyaaet olduğunu beyan etmiıtir. 
kültesi talebeşinden oldufunu iddia ltimatnamenin takdiminden ıon
eden ve Lehiıtan'da Luck ıehrinde ra M. Charles Roux, Papanın husu 
doğmUf olan bir ıahıs tevkif edil- ıl kiitüpbaneoine gİtmİJ° ve orada 
miş üzerinde milli müdafaaya alt 20 dakika kadar papa ile görüşmüı-

Mumaıleyb demiıtir ki: nonnal 
vaziyette Amerikanın ticari refahı, 
Amerikan iıtihsali.tının vata.ti ola· 
rak yüzde 10 unu cihan piyasaları
na sevk ve oralarda sarfetmeğe bağ 
lıdır. Şu halde cihan piyasaları ka
palı olunca ecnebi memleketlerde sa 
tılamıyan emtca fazlasını Amerikan 
piyaaaaı belğedemiyecek, fiyatlar 
hercümerce, iıtihsali.t felce uğrıya
cak ve İşsizlerin miktarı artacaktır4 

bir tAkım vesaik zuhur ebnİftİr.. tür 
Taharriynt icra11 ve Fantoma'ya ~ Müteakiben sefir, kardinal Pa

bu vesikalan vemıiı olan altı muha oelli"nin nezdine gitmiıtir Müla
birin muıtantikliiie tevdü emredil- kat, bir çeyrek kadar devam etmiı-
nıiıtır. tir 

ltsizlikten bahıeden hatip, 5 gün 
lük sai haftası veya 6 saatlık sai ıı:ü 

Hoover teklifi kabul 
edilmek Üzere mi? 

Avam kamarasında Baldvin 
böyle bir ihtimalden bahsetti 

LONDRA, 28 (A.A.) -Avam ı yebiliriz. Komisyonlarda konu,u· 
kamarasında, bir meb'ua tar~fın- lan meseleler ~akkı~da ~onferan· 
dan aorulan auale cevap veren M . sın esa s prenınpler uzennde kcra 
Baldwin M. Hoover tarafından n olmadığı fÖyle durıu.n, aau o u
yapılmıı' olan tekliflerin !İmdiki. rada n için toplanıldığı ıu..ı~ 11 > b i .. 
§ekli ile bir iki hafta zarfında le cevap verilmiş değildir Oıı :;e
bütün milletler tarafından kabul nelik b ir hazırlıktan sonrn, konfe 
edilmesinin pek muhtemel oldu.. ransın betinci ayına g ird 5:imiz 
ğunu söylemittir. Kamaranın tati ~ide!. b_u içtima•. ittirak eden bü 
!inden yani 16 temmuzdan evvel tun hukumetler, ıılahlarını bıraka 
hükiimet., n;ıeb'uılara Cenevre caklar mı,_, ta?dit m_i edece":ler, 
vakayü hakkında malfunat ver- bu nokta _uzerı~de. bıle wn~ıy~t 
mekten geri durmayacaktır. le hemfıkır dcıı.ıldırler. Vazıyetın 

derin gayritabiiliğ i de bundan neş 
et ediyor. Ben doğrudan dogruya 
teılihatın maddeten tenzilini anla 
nm. Yoksa bu konferanstan ziya 
d e, bazı memleketlerin mali ve ik 
tııadi vaziyetlerine taallUk eden 
b ütçe tenzili gibi iktıaadi tedbir
leri değil.. Filhakika ba§ka bir ne 
tice e)de edilemeyince, asker i büt 
çelerin ve diğerlerinin tenzili bazı 
m ahafilde konferansın muvaffa ı 
yellerinden sayılacak. Fakat be
nim ve diğerlerinin temıil ettiği· 
miz milletler konferanstan sahte 
muvaffakıyetler değil, terki tesli
hatta hakiki bir muvaffakıyet bek 
liyorlar.Onun için konferansı yeni 
yollardan ve batka metotlarla i
dare etmeliyiz. Cünkü Sovyet he· 
yeti murahhasa&ı da, diğer murah 
baslar gibi kendisini gönderen mil 
lete hesap verecektir. Biz "Cenev 
rede yeni bir !"Y yok!" diye boyu 
ne tebliğ neıredip duramayız. 
Sonra kendi milletlerimize de: 

Donıi11yontarla istişare 

edilecek 
LONDRA, 28 (A.A. ) - Avam 

kamarasında M. Hoover'in teklif
leri hakkında yapılan bir İstizaha 
cevap veren Hariciye nazırı Sir 
John Simon, şöyle demi,tir: 

Cenevrede aöylemit olduğum 
nutukta bu tekliflere atfetmekte 
olduğumuz büyük ehemmiyetten 
bahsettim. Bu teklifler hakkında 
dominyonlarla iıtifare etmekliği
miz li.zımdır. Hali hazırda batka 
beyanatta bulunmama imki.n yok 
tur. 

LONDRA, 28 A.A. - Kabine 
içtimaının hitamında matbuata 
nazırların, M. Hoover'in teklifle
rini tetkik ve bu husustaki karar 
)arını dominyonJarrn noktai na
zarlarına intizaren ileriye talik 
etmit olduklarını mübeyyin bir 
tebliğ verilmitlir . 

Mütehas.,;ıılar, Amerikan pli.nı 
nın tatbik mevkiine vaz'ı keyfiye 
tinin büyük Britanya'nın milli mü 
dafaaaı Üzerinde husule getirece-
• i akisleri tetkik etmektedirler. 
> Dominyonlardan cevap gelme 

si için bir müddet beklemek icap 
edecektir. VP. Na.zırlar Hoover 
teklifinin esası hakkında parli.
ınentoda herhangi bir müzakere 
icra edilmesine mi.ni olmağa ka
rar vermişlerdir. 

Diğer taraftan, M. Baldwin di 
ğer memleketlerden de ba,ka tek 
lifler gelmesi muhtemel bulundu 
ğunu söylemiştir. 

M. Bal~ in, tahdidi teslihat 1 

konferanıının İngiliz parlimen- ı 
tosu ile ayni zamanda yani 15 
temmuza doğnı tatil edilmesini 
istemektedir. Çünkü Oıtawa kon 
feranın 21 temmuzda açılacaktır. 

Lifııiııof{'u11 nutku 
Cemiyeti Akvamın 22 haziran 

heyeti umur..ı lye içtimaında Sov
yetler murahhas ı M. Litvinoff'un 
söylediği nutku ajanslar hüli.&a· 
ten bildirmitlerdi. Ahiren metm 
gelen bu nutkun mühim parçaları 
ru alıyoruz: 

"Vakıa bir !"Y yapmadık. Fa
kat bazı memleketlerin mümeaail 
leri bizim için dütünüyorlar ve ça 
lıııyorlar. Onların kararlarım bek 
leyoruz" da diyemeyiz. Sovyet be 
yeti konferansa gelmiıtir ve bü
tün komiayonlara ittirak ediyor. 
Konferanı timdiye kadar eaaıh 
hiç bir teklifi kabul etmemittir. 
Konutu.lan ıeyler de, mevzuu mü 
zekere meaeleıi değildir. Sovyet 
heyeti murahhasası kemmi, keyfi. 
tam veya kısmi terki teılihat, her 
ne şekilde olursa olaun, diğer mil 
!etlerin muvafakatleri derecesi 
nisbetinde ileriye gitmek fartile, 
kabul ettiğini aöyledi.Hakiki ga· 
yeye varmak İçin, diğer mi1letler 
de bu dilden konutmalıdırlar. 

Bir çok noktalarda Sovyetle
rin tekliflerine miifabeheti olan 
Amerikan tekliflerini selamlanın. 
Sovyet telZlifinden ayrılan nokta· 
lar hskkmda da 11ra11 gelince iza 
h a t veririm. Şimdi bu teferruat
tan bahaetmeyi~im heyeti n:urah
ho.ula.nn Amerikan teklifleri e t
rafındaki eaas vaxiyetlerini müın
kün mertebe ıür'atle bildirmeleri 
içindir. 

Curtis 
Mahkemede --Lindberg'in çocuğu 
meselesinde mühim 
rol oynayan adam 

FLEMlNGTON, "Yeni Jerıey e
layatinde" 28. A .A.- Lindbergin 
çocuğunun kaçırılması meaeleainde 
methaldar bulunan ve yanlıı mafQ. 
mat vermekle maznun olan Curtiı' 
in davasının rüyetine diin bathınıl
DUfbr. 

Curtis, hakkındaki itıibamalı red
delmİJ ve kendisinin müttehim ol
madığın beyan eylemitıir. 

Gelecek celsede mahkeme huzu
runda ifade verecek olan miralay 
Lindberg'in fllhadeti çok ehemmi
yetli olacaktır. 

FLEMMINGTON, 28. A. A.
Curtis davaaı büyük bir hayret lev 
lit eylemittir. 

Davayi ikama edenler timdi de 
Curtis'i Lindberg'in çocuğunu ka
çırmakla maznun olanların mümesil· 
!erile hakiki bir tarzda münasebette 
bulunmakla ittiham etmektedirler. 
Diğer taraftan, Lindberg'te kaçakçı 
lann, çocuğu kendi aralarmda mil
zadeye koyacaklarını aöyliyerek Cur 
tiı'ü tehdit etmİf olduldannı, mii
maileyhin kendisine haber Yermİf bu 
lundufunu aöylemiftir. 

Londra sefiri Ankara' 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Londra Büyük Elçi 

bah şehrimize geldi. 

Buhran vergisine müzegg 
bir kanun layihası 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Hükiimet Meclise iktı~ 
ran vergisi kanununa müzeyyel bir kanun layihası tevdı 
tir. Bu layihanın encümenlerde tetkiki tetriniıani içtim• 
kılmıştır. 

Polis teşkilatı layihası 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Polia teşkilatına dair 

nun layihasının encümenlerde tetkikatı ikmal edilerek 
ye alınmıştır. 

Ankarada Bilecik mebusu 
evinde yangın çıktı 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Dün gece saat mide 
meb'usu Salih beyin istasyondaki ahşap hanesinden yan 
mış ve ev kısmen yanmıştır. 

ihtiyat zabiti olabilmek iç 
ANKARA, 28 (Telefonla) - 1076 numaralı kanunu~ 

cü maddesini tadil eden 1972 numaralı kanunun tefsirint 
eden hüktimetin müzekkeresi üzerine Maarif ve Milli M 
Encümenleri atideki tefsir fıkrasını hazırhyarak heyeti U 

yenin tasvibine arzeylemişlerdir. 
"Orta mektep mezunlarını kabul eden veya orta mekl 

silini kendi mektebinde verdikten sonra en az üç sene 
malumatla beraber malumatı umumiye de veren birinci el 
de meslek ihtısası mektepleri ile ilk muallim mektepleri ~e 
siki muallim mektebi ihtiyat zabiti olmak hususu noktaı 
rından tam devreli lise muadili mekteplerdir." 

iz mir Rıhtım şirketi dava 
lZMlR 28 (Milliyet) - Rıhtım tirketi devasına • 

devam edilı:.it bazı müdafaa ve amme ıahitleri dintc:nmit~1r 
günkü celsede Adana müddei umumiliğinden göndenlen bır 
tup okunmuttur. Bu mektup M. Gat Franko tarafından /. 
elektrik tirketine gönderilmittir. Mektup hakkında M. f 
dan malumat talep edilecektir •• 

Meclis encümenlerinde f aalig 
ANKARA, 28 (Telefonla) -_MiUet Meclisi ~ncüınen~ 

!erinde kalan ve bu devrede kanunıyet keabetmeaı matlup . 
yihalar üzerinde tetkiklerini ikmal için hummah bir faalı 
çalışmaktadırlar. 

M-·clis nihayet cumartesi günü bir tefrİnİsanide topla 
üzere tadil kararı verecektir. 

Beş kişi idama mahkum 
MOSKOV A 28 A.A. - Hır bf mağazası memurlarını~ 

sızlık fiatları, ' gayri kanuni hakemesi bitmit ve ~azP 
yüka~ltmek ve devletten bir dan beti idama, yedısı 10 
milyon ruble a91rmakla maz. hapse mahkiim olmu!tur. 
nun Moıkova'nm perakente sa kiti beraet etmittir. 

Dünkü Meclis müzakeratı 
ANKARA 28 A.A. - B. M. sapları tetkık encWrıeni ın ~ 

M.,cliıi bugü~ reiı vekili Refet lan okunarak taıvip edil 
Beyin riyaaetinde toplanmıttır. Yapılan intihabat neti jl, 
Türkiye Cumhuriyeti ~e, l~ilte~e münhal bulunan divanı ın~ 
hükfuneti arasında mun akıt mu· bat azahiına bat mürakij)I 
zahereti Adliye ve Lehiatan hü· Fahri Bey intihap edilmitlıf• 
kUm.etiyle mün'akit ikamet muka Herki ve Homare nabiyel 
velenamelerinin taadiki hakkın· birlikte Haki.ri vili.yetinin. ~ 
daki kanun layihaları müzakere nan kazaımm lağvı ile nahif~ 
ve kabul edilmiftir. line kalbedilerek mezkür vı _.ıı 
Van gölü sefain itletme idareıi Gevar kazaaına rabtı ~ut /, 
1932 senesi bütçeai kanun li.yiba ti dahilinde mevcut V ahr .•~ 
11 müzakere ve kabul olunmut- tetkil edilecek Gunik nahif 'I 
tur. Buna nazaran 1347 numaralı den mürekkep olmak üze"' tıi 
kanunun birinci maddeaiyle Van han "4zuı !etkili hakkınd~ r 
vilayeti idarei huauıiyeaine devre nun li.yiha11 kabul edilmif11'j 
dilmit olan teıkili.bn idare ve it· nu müteakip bir kanun kabd.f. 
letilmeıi için "Van Gölü iflebne dilerek devlet memurları il'~ j;' 
idaresi" namı altmda dahiliye ve tının tevhit ve teadülüne d';.,- r 
ki.letine merbut bir idare teıkil nunun beıinci maddesinin ti_ 
edilmiJtir. Bu idare ıahsiyeti hük raaı fU tekilde tadil olunrnllt ı~ 
miyeyi haiz olup mülhak bir biit- !lu madde hükmt, aali ~· f 
çe ile idare olunacaktır. ldarenin Ücretli olan müıtahdemle':ıtıı' 
1932 seneıi maaarifab için 73,800 ruhte edecekleri maaılı aı ~ 
lira tahsiıat verilmit ve Yaridatı lilder maaılarma ve aıli ••ıli ~ 
75,500 lira olarak tahmin olun- m&aflı olupta daimi ücr'I' .11 1 
muıtur. muallimlik deruhte edenlel" ; 

B. M. Mecliıi mart, nisan aylan retlerine de f&Jllildir. •" 
beaabatı Mecliı ve miiftem.ili.tın- Mecliı yarın tel<1'ar topl•" 
daki etya hakkındaki Mecliı he- tır. 

Mahmut Nedim Beye ı Afyon kooperati~ 
·1· ı' mal verı ıyor ANKARA, 28 (Telefa,.I• ,,rı 

Türkiye afyon yeti,tiricilef ııJ ~ 
ANKARA, 28 (Telefonla) - kooperatifi teşkili hakkınd• ~ 

Son Yemen valisi Mahmut Nedim yihanın müıı:akereıi lktıaat tJ°I 
Beyle Gergöklü Raıih ve Esat E- meninde ikmal edilmit ve, ıif• 
aıin Beylere gayrimenkul emval Adliye encümenine verilııtit 
verilmesine dair olan llyiha ruz
nameye ahnmııtır. Mahmut Ne- Hindistan kan""" 

"Yalnız ben degil, bütün diğer 
murahhaslar, Cenevre gölü kena
rına ne seyyah gibi gezinmeğe, 
ne de hir kaç hükfunet murahhası 
arasındaki dedi kodu Petinde do
latmağa değil, terki teılihat kon- 1 
feransmm azası aıfatile toplanma f 
ğa gelmit olduğumuzu hatırlatan 
muhterem reisimize müteıekkir 
bulunuyoruz. Bu vesileden bilisti
fade konferansın heyeti uuıumiye 
ıi hakkında nüli.hazahınmı söyle 
yecefim. Konferansın hetinci ayı· 
nrn sonlarına geldik. Fakat en kü 
çük bir terakki kaydedildiğini ve 
en aıgari bir neticeye varıldığmı 
görmedik. Konferansın ilk celsele 
rindeki azim ihtil&fı nazarlar hi..
li. bakidir. Bu ihtilaflar, biraz 
gayretle konferans .. meaaiıini yo
luna sokabilecek tarzda hir iki hü 
kiimet arasında değil, hemen bü
tün murahhaılar arasında mev
cuttur. Ortada bir netice olmadığı 
nr söylemekle beraber, teknik ko 
miıyonlann son aylardaki mesai
sini unutmut değlim. Her heyeti 
murabhaaaya verilen ve irtifaı 75 
santimetreyi bulan 500 vesika bu 
mesainin beliğ bir delilidir. Maa· 
mafih konferansın bu tarzı meaa· 
iden naaıl istifade edebileceği ca
yi ıualdir. Meseli. evvelce umumi 
yelle kabul edilmit bir karar tar
zı olmadan, komi.yonlar tedafüi 
ailıihların hangi silahlar olabilece 
ğini tayine uğraştılar. Ortada müt 
terek bir itilaf yokken tayyarele
rin beynelmilelleştirilmesi ile met 
gul oldular. Misalleri hir tarafa 
bırakalım. Faka! komisyonlar me 
aaisinin tamamile akademik bir 
mahiyette kaldığını peki.la aöyle-

dim Beye S bin ve diter senbn 

Alman filosu Dant- her birine 9 bin tira kıymetind• esasisi fJ 
zig'den ayrıldı meccanen ırayriınenkul mal veril- ~ 

·ı • • · mel.İ bütçe encümenince t...hlt e- LONDRA, 28. A. A. - 1" ~ 
nü kabulünü 1 tızam •!mittir. • V ARŞOV A, 28. A. A. - Almaa marumda !ir Samuel ti_,. ,ı'f 

Mümaileyh, nihayet Amerikanın emil tzl-'d dllmlttir. dı"ıtanda yapıla--'- '-·nun"etl~~ı/ · ı · bi k d-L ır ·eri, bu sabah Dan • en ha- caa aa ~ banka sıatem nın r ere ana tet- lahatına alt muayyen teklifi ,. 
kiki lüzumunu ileri oürerek aözlerl- reket elmİJtlr. Rıhtnnlarda kesif bir k • k "'" 11 

balı. kütlesi ıoptanmı, ;c11. Lord Lytton omı- kiki içtn bir partaınento 0 ı.t 
ne hitam vermi,tir. nun tetekkill etmiı olduf\11111 

UsulO deglştlrnıek istiyorlar Şili'de vaziyet tesi dolaşıyor miıtir. rt', 
ŞIKAGO, 28. A. A.- Demokrat- SANTlAGO Dl. CHlLl, 28.A.A. Bu komisyon, Anm ve J.P el' I 

tar konvanıiyonunun esasi ~kilit Hükıimet Junwı umumi katibi ta- CENEVRE, 28· A. A. - Cemiye- kamaraları baaından müreJ<lı ı / 
komitesi . riyaseticiimhur intibabab rafmdan tekzip edilmlt olmuına tl. ak~am ~~bi umumisi, 19 ,'ar ko- cak ve Hint efkln umumlY:ıJ-' 
için namzedin ıeçilmeslnde 6 defa rağmen M. Darila ile beraber hali mıtesı medıaıne lord Lytton un aıa meuillerile istişare salahlY 
reye müracaalten sonra da namzet hazırdaki Juntayi terkip eden M. fıdaki telgrafını tevdi etmlttir: I malik bulunacaktır. tııl 
inti~a~ e~ilmediği takdirde bu. ıı;am· C~d~ı ile M. Cabero nun isti{a " 28 haziranda Peiping'den Ja- ı Sir Hoare Yuvarlak ,.u.. JI. 
zedın ıntihabmın behemahal sülilaa- etlıklerı ve her ne olursa olıun yal- k d' T .. ' . . k da' : ,J 
nı ekıeriyetle yapılmasını amir bu- , nız M. Darila'nın iktidar mevkiini ponyaya hare et e ıyoruz . 1 em• ransı usulunün pmdı,e ~ 'I' 
lurvuı talimatname ahkimının lıiğve muhafazada devam edeceği ıayiası muzda Scoul'da bulur.aca'< ve 4 tem teahhiira sebebiyet vet' 
dilmeıini tavıiye eyLerniştir. deveran etmektedir. 1 m uzda Tokio'a olacagız." etmiJtır. 



ek tep ücretlerinin indirilmesi maarife tebliğ edildi •. 
a Maarifte 
t (ııl Ek~nomi 

Mektepler 
Ucuzlamalı 

Poliste ! ltalyan 
Filosu 

Belediyede 

~ı u garistan'da pamuk 
zeriyatı ne halde? --... .... -

Hususi mektepler 
ücretleri indir-

Çırpıcıdaki kadın ne
den öldürülmüş? 

---.-
Limanımıza hangi 

gemiler geliyor? 

Narh 
Değişmedi --
Yalnız f rancalaya 

yirmi 
••••• 

u sene 1400hektararaziekildi meğedavet edildiler 
Parasına tamaan öldürülmüş 
olması ihtimali kuvvetleniyor 

Limanımızı ziyaret edeceği 
ni yazdığımır. ltalyan gemileri 
7 temmuzda Akdenizden gele. 
rek Boğar.lan geçecekler ve 
dofruca V arna'ya gidt.-cekler
dir. Gemiler Varna'da bir kaç ' 
&Ün kaldıktan sonra 14 tem. 
muzda limanımıza gelerek 23 
temmuza kadar kalacaklardır. 
İtalyan filosu amiral Moreno' -
nun kumandası altında olup 
Quarto hafif kruvar.örü ile Bu 
sini, La F arine, Coaenz ve Cai. 
roli torpido muhriplerinden 
mürekkeptir. İtalyan gemileri-

para zammettiler 
Ofiain aldığı mahlmata naza

t'an. bu sene Bulgariatanda 14 bin 
hektar eraTiye pamuk ekilmi~tir. 

Yapılan tahminlere gör17, bu 
•ene istibaalahn 3 milyon kıloyu 
tecavüz edeceği anlatılıyor. Bul
aar fabrikaları iki milyon kiloyu 
timdiden an .. aje etmitlerdir. 

Bu vaziyetten memle.ketimİz· 
den Bulgariatana pamuk ıhracatı
ıtı12ın çolı: milteeuir olacağı tüph&
ıi:cdir 

lngiltereye zımpa
ra ihracatımız 

lnl'iltere hükumeti bütiin it~: 
laı BfYUI hakkında tatbik ettıti 
YÜzde 1 O munzam reılınli tarife· 
.den mazı ve ~nnparayı hariç hıt
"1Uflur. M~lümdur ki zımpar~ yal 
nız memleketimiz ve Yunanııtan 
tarafından ihraç olunur. İnğiliz iı 
'atiatiklerioe nazaran 1930 da 
memleketimizden lngiltereye ih
raç olunan zımparanın miktarı 
'10,000 Sterlin kıymetinde 4960 
tondur. 

Bir haftalık ihracat 
Son hafta zarfrnda muhtelif 

ihraç limanlarından şu miktar İh· 
'"ac.:ı t yapılnıııtır: 

lzmirden 840 kilo afyon, 5580 
lulo deri, 30 bin kilo halı, 359 kı· 
lo palamut 30,000 tütün, 122,000 
kilo üzüm, '2000 kilo yapağı ihraç 
-dilmiıtir. 

Gire&undan: 561 çuval iç fın
d ık ıbraç edilmittir. 

Sarnıundan:: 5000 kilo tütün 
\·e 2076 aandık yumurta ihraç e· 
dılmiştir , 

Buğday fiatları 
e ki seviyede 

Dün bor.ada buğday fiatleri 
tski aeviyeıini muhafaza etmiftir. 

Dün t•brimize Anadoludan 
ort vagon buğd y limanlarda n 

3106 çuval bujday ve 400 çuval 
un gelmiftir. 

Bulgaristanda sun'i 
ipek resmi 

Odaya gelen malümata naza. 
an, Bulgariıtanda tımdiye kadar 
<iloda 870 leva olan ıun"i İpek 
thal reaminin ipek istihsali.tını 

himayeye kafi gelmediği anlaşıla· 
rak yeni tetbirler alınması düşü· 
nülmektedir. 

•ı muntazaman Yugoslav afyon 
fiatlerini verecektir. 

Avusturalya Ja-
ponyaya 

pamuk gönderiyor 
Japonyaya Avuatralyadan 

1931 . 932 temmuzu zarfında 
600.000 balya pamuk ihraç e~İI· 
mittir. Bir Japon müeaaeıi Tıca
ret Odasına müracaatla Türk ta· 
clrlerinin Japonyaya yapağı itha
litile niçin alakadar olmadıkları
nı sormaktadır. 

Öyleyse pamuk hem 
düşüyor, 

hem yükseliyor 
Son haftanın pamuk plyaaaıı 

ve pamuk fiatlerinin t~':'~yiilü 
hakkında dün ihracat ofmnın ve 
lstanbul Ticaret Odaaının noktai 

lkhaadi buhranı bir derecey" ka 
dar kartılamak üzere Maarif ve
ki.leti ecnebi ve husuai mekteplıe:r· 
de talebe Ücı etl~rinin indjrilme.i 
ni teklif etmişti ... Maarif vekili E 
aat beyin imzaıile bu mekteplere 
gOnderilen bir tamimde tenzili.tın 
üç esaı Üzerinde yapılması bitdi· 
rilmektedir: 

1 - Ücretlerde un1umi tenxi~ 
li.t, 

2 - Bir velinin bôr kaç çocutu 
ayni mektepte okuduı~una &Öre 
tenzili.!. 

3 - Talebe ba&talık veaaire 
dolayıaiyle mektebe ep~yce uzun 
bir müddet l'elmediği l'Ünlerin üc 
retinde mahıubat. 

Vekilet, tamamile ha.vayici za 
ruriyenin ucu:- ladriıru, bütün ha· 
yati vaaıtalarda tenzilat yapıldı· 
ğmı ili.ve etmektedir .. 

6f' muallim tasfiye 
ediliyor 

naaarlarını ayrı, ayn yazmıttık. Jatanbul Maarif müdüriyetinin 

d f . ti · du·· • bı'r mu''ddeıten beri ilk mektep Ticaret o asınca ıa erın .., 
meğe meyal olduğunda 11rar edi! muallimleri hakkında yaptığı tef 
mekte, icap eder&e bunun reamı tipt ve tetkikat ikmal edilmiştir .. 
rakamlar ve raporlarla teyit. e· Neticede lstanbul Maarif minta
dilebileceti temin edilmektedır. ka11nda tehir ve köyler dahil ol· 
Ofla iıe fiatlerin yükselmekte ol- mak Üzere 60 kadar ilk mektep 
dutu iddiaımı teyit için Bertin mualliminin taıfiyeye tabi tutul-
Ticaret odasının bir raporunu ması ~a~ar!~tmlmıştır. B~ 60 

- ıermektedir. muallımın onwnuzdekı • eylulde 
l'OS 1 • . 'h · ı kı " b 1 ·ı 1 k vazıfelerıne nı ayet verı ece ır. 

• Bu raporda e~e m~ e ':i::m . Bu 60 mualllm yatlı ve mektep
pıyasaıının ıon l'unler e .. i İ ten mezun olmıyan, ehliyetnameli 
oldıığ~ ve fiaılerde tereffu kayde muallimlerdir. içlerinde tekaütlü
dildiğı yazılmaktadır. ğünü dolduranlar tekaüt maaıı 

tahsi& edilecek, doldurmıyanlar 
doğrudan doğruya açığd çıkarıla
caktır. 

Geçen aene olduğu gibi, bu se-

Bundan on gün evvel Çırpıcıda 
iple boğularak öldürülmüt bir ka
dın ceaedt bulunmu,, ce.et tefes .. 
•Üh ettiği cihetle tetbiai bir az u· 
zun sürmüttü Nihayet dün ceıe
dinin huviyyetini teıbit edildiğini 
yazdık. 

Un kapanında Papa~ zade ma
halleıinde Ta,çılar aokağında 14 
numarada oturan aeyyar ıeb:aeci 
Hasan'ın karısı Naciye H. olan bu 
kadmın katili olmak ü:ı:ere de po
lis ve jandann ca iki kiti zan al· 
hnda bulunmaktadır. 

Tah.ki.ka! tamamile t-;kemm~ [ 
etmedığı cıhetle, katillerın hu1'1)' 
yeti hakkında fazla tafıilat veril 

Yeni Alman ve 
Bulgar ticaret 

muahedesi ne de ıehirdeki yaşlı muallimler Mahlul Naciye H. 
köylere nakledilecek ve merkez- memektedir. Bir muharririmiz, bu 

Sofya muhabirimiz yazıyor: de yeni mezun olan ıenç bocalar hadise etrafında maktulenin evin 
Sofyadaki yeni akdolunan Bulgar vazife göreceklerdir. de tahkikat yapmıştır. 
ve Alman Ticaret muahedesine Buna nazaran; Naciye H. 45 
göre atideki Bulıar mallanna Al· Orta mekteplere ge· yaşlarına yakmdır. 
manyada hususi tenzilat yapıl· })• l Hayriye iuninde .20 yaılannda 
maktadır: çecek mua ım er bir kızt vanlır. 

"Ha •haş, ayçiçeğı, keten, kene· Ayni evde ev aahibi Nazmiye H. 
> ül ._ f Ortn mekt~plere ntualtim ol· d b rb M h vir, susam tohumlan, g·· yagı, a • la, Atlama tatın a e er a • 

k h mak istiyenlerin ehlly t imtihan.. 1 ld · y t Yon. her nevi yap.:ıgı, o. za ve am mut, kanar Adi e ve va esı e er 
!arı 13 temmuzda Darülfiinunda 

'
"pek, koyun, kuzu, keçı ve taYt:ı_n H. lar oturmaktadır. 

d k yapılııcakhr. Bu hu•u•ta hazırlık- ( d·ı 6 derileri bağırsak ve ma n O· Naciye H. Haaan e en ı e se· 
ınu··rıer"ı,Bulaariıtandan Almanya· tara ba')lanmıştır. Sorulacak ıu. neden beri evlidir. 

D 1 nlleri Maarif vekaleti Ankaradan d · · · ı 
Ya au-mru"'ksüz ola rak ith_.al o_ u. n .. a· 1 Fakat bu seneler aıma l'Uni • 

e - ~Önderecektir. mtihanA girecek· k d' So Caktlr. Yumurtaların gumru.gun.~ tü patırdı ile geçme te ır. D lerin lise mezunu veya ilk mual· k 
de yu .. zd- 80, butdayların gum .. ru zamanlarda kan ocanın ara&ı 

'"<: ' lim nıf'!ktebi m~zunu olmaları li.- H · H H ğünde yüzde 25, arpaların gu!"· zımdır. pek fazla açılmıf, aynye · • 
rütilnde yüzde 50, mısır~arın gum san efendiye kendiıini terk etme-
··•• de yü•de so. cevız ve fın- Böyle olu.una biz sini •Öylcmişıir. 

drukglun "um·· ".üg"ünde yiizde 50., Kacaaı da bilnıükabele yaptı· 1 ·kaı;:?r:z ve vi,ııelerin gÜmriı· de memnunuz jjı, beti bir yerdeleri iade cttik-
~~-1 dt üzde altmış, ç:ilekl~rin ten sonra iıtediği gibi harekette 
guney k k ·ı ·· •·wtinde yüzde 50 ve arpuz Evlr..af umu:o müdürlüğünden : ıerbeat olducunu arısına aOy e-
.. umrue- ·· -x.:: d d B 1 • • · 

Bu kavıada Hamdi lıtelyoyu 
bıçakla yaralamıthr. 

Yol kesiciler 
Ramı köyünden Etem oğlu Ha

lil lıtanbul'a l'elerek kömürünil 
sattıktan aonra Ramiye dönerken 
önüne iki meçhul ıabıa çıkmıt ve 
kendiıini döimekle beraber, para 
larmı da alarak kaçmıtlardrr. 

Bir cambaz telden 
düttü 

Son zamanlarda, Arnavutköy, 
Beylerbeyi ve Kuzguncuk'ta biri 
l'İdip öteki l'elen canbaz kumpan 
yalan türemittir. Heman heman 
aokak ortaaı denecek ı;fak mey· 
danlarda iakemleıi 10 - 15 kuru
ta, ayakta ıeyir için dühuliyeai 
1 - 2 kurut ve aaha.nın ortasını .İ· 
hata eden tellerin dıtından tema· 
ıaıı bedava olan bu canbaz oyun· 
lan, bilhassa kadın ve çocuklar
dan fazla rağbet görmektedir. 

Bu kumpanyalar, hem.an her 
hafta veda oyunları vermekte, fa
kat rağbeti umumiyeden bahisle 
bir kaç gün da.ha oyunlai-ını tem· 
dit etmektedirler. Bu canbazlar
dan Ali isminde biri, hünerlerini 
gösterirken Kuzıuncuk'ta telden 
dÜ§erek ağır surette yaralanmıt· 
tır. 

Eroin sandıkları 
Eroin kaçakçıların Yorıi Ca· 

madanos ve feriklerine ait imal&. 
taneden müsadere edilen Eroin 
ile alit ve edevat sandıklar İçin· 
de Adliye emanat daireaine teılim 
edilmittir. 

Zibada pıçaklar 
itleyince 

nin limanımızda kalacakları 
gün için yapılacak meraıime 
ait bir program yapılacaktır. 

Belediye dün nihayet yeni ek 
mel< narhını teıpit etmiıtir F kal 
narh gene 9,5 kuruıtur. Yapılan tel 
kilu.t neticesinde fiyatı İndirecek ve 
ya çıkartacak mühim bir piyasa lıt· 
han-ülü görülmemiıtir 

Yalnız francı.la fiyatları 13 kurut 
lan 13,S kuruıa çıkanlmııtır Tespit 
edilen yeni narh bir hafta müddetle 
muteber olacaktır. Gelecek haFta fi
yabn inecegi tahmin edilmektedir. 

lısizler yurtta bir 
gedik kı rmuşlar 
Belediyenin Sult•n Alunetıeki it

aizl•i barındırma yurdunda beledi-
• ye -.lı bir taafiye yapmıt ve 90 ld 

Kaptanlar kamara- ti yurttan •Çtğa çıkar.ıımıtı.r 

1 k • Mürunu zamanla bu yurtta adetl 
arını ımseye bir .. edik hasıl olduğu iısüç ıahlbl 

vermiyecekler •• 1 bir çok kimıelerin burada yatıp kallı 
hkları anlatılmıttır 

Seyrisefain vapurları kaptan Belediye bu tekilde yurttan çıkar 
ve mürettebatının riayet etme. d~ğı ~ kiti yerine, ıehrimize gelen 
leri icap eden husuaata dair da kimaeS11!leri mi.inaı·.-be ile yah.,.cak
hili bir talimatname yapılmıt· tır 
tır. Tatbika başlanan bu tali- Belediye okturvayı 
matnameye göre, gemi kap-
tan, makinist ve aair mürette _ indirmiyor 
batı, kendilerine tahsis edilen 
kamaraları en yakın akrabala
rından olsa bile hiç bir yolcuya 
veremiyecekler, aksi halde •id
detle cezalandırılacaklardır • 

Gayrimübadillere 
tevziat 

Evvelce gayri mübadillere 
iıtihkaklarının yüzde 2 si niıbe 
tinde yapılan tevziattan müıte 
fit olaınıyan ve bu defa doıyala 
rının tetkikatı ikmal ve Yuna -
niıtan'daki mallarına kıymet 
takdir edilen gayri mübadiller. 
den, 30 bin liradan· yukan iıtih 

lzmir belediyeaİnin mevaddı ırida
İye üzerinde yaptıtı okturva reaml 
tenzilatı dolayısile tiiccarlar latan .. 
bul belediyesine de müraca t ederek 
burada da okturva resminin tenzili
ni İatemiflerdir. 

Fakat belediye yaplığı tahkikat 
neticesinde bunun İmki.naız olduğ11 
neticesine varmışlır. Belediyeden aa 
li.hiyettar bir zat bu huıusta diyor 
ki: 

Biz esasen bütçemizi yapmıt bu 
lunuyoruz. Binaenaleyh yeniden bir 
deği,iklik yapılamaz. Biz bu ıene 
bütçede sıhhi i;lcr ve yollar içın mü 
him yekun ayırdık . Bu masrafı kar
tılamak için okturvanın tenzili t•· 
bii mi olur?." 

Evvelki gece Zibada bir ci-ı kakları bulunanlara da dün yür. 
nayet olmu,tur. de 2 leri tevzia başlanmıştır. 

Zibada BUlbüldere caddesin --- - • 
de Abdullah ve Refik iıimlerin Floridis 

Ameli hayat mek
tepleri hakkında 

tahkikat 
de iki kiti kadın yüzünden kav • 
ga etmitler. Refik bıçakla Ab Garbi Trakya Tali mübade 
dullahı arkasından yaralamıt· le komisyonu Yunan murahha 

11 M. Floridis dün Gümülcine' 
den şehrimir.e gelmiştir. 

tır. 

8 sırada Abdullahın arkada 

'' lımail de kavgaya karı9mı4 
ve bu da Refiği sol böğürün ' M. Litvinoff'un 
tır. 1 ğ 11 ı· Refik yarası çok ağır oldu- 1 O U arı ge ıyor 

Geçen sene Ameli hayat mektebi 
nin İıtenilen semereyi venncdiiin
den bahselmittik Mekteplerin lahııi 
aatlarından bir kıamını ödeyen 1 atan 
bul belediyeıi bu haberler kartıaın 
da tetkikata baılamıştı. Daimi en
cümen bu tetkikalını ikmal elmittir 

Üsküp borsası ile 
bir anlaşma kavunların gumru,. ... n .~ e .u~ .. : Milliyet gazetenizin 23 Hazıran mııtır. 

l gan&tana yüzde 80 bır tenzılat 932 ıaril-Ji ve 2286 numaralı Bu kavga esna!lnda Naciye H. 
yapılm:'\ktadır. Do~ates.1.erin. muh ' n\ishaııtun üçüncü sahi(aıının hocasına iki tokat atmı,, bil&hare 
telif mevaimlere gore yuz kılosU· altmcı ıütunund~ (Evkafın göz koy gene barıımışlardır. Bir müddet 
na 1 50 2 ve 6 mark, aoğanlann duğu Mektep) ıerlivlulı bir fıkra aonra Naciye H. Çarşıda kocasile 
l, 2.' 7 mark, yetil fasulye! rin 4. gôriiltlü ve şu izahatın itasına mec· b~luıup faıulye ~l.arak eve gel· 
S, mark, bezelyelerin 5 mark, yaf buriyet hn\tl oldu. ı mış, ~yıklamıf, pıtırmeden tekrar 

ğundan ifade veremiyecel< bir 1 Sovyet Ruıya Hariciye ko. 
halde hastahaneye kaldınlmıt- , miseri M. Litvinoff'un iki oğlu 
den tehlikeli surette yaralamıt yaz tatilini geçirmek ür.ere bu
tır. Diğerleri yakalanmı,lardır. gün eşhrimize geleceklerdir. 

Ameli hayat mekteplerinin bila
kia çok faydalı birtt müc11eıe ot. 
duğu ve buradan yeti,en gençlenn 
bir çok mali, iktiıadi müesseselerde 
mühim vazifeler aldıkları nnlqıl
mııtlT. Ameli hayat mekteplerinia 
Almanyadaki hemayar m!ie&11eıeler 
le ayni seviyede olduiu anlqılnMt· 
tır. 

Ticaret oda•• O.küp bonasile 
teni bir anlaı yapmıttır. 

Bu anlaşmaya nazaran, Ticaret 
dasının Türk afyonları fiatlerini 
bildirmeıine mukabil Osküp borsa 

HORSA 

28 Haziran 1932 
Alqam fiatlan 
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üzümlerin 5, 7. ve 15 mark, elmn Evkaf idaresi Kandilli kız lisesi- aokal'a çıkmııtır. 
]arın 2, 2,5, 4,5 ve 7 mark. nnnut ni rleğil, bu :lisenin muk!ltaaıunı iıte lıte •okağa çrbış. o. ç_ıkıthr. Ak· 
ve ayvaların yüı kil~~una da muh miş, ~41aarif vekAteti de 1341 Evkaf şam kocası eve ge1dagı zama_?• 
telif mevsimlere ııore .?. ve 4,5 Bütçe kanununun 4 üncü mnddesini karısı_ru .. e!de bulan"Ulmış, .o ~u~ 
maı·k gümriik öden~cektir. ileri sürerek mukAtaa İtaıı 157.ım gel erteıı gunu ve daha. erteıı gunu 

1 b · h d d'"' · "dd" t · ·ı t beklemiş ve gelen ıı:ıden olmayın· Umumiyet e u yenı mua e e me ı-.1nı ı lA c mı, , rtı layc meıe· . 
1 d 1 Ş · D 1 ı • t'k ı d k S ca, kızının evınden aramı,, orada ·ı Bu,gal" mallarına A manya a e urayı eve e ın : a ~ ere u r .. 

bıu e··yu"'k bir ten"'.i18t Y pılmaktad!r. ra Heyeti umumiyıeıince EvkaE;n da bulamayınca P'> ı.a.e muracaata 
d B 1 k · f k k ·· mecbur kalmııtır. 

15 T muzda C!--fva a u garıı· no taı nazan muva ı ı anun go· B' k d d" b ı d -emÇekoılo\ :J,ya ar ıında ye· rüferek muk•taanın t viyeıi li.ı:ım ır • ın cesHe 1 .u un u u~u 
tan ve h d · kd' · · el •. 17 ıı.S3l ta 'h" d ka haber alan kızı ayrıye H. poh•
ni bir ticaret mua e eıı a 

1 ıçıj .g eceg.1
1
ne k ... '-~• . ~.1 '"- ".

1 
... te annesinin elbiselerini gOrünce 

mu-zakerata ba4lanacaktır. A .. rar vcrı ere ve1UUet1 mutarunı ey-
1 

b hald" p I 
ff ha E kaf bl"" im anımış ve er ara an na 1 ·ı müzakeratın muva a· ya ve v ate ı8al yapı ıı- t .. 

1
d .... 1 u- , ol - ·ı man ar ı ~ b ·· I . • . b amaen o uru m . cagını ı e-

kıyetle hitamından sonra u m~· tır. Meı~ enıu mahıyetı undan ya- • _ _ t ... 
zakeratın da muvaffakıyetle bıte ni Evkabfihd11rkaeıi ~u1 rayi D~vletin rı Ş~.:.'di~:fi~ ve jandarma tahki
~eii ve böyle1i~le bir ~ok Bulgar mevzuı a ı rarıy e de ?'ueyyet katı tamik etmektedir. 
mevadc.hna l1arıçte f"ruuı mahreç• olan mukatAa ml'tlubunu ıstemek-
ler bulun>c11ğı muhakkak "dde- ten ibaret olup kimsenin, bilhusa Bir çocuk boğuldu 
dilmektedir. Bu ticaret. ~ua~.e~e- Maarifin Mtktebine ıöz koymak 
Ieri Muşanof kabineai ıçın buy~k mevzuıbahı değildir ve olamaz. Bu 
birer muvaffakıyet olacaktır. Çun iuhnamenİn gazetenin ayni ıütu
k .. geçen kabine Butgariıtanr ae• nunda derci süretiyle n~riyatı va
k~:ı: ıene idare ettiği halde anca~ inanın taahihine himmet buyuru(. 
Türkiye ile bir ticaret muahedesı mu1ru reca eder ve bilvesile teyidi 
yapabilmiş idi. hürm.-t eylerim efendim" 

Mersin borsasında 
MERSiN, 28. A. A- Dün bor

sada yeni mah•ul auaam . l~ kurut· 
1 n gatılmıtlır. Mahıul . ıçın açılan 
fryatl•r iyi .. örülmektedır. 

Yağmurlar 

ISTANBUL!_28 . . A . . A:- ihracat 
Ofisinden teblıg edıl~ı!.ıı~: .. t 1 

u Meteoroloji Enıtıtuıunun e ı-
rafJa vm-diği malürn~t• nazaran pa: 

bah kadar Edırneye ve Kara 
zar sa a ... --~ 

'k' milimetre vaımur ,--.ıulf-• ı ıter · 
tır 

Noksan bir tekzip 
Dün Ticaret oflıinden fU vara· 

kayı aldık: . 
·•Millıyet" gazetesinin 25 ~·~~ 
tarihli nüshaıtnın ekonomi ıu un . ·n 

da "zenD'ın olmanın çare31 
tunun b I f' • ., baıı alımda ~ hracnt o m-
ıer .. v . • 

• en"ı bir iktııadı eıer neırane 
nın Y b" 
bazırlandığınA ve bu huauıta ır 

Celal Bey geldi 
lzmir meb'uıu ve it Banka 

11 Umumi müdürü Celil Bey, 
dün Ankara' dan şehrimize gel
mitşir. 

anket açıldığına" dair bir haber 
inti .. r etmiştir. 

Böyle bir haber hakikate İıti. 
nat etmediği cihetle tek:ı:ibini ri
ca eder ve bilvesile takdimi ihtira 
mat eyleriz efendim. 

(MiLLiYET - Ofü bu haberi 
sadece hakikate iktiran etmeditl 
ni söyleyerek tekzip etmek İsti. 
yor. Bu haberin hakikate iktiran 
eden hiç bir ciheti yok mudur 7 
Buraaını niçin meıkUt ıeçiyor? 
Haber aldık ki bu anketi Ofiı aç
mam.ıt İmİf. Sadece orta yerde va 
&1talık 0 yapıyormu4. Ne tekilde ve 
ne tarzda vuıtalık yaptığını bil
dirıin. Onu da netredelim. ) 

Oıküdarda yol müteahhidi E · 
min efendinin haremi Bahriye 
Hanır.1 üç yatındaki kızı Mihriba
nı beraber alarak komşuları Nj. 
met Hanıma misafirliğe gitnıittir. 
Mihriban annesinin yanından ay· 
rılarak bahçede dut t1>plarken Ü· 
zerinde çürük bir te'iıeke parçası 
kapalı bulunan kuyuya dütmüı
tür~ 

Kadınlar bir müddet aonra ço
cuğun ortada olmadığının farkına 
varmca aramaya batlaaııtlar ve 
yavrucağın kuyuya duttüğü anla
tılmıttır. 

Kuyu derin oldutu cihetle der 
hal itfaiyeye haber verilnıi, ve 
ıelen itfaiyeler çocuğun ceaedini 
kuyudan çıkarmıılardır. 

Otomobil çarptı 
Ga.latada Necati Bey caddeıİn

den ıeçmekte olan köprü tanzifat 
amele&inden Mabmuda 1920 nu
maralı otomobil çarparak yarıt.la
mıttır. 

Şarkı yüzünden 
O.küdar'da oturan duvarcı 

Halil Hamdi arkadatı lıtelyo bir 
meyhanede içmiı1er ve aonra •ar
kı ıöyl .. mek yÜ:ı:ünden kaYga çı· 
karmıılar, 

Mahkemeierde 

Çolak Hayri Ef. nin 
beraetine hükmedildi 

•••••••• 
Mahkeme hadisede müdafaai 

nefis vaziyeti görmüştür 
Alemdar caddeaindeki evinde 

bir gece eğlentisi eanasında te
haddüa eden kavl'a Şükrü çavut 
isminde birinin ölümü ile netice .. 
lendiği için tahtı muhakemiye ah· 
nan arabacılar Ki.hyası Hayri e· 
fendiyle arkadaıları manav Sabri 
ve Arif efendilerin muhakemele· 
ri dün intaç edilmi4tir. Mubake· 
me dün sabah batlamıt, Hayri e
fendinin vekillerinden Nuri ve 
Sadi Rıza Beyler öğliye kadar mil 
dafaalarrnı yapmıtlardır. 

Hınca hınç dolmuf olan M.lon• 
da müdafaa devam ettiği müddet 
ce, çıt bile duyulınamıf, .. avuka~ .. 
tar bütün beliağat ve talakatlen
ni ıarfederek deruhte ettikleri mil 
dafaa vazifeıini ifa etmitlerdir. 

kadaılan gibi müvekkilinin bera· 
etini iıtemittir. 

Sabri Beyden a.onra manav Sab 
rinin vekili Cemil Bey müdafaaya 
baılamı' ve müvekkili manav Sah 
rinin Hayri efendiye ıili.h çekme .. 
diğini, öldürmeie tetebbilı etme· 
dilini, cinayetle neticelenen bu 
kaYl'ayı ihclaaa da ıebep olmadı
ğını aöylemit ve müvekkilinin be· 
raetini ietf'mİftİr • 

Cemil Beyden aonra •ekil Eaat 
Bey müdafaasını yapmıf ve beN. 
et talebine İfdrak etmittir. 

Müdafaalar saat 15,30 a ka. 
dar devam etmif, bundan sonra 
hakimler müzakereye çekilmif. 
ler ve tam 2 aaat 40 dakika süren 
bir mü:ı:akereden aonra tekrar ... 
lona l'elmiı ve kararı lefbim et
mitlerdir. 

H« iki avukat müdafoalann
da vakayı ta•vİr etmitler ve Hay 
ri efendinin manav Sabtinin öl· 
düriicü taarruzu karıııında nefsi- Cok uzun olan kararda etbabı 
ni müdafaa i in ıillh istimal el· mucibeler bcrtafail izah edllmlt 
tiğini ve silfthını istimal ııra•ında ve Hayri efendinin müdafaai ne
kaza ile Şükrü çavutun öldüiiinü, fia halinde olduğu kabul edilerek 
Hayri efendid~ manav Sabriyi beraetine karar verilmittir. 
de öldürmek kaatı bulunmadığını, Arif efendinin vak'ada alakaaı 
böyle bir kast bulunıaydı öldür· l'Örülmemif, beraet etmittir. 
meğe muktedir bulunduğunu &Öy· Manav Sabri efendi kavganın 
lemitler v. beraet iıtemitlerdir. buduıuna sebep olduğu v,. Hayri 

Öğleden ıonra aalonda kalaba efendiyi yaraladrjı için 8 ay hap 
Irk daha ziyade k .. aafet peyda et- ae mahkılm olmuıtur. Fakat 11 
m&.tir. aydır mevkuf olduğu için tabliye. 

Öğleden aonra gene Hayri efen ainc karar Yerilm• tir •• 
dinin vekillerinden Sabri Bey mü- Maznunlann her üçü de dün ak 
dafaaıın ı yapm11 ve o da diier ar ı şam tabliye edilmitlerdir. 

Kimsesizler yurdu 
Belediyenin Galatada açacağı kim 

ıesizler yurdu bu y içinde faaliyete 
baılayacnktrr. Binanın bir kısmı 
mekteı• iıtihu edilerek çocuklar bu 
rada okutulacaktır , Yurtla yatırıla
cak çocuklar ve tarzı idaresi hak 
kında bir talimatname hazırlanacak
tır. Talimatnam .. yi hazırlıyacak ko. 
misyon vali ve ~lediye reiıi Muhit~ 
tin Beyin riyasetinde içtima ede
cektir 

------~-

Esnafın kayıt 
Müddeti 

·--
Yarın bitiyor.Kay. 
dedilmiyenler nak
di ceza verecekler 

Eınafın Ticaret oda•ına kayıt 
ve teaçil müddeti yarın bitiyor. 
Bazı cemiyetlere milracaatla .. 
fazlalatmıthr. Maamafih, m!ld. 
det bittikten aonra da leaçil edil. 
memit binlerce eanaf lıalacafı an 
laıılmaktadır. Müddet yeniden 
temdit edilmeaae, bunlardan 50 
liraya kadar para cezuı alınacak 
tır. 

hk karpuz geldi 
Son günler yağan yağmur. 

lar kavun ve karpur. için hayli 
faideli olm4tur. Bu teıirin · net.i 
cesi olarak Y alvadan ilk mah. 
su! olarak iki küfe turfanda kar 
pur. gel mittir. On b.,. gün •Ol! 

ra da aarı "Topatan" kavunlan 
piyasaya çıkacaktır, 

Ali.kadarlann söylediğine gı 
re, bu sene, her meyva gibi ka 
vun ve karpuz da bol ve ucuıı 
olacaktır. 



Ölüm RADYO 
Asrın umde&: "MiLLiYET" tir. Bugünkfi program 

Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanıncla kıli 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

29HAZIRAN 1932 
idarehane: Ankara caddesi. 

100 No. 

Kabahat dilde .. 

Or. Marsaret Landea 
Amerikan kız kolleji fehefe 

ve ilmi ruh profeaörü Dr. Marsa
ret Landea, dün saat 14,45 te A· 
merikan haataneainde ölmiiftür. 

Cenaze bucünkü çarşamba gü
nü aut 17 bu~ukla l!eriköy pro
testan mezarlığı kiliıeainden kal .. 
dınlacakbr. 

ISTANBUL (1200 m.) - 18 cra 
mofon, 19,5 alaturka saz. 20,5 cra
mofon. aaat ayarı, Ajanı haberleri, 
21 Münir Nurettin Bey ile arkadaı 
lan tarafından konser, 22 orkestra. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol 

Telgraf aclresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba~muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürhiğü 24319 

idare ve Matıı. 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiyt için 

L. K. 
J a,hiı 4 -
6 .. 7ll0 

;2 .. 14-

Hariç igın 
L. K. 
8-

14-
18-

Gelen evrak seri .....O.mez -
Müddeti seçen nöahalar 10 ku
ruıtur. Gazete n matbaaya ait 
itler için mildlrfyete miinıcaat 

edilir. <'•zet...n l1inlarm -·u
liyetini kabul etıMP. 

BUGÜNKÜ HAVA 
B ..... ı.a ... u bulutla olacak, 

ıihslr locloatan esecektir. Dün 
hava tu,,.. 761, mı çok 11caklık 
26 w • aa oıcaldık da 11 derece 
idli 

Evvel zaman içinde bir kadın 
vardı ve çok huysuz kocası ile 
bir tiirlii ceçinenıiyordu. Gün ol 
mazdı ki bu adam karurna çıkıt 
maaın, fena fena aôylenme.ein. 
Kadın (aramızda kalsın, dili bi
raz uzunca idi) .özün altında 
kalmamak İçin, kendi aklma cô
re icap eden cevapları veriyor, 
ba:oan bu dil kavcaaı dayağa ka
dar dayanıyordu. 

Bu her cün fırtınalı, dayak
lı ve küfürlü hayattan uaanan 
kadın, nihayet kocaarndan ayrıl 
mağa karar verdi. O zaman 
komf'Jlardan biri kendiaine ya• 
kın köyde bir sihirbuın adre
aini verdi. Kadm evvela sihirba· 
sın bir şey yapabileceğine İnan
madı. Fakat kafaıma atılan 
tohum yavaf ya-t filizlendi 
ve nihayet köye gitmeje karar 
verdi: 

- Ne olur, bir de bunu tec
rtibe ederia, dedi. Nihayet bet 
on kilometre yol cideceğiz • 

Ye bir rün yola çıktı. Köye 
vardı. Sihirba& cayet aade ve 

Batka sihirbular cibi yanında 
1 

aydınlık bir odada oturuyordu. 

!!!!!!!!!!!!!!!!~i!l!!!!!f ne kara kedi, ne baykuş, ne de 
batka bir mahluk yoktu. 

Son günlerin hldiaelerino 
bakarak edebiyat &leminde bir 
kütayİf olduiuna ya olacağı
na hilkmedebiliris •• Ne idi o 
aüküt ve ıüktmet?I Lodos ha
vada Seyitahmet dereai meu.r
baı gibi zifiri bir sessizlik ede 
biyat &lemimizl yutmuıtu ••• 
Hamdolsun artık horodar öt. 
meğe ve sabah olmağa baıladı. 
Kllffılıklı edebiyat nağmele.
ri ve naraları itiliyoruz. Bun
:,... bize ümit veriyor .. Rengi. 
renk Um itler! .. 

Memlekette edebt e.erler 

Yllzünde batka bir helivet 
vardı. İnsan bir bakııta bu ka• 
dmın büyü itlerile uğraıtılını 
kabu edemezdi. Sihirbar :ziya
retçisini bir kenara oturttu ve der 
dini sordu. Kadın da için çeke
rek anlattı: 

- Derdim çok büyiilı 1 dedi. 
Kocamla seçinemiyorum. E•len
diğimlı< zaman ne iyi adamdı. 
Sonradan tabiyeti defiıti. Kav
cacı mı, ka•sacı oldu. Hiç yok· 
lan bir meaele çıkanr, insana 
dünyaaını zehir eder, efer ai:o 
kocamı bu huyundan vazıeçlr
temezaeııiz, botanacağım. Baf• 
ka çare yok. 

Sihirbaz çeneai elinde , dik· 
katle dinliyordu: 

- Kız~ vaziyeti anlıyo-
rum. Yalnız bir ıey soracağım. 
Kocanız kavgaya baıladığı za
man, aiz ne yapıyorsunuz? 

Kadın iki elini karnımn üı
tünden kavuıturdu: 

- Ne mi yapıyorum? dedi. 
Ne yapacağım? O ne söylene 
elbette cevabını veriyorum .• 

- Yali! 
- Benim cibi kadını bulsun 

- lıpanyolcatlan -

artık gÖ&Ü karanyor. Eline ne 
ceçerae kafama ahyor. EYin 
içi allak bullak oluyor. 

Sihirbaz rülümaedi: 
- Anladım, anladan dedi .. 
- Siz buna bir çare bulabi-

lir miıiniz ? 
- Bulacağız elbette .. 
- Ah, ai:o ne iyiainiz. Eğer 

buna bir çare bulunanız, koca -
llll bu huyundan va:.ı.geçirtirae
niz, bütün servetim sizin ol-
sun .. 

- Ben çareyi bulacağım. 
Yalnız söylediklerimi harfi har
fine yapacağınıza aöı: verir miıi 
niz? 

- Verdim gitti. 
Sihirbaz o zaman yE..-inden 

kalktı. Bir desti ıu aldı ve o
lı:u~p üfledikten :aonra, de.ti
deki audan bir ıiıeyı doldurdu 
ve kadına verdi. Dedi ki: 

- Kızım, kocan kı:r.:mağa 
başladı mı, kendisine cevap ver 
me. Hemen bu ıitedcn ağzına 
bir yudum su al ve kocanın hid 
deti ceçinceye kndar, ağzın-

• Ticaret İşleri Umum Mü 
dürlüğünden: 

Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cümhuriyetleri 1 ttihadı 
hükumeti arasında münakit Ticaret 
ve Seyriıefain muahedesi hüküm! ... 
rine söre evvelce tescil edilmiı olan 
ve Türkiyedeki Şubesi (Soyuzneft 
Ekıport Neftaendikal) tesmiye olu-
nan müesıeıe bu kere müracaatla 
müessese esaı mukavelenameıinin 8 
inci maddesinin "'B" fıkraıına İcra

yı faaliyet için muktezi her nevi em 

val temelk.A etmek ve bu meyanda 
bu misilJU emvalin bulunduğu mem 
lek~t kanunlan mücibince emvali 

BOKREŞ (394 m.) - 20 Çello
konıer. 20,5 konferans, 20,45 piya
no konseri, 21,15 viyolonsel. 

BELGRAD (429 m.) - 20 gra
mofon, 21 Çollo ile piyano, 21,5 •• 
lo" orkestrası, 23,5 aktam konseri. 

ROMA (441 m.) - 21 Ajan• ha
beı-leri ve gramofon, 21,15 doktorun 
tavsiyeleri, 21,45 operadan naklen 
Dejanice operası. 

PRA~ (488 m.) - 20 Boris Go
dunov iımindeki opera, 23 saat aya
rı, telcraf haberleri . 

ViYANA (517 m.) - 19.55 Mu
sikili musahabe 20,25 aenfoni, 22,0S 
ıarkı, 23,05 aktam konseri. 
PEŞTE (550 m.) - 20 Macaris

tan hakkında bir konferanı, 20.5 o
peranın orkeıtraıı, 22 salon ot·kest-
ra.sı. 

YARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
gramofon, 21 hafif konaer, 22,10 
edebiyat bahisleri, 22,25 konser. 

BERLIN (1635 m.) - 20 dünya 
siyaseti, 21 Kolon)·adan naklen kon 
ser . 

dan bu suyu çıkarma ve yut-

ma! Görecekain ki, yava, ya"af, re muvafık görülmüş olmakla ilin 1 3 u•• ncu•• kı · fordu 1 
kor.:an bu fena huyundan vazge• olunur. " 

çecek. ---------- ilanları 
Kadın, mucizevi fİ§eyi kol· Beyoğlunda lotiklal caddesinde 

tuğuna sıkı9tırarak eve döndü. ------------
Ertesi aabah, mutadı veçhi- Daireyi mahsusunda ifayi vaz.ife e- K. O. ve birinci fırka ihtiya. 

le, kocası yine yoktan bir me- den lstanbul ikinci icra memurlu- cı için yazlık patates alınacak. 
aele çıkardı ve bağmp çağır- ğundan: Tamanuna (Yediyi.iz elli) tır. İhalesi 29 6 932 çarşamba 
mağa batladı. Kadın hemen •İ· lira kıymet takdir edilen Ayvanıa- d 1 
~yi aldı ve a<rzına birkaç günü saat 16 a yapı mak iize. 
.- D YU· rayda Korucu Mehmet çelebi mahal 1 • -· k k dam au aldı ve fırtına geçince- . • re a enı muna asaya onmU§· 
ye kadar, o vHİyette kaldı. Da le~ınde Kal~an meydan~ aokagı~_da tur. Şartnamesini almak iste 
ha erteai cün kocası yine kızın- atik ~e ~ıt 8 No lu bır bab duk- yenlerin her gün ve münakasa. 
ca, kadın yine ağzına birkaç kin ı~e keza Ayvansar~yda :roklu ya iştirak edeceklerin de vakti 
yudum au aldı. lbrahl. m dede mahallesınde atık 3 1 muayyeninde komisyonumuza 

Zavallı adam, kanamm bu d 
halini tuhaf bulmakla beraber, ce. ıt ~numaralı olu.p ~amına ı mi.ıracaat etmeleri(418) (2537) 
hiddetleri de çabuk zail olma• ı (bın) lıra kıymet takdır edılen maa 
ğa baıladı. bahçe bir bııb hanenin birinci açık 

Artık her cGn ~evam eden j arttırmalan 1-8-932 tarihine müaa-
aahneler aeyrekleııyordu. dif pazartesi ırünü saat 14 ila 17 ye 

Kavsalar, yavaı yavaı, iki ÜÇ : k d dai d · k ı kt A t 
·· d b" '--· " d b" h f 1 a ar re e ıcra ı ınaca ır. r . sun e ıre. --"'i' .un c ıre, a - . . . . 

tada bire, on b.,. cünde bire tırmaya ıftırak etıntk ısteyenlerın 
indi ve en nihayet kavcalar u- mezkür cayrı m<:nkulata takdir edi
nutul~u. T :"-"'. o. aıralarda da fi- len kıymetin yüzde yedi büçük niı
tedeKakıd•u bıtmi ıtti-. k 

1 
betinde teminat akçesi vermeleri Ja. 

mca ız yıne avga o ur
u. diye tekrar c.ivar köye ci- zımdır. Hakları tapo aicillerile ıa-
dip sihirbazdan bir •İte au daha bit olmayan İpotekli alacaklılarla di 
istemeğl dütündü. Sihirbaz ka- ğcr alakadarların irtifak hakkı aa
dmın tekrar celdiğini cörünce hiplerirün bu haklanru ve hususile 
aordu: 

lstanbul 4 üncü icra meurlu
ğundan: Tamamına 2900 lira kıy
met takdir edilen Boğaz içinde 
Bebek mahallesinin Bebek cadde 
•İade cedit 176 N. lu hanenin te-
maml açık artbrmaya vazedilmit 
olup 7 temmuz 932 tarihinde şart 
namesi di\.-anhaneye talik edile

rek 21 7 ı 932 tarihine müaadif 
perşembe günü aaat 14 den 17 ye 
kadar lstıınbul 4 uncu icra daire-

•• 
UN YON 

kumpanyasına bi.ı: kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

l•tanbul Dördiincü icra M,mur j 
luğundan: Tema mı na iki bin ae· 
kiz yüz lira kıymet taktir edilen 
F ethiyede kitİpmuslihittin mahal
lesinin cami içi ıokağında atik 4 
cedit 1 O numaralı iki kıaımdan 

mürekkep uınln kısmı kısmen ki 
ğir ve kısmen ahf&p maa bahçe 
hanenin temamı aÇık arbrmaya 
vazedilmiş olup 11-7-932 tarihin
de f&rtnamesi divanhaneye talik 
edilerek 30-7 -932 tarihine müsa
dif cumarteai rünü saat 14 den 
17 ye kadar latanbul dördüncü le 
ra dairesinden açık artırma aure
tile satılacaktır. Artırmaya İ•tİrak 
İçin yüzde yedi teminat akçeai a• 
Jınrr müterakim vergi Belediye, 
vakıf icareai müşteriye aittir. icra 
ve iflia kanununun 119 uncu mad 
desine tevfikan hakları tapu aiciJ .. 
!erile aabit olmayan İpotekli ala
caklılar ile diğer aliıkadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak 
!arını ve huauaile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde ev

rakı müabitelerile bildirmeleri la- ı 
zımdrr. aksi halde hakları tapu 
aicillerile sabit olmayanlar aabf 

bedelinin payla~maaından harlç 
kalırlar ali.kadarlann ifbu mad· 
dei kanuniye ahkamma core ha
reket etmeleri ve daha fazla ma
lümat almak lateyenlerin 931/ 
1114 dosya numaraaile memuriye 
timize müracaatlan ilftn olunur. 

Naim Vapur !da 
İzmir sür'at po 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNA 
vapuru 

Her p 
hafta erşe 

cünleri Galata rıhturun 

tam 18 de har~ketle do 

İZM1R' 
ve pazar günleri 1 zmir' d 
14 1/2 da hareketle lstnn 
det eder. 

Tafailat için Galata, G 
kart111nda Site Franıez H 

12 yazıhanesine miira 
.. __ Tel. B. O. 1041. 

SEYRISEF AIN 
M~rkez accnta: Galata 

bqı B. 2362. Şube A. S 
Mllhllrdarzade han 2. 3740-

TRABZON POSTA 
(CUMHURİYET) 29 

ziran çarşamba 18 de 
lata rıhtımında:-. k !kar 

DİKKAT 
Her ilAç mu• '· değı1dlr 
He ilAna in~nma .n.ı. ldanbul üçüncü icra dairuin

tlen: Temamına 1500 lira kıymet I GLANDOKRA 

tarlaaı baştan b&ta bot iken 
hiç olmazsa böyle hareketler 
le edebiyatta hayat bulundu
ğunu göstermek edebiyatçı
lar lehine verilecek bir not. 
tur. 

Maalesef bizim edebiyat 
aleminin tamamen haricinde 

da, başının üstüne koy•un.. Hiç 
aıea çıkaıınaaam, etimi yiyecek .. 

- Kızmı~ kocan aeni o vakit , 
döğüyor, değil ml? 

- Nasıl, dedi, ıu fayda etti 
mi? 

- Çok fayda etti. Kocam 
hemen hemen İyile9ti. Yalnız 
okuyup üflediğiniz au bitti, ya 
kocam tekrar kavga ederse ne 
yapayını? 

faiz ve masrafa dair ola.n iddialannı 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
xarfında evr3k1 müıbitelerile daire
ye bildirmeleri lazımdır. Akıi halde 
haklan tapo ıicillerile SAbit olma. 

~inde açık arttınna suretile satıla 
cııktır. Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmada 1000 liraya talip çık
miştir bu ker en çok arttıranın 
Üzf"rinde birakılacaktır. Arttırma 
ya iıtirak için yüzde yedi teminat 
akçesi alınır. Müterakim verci, 
belediye. vakıf icareai mütteriye 
aittir. lcra ve iflas kanununun 
119 İnci maddeaine tevfikan hak 
lan tapu ıiciller ile sabit olmayan 
İpotekli alacaklılar ile diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve maaarife dair olan iddiala 
rını ilin tarihinden itibaren 20 
gün İçinde evrakı müsbitelerile 

bildirmeleri lazımdır aksi halde 
haklaı-ı tapu sicillerile sabit olma
yanlar sati~ bedelinin paylaıma
smdan hariç kalirlar. Alakadara
nin ithu macldei kanuniye ahki
mına göre hareket etmeleri ve da
ha fazla malümat almak isteyen
lerin 930/393 dosya N. eile m.,mu 
riyetimize mi.i.racaatları ilin olu-

takdir edilen bahçe kapıda leble
bici hanında alt katta 13 No. lı / 
bir bap kagir oda ile yine mezkilr 1 

handa ikinci katta ve 1400 lira 1 
kıymet takdir edilen 15 No. lı bir 
bap kagir dükkan ve yine temamı 
na 2800 lira kıymet takdir edilen 
Büyükadada Nizam caddeainde 1 1 
No. lı bir bap hane maa bahçe ki 
cem'an üç. parça emlftkin temamı 
ayrı ayrı açık arthnnaya vazedi
lıp 12-7-932 tarihinde ~artnamesi 
divanhaneye talik ve 30-7-932 ta
rihine müıadif cumartesi günü aa
at 14 den 16 ya kadar birinci a- • 
çık arttınna suretile sablacaktır. I 
Arttırmaya i~tirak için '."'c 7 temi
nat akçesi alınır. Haklan tapu ıi
cillerile sabit ohmyan İpotek ala
caklılar ile diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak 

Alelide bir ilAç olnı• 
meJiıur Prof. B. Seıt 
ve Scbteinach'ın keşfi 
Genç ve dinç hayvaııla_ 
taıe ve zihayat hornıoıt 
rile ihzar edilmiştir. 

ADEMİ iKTİDAR 
BELGEVŞEKLfÖll'l 

harşı kat" ıcsırli ,leı ıdır. fıl 
Kadı~ farkı )Tklu: _ Her eczt~ 
bulunur. l\uıu<u 200 k·1rııı 

L mum! deposı. lsıanlıu /A Vl
1 

kalmış bir yazıa olduğum için - iyi aöylediniz . O zaman 
işin iç yüzünü bilmem . Fakat ------·----···
zevahire bakınca bu ümitli 
edebi hareketin kah mahke
me salonlarında, kih poliı ka
rakollannda bazı sahneleri ve 
sahifeleri olacatma hükmet
mek zaruretinde kalıyorum .. 

Bütiin bunlara nazaran ben 

pılar da azaldı ... dedim .. 
Bana cevap verdi : 
- Cam fiatları rakı sarfi. 

yatile müvazi gider ... Eğer 
cam fiatı artıyorsa demek ki; 
rakı aarfiyatı artmııtır ••.• de. 
di ... Hic; akla eelir şey mi?! 

bizim (Bu) edebiyatımızın 
ismini ifade cihetile eksik gö. Mühlik kadın ne 
rüyorum. Artık bu İ!e (Ede- demektir.? 
bival) demekten vazgeçip Fazıl Ahmet Bey üstadım, 
başka bir isim bulsak! Cünkü ""hl"k k d d" b" ı·f kul 

Kadm bir kahkaha koyuver 
diı 

- Budala, dedi, budala kıs 1 
Benim aana verdiğim ,ey, bil
diğin sudan başka bir §eY değil 
ki.. Biliyor musun, kocanı bu 
huyundan vazceçiren nedir? Sa
na verdiğim aıı defil, fakat se-
nin aükôhındur. Ağzına suyu 
aldığm zaman, kocana cevap 
veremiyonun. O zaman onun da 
hiddeti geçiyor. Erkeklerin aaıl 
kızdı· ı itte budur. Bırak o söy
lesin.. Sen aual 

yanlar satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar Müterakim vergi, 
belediye reaumlan, vakıf icaresi 
miişteriye aittir. Daha fazla malü
mat almak i.teyenlerin 26-6-932 ta 
rihinden itibaren dairede açık bulun 
durulacak olan arttırma ıartnamui
le 929 .. J965 numaralı evri..kına müra 
caatla mezkur mahallerin evaaf ve 
mesahaıını havi vaziyet 

kıymet raporunu görüp 

cekleri iliın olunur. 

ve takdiri 
anlayabile-

Bu ders kadının kulağında ZA y 1 K d k- ·· Maim- d-- r (Edebiyat) tabiri bizim - çesit mi u ı Ha ın 
1
•yed ırb a _ .. -

edeb• h k 1 • "f d ed •. anmış.. anım ar a u sazun 
• are el erı ı a e emı- k" h"t ed"ld" •· · 1 ı ! ıme ı ap ı ıgını an aya- . 

küpe ka'dı. Artık evin içinden - 8 1 oyu u uru-
hır ırür eksilmi•ti. Rahat ve 1 iıünden almakta olduğum 5247 No. 
mes'ut bir hayat geçiriyorlardı.. lu nıaaı cü:.ıdanımı z.ı yi ettim. Yeni yor. . mamışlar; üstattan tavzihini . 

Cam fiyatı neden İstiyorlar •• Kadın kısmı has 
? sas olduğu İçin böyle sözler 

arbyor · kendilerine batar. Bu nokta. 
Ticaret aleminde pİfIDl§ elan gafil olmayan üstada gi-

bi;- dostumla görüşürken cam dip mühlik kadın ne olduğunu 
fiatlan hakkında gazetelerde aorduk. Bize cevaben: 
int"şar eden l'fak haberi gös - Canım geçenlerde Maca
lcrdim. Vaha inşaat çok!.. ristanda ce!liitlık icin talip çı. 
Cam fazla kullanılıyor diye. kan kadınlar! dedi. 
lim. Lakin son günlerde ya. FELEK 
~·_.,,,~ ................................... '"' 

Milliyet'in Edebi Romanı : 18 ... 
lüler yaşıyor! rmı? 

( F t!luli la11taıtique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
da aynen vaki olmu4tur. Bu kaçarlar? Gözlerimizin önünde 
garibelerin vukuu anında ıııto sımsıkı kapalı bir pencerenin 
sa ıbi Mösyö de X icrası ka. kendi kendine açılmasına ilE' 

bil her türlü tedbire teveasül. denir? İşittiğimiz hnykırmal•r 
d~n geri durmamıştır." • insan sesine benzemiyordu. Şa 

"Hariçten veya dahilden bir j tonun duvarlanna indirilen 
adamın benim kilitli odama gi- darbeler ekseriya o 'adar şid. 
rip le gözümün önünde o su- detli olurdu ki tav nın başımı. 
retle eşyanın yerlerini değişti- zın iızerine çöküvei-mesinden 
rebilmesine imkiin tasavvur ıı- . korkardım. 
lunabilir ıri? Böyle bir kimse "Bu kadar akıl almaz şey. 
nasıl şöminenin bacasına çıkıp !eri yapmaya hangi adam•n 
ta beni küller içinde bırakacak kudreti yetebilir •• Ben hep bun 
suretle ateşin üzerine kovalarla ların şeytan i,i olduğu kanaa. 
su boşaltır? tindeyim •• " 

Bu bal gübegündüz yağmur 12 kanunusani 1893 
auz bir zamanda vukubulmuş. imza 
tu. Bu hadisede yanımda bulu- Rahip M. 
nan şakirdlm de korkusundan Turhan gözlerini kitaptan 
hemen kaçmıştı. Ve onun na. ayırarak: 
sıl koştuğun hıi.li görür gibi -- Dayı bey daha çok ve u. 
oluyorum. Nasıl olur da kö. zun tasdiknameler \ar. Ben en 
pekler hücum ettikleri yerden kısasını okudum. Diğeı !erine 
şiddetle ürkerek hemen dı~ıın devam edeyim mi? 

- --- ~ -- sini alacağımdan eskisinin hükmü 
ŞARK BÜLBÜLÜ ycklur. Erenköyünde; Kozyatağı ao 

Güzel ses merakl.ları tarafından kağında 39 No. lu hanede mütekai-
ıabınızlıkla beklenen Şark Bülbülü c!in; a•keTİyed~n Omer. • 
DeııİL kızı EFTALYA Hanımı ve 
kemani SADi Beyi lstanbul'da ilk 
defa olarak bu r.kıamdan itibaren 
Harbiye'de BELYO bahçesinde din 
leyecek ve muhrik ve gü ... ıeıi ile 

1 sizi ı:aJYedecektir. 

ZA YI - Beyoğlu malınüdürlü 
•· nE' depozito yatrrdığım on lira
nın makbuzunu zayi ettim. Hük
mit yoktur. 

Kurtuluı Saffetpaşa aparb
manr kapıcıAJ Mahmut cavuf 

nur. 

ZA YI - Aı-abamın 2640 numerolu 
plıika11m zayı eyledim. Yenisini ala 
cai' .. ımdan hükmü yoktur. Arabacı 

Raşit. 

Talat Bey - Kafi.. kıyas kabul etmez. Böyle kuv- bu mühim tasrihten çekinme. 
Orhan - Peki efendim bu 1 vetli tasdikte bulunanların nin sebebini bana anlatır mı. 

hadiselere ne diyorsunuz? ı içinde bir çok ilim adamlan ve sınız? 
Talat Bey - Bu garibelere ı doktorlar da var... Dayı Bey Orhan - Bu beladan kur. 

mutlal- ;rnaıı getirmek mecbu- bu it!ttikleriniz ~eyler sırf uy- tulmak üzere biı· gün satmak 
riyetinde değilim. durma değil aynen VRkidir. Ev. icap ederse şatonun adını cin

Orhar. - Bu meselede iki veli bu cihdi kabul mecburi. liye çıkarmış olmamak için .•. 
fnrl var. yetindeyiz •. Sonra meseleye İs- TaHt Bey - Tekin olmadı. 

Talat Bey - Nedir? teıliğiniz gibi bir izah sureti ğını tasdiken böyle on beş ki. 
Orhan - Ya inanacaksınız arayabiliriz. Bundan on üç, on şinin verdikleri ı·aporlarla sui. 

ve yahut esbabı mucibe serdile dokuz yirmi asır evvel vuku şöhreti bütün nahiye cıvanna 
retedeceksiniz... Bu dinlediği. bulmuş mucizelerle bunları bir yayılmış bir şatonun bu sırn 
miz şeyleı· hep yalan mı? tutamayız.. artık nasıl gizlenebilir? 

Talat Bey - Benzer.. Talit Bey - Versenize ba- Orhan - Bu ketumiyet şato 
Orhan - Peki fakat hangi na şu kitabı bit yeniklerini göı hakkındaki ı·ivayetlerin hepsi-

fil,re istinaden böyle diyorsu. tereyim.. ni çürütebilecek kuvvette bir 
nuz? Söyleyiniz de leh veya a- Dayı bey eline aldığı cildi delil sayılamaz ... 
le} hteki kanaatlerimiz kuvvet- evire çevire Kalvadoı şatosu T alit Bey - Peki amma 
lensin.. babını bularak bir çok satırla. itiraza mahal verecek şüpheler 

Tatlil Bey - Bize bir çok ra göz gezdirdikten sonra: yalnız bununla bitmiyor ki .. , 
yala11cı mucizeler rivayet edil. - Efendim bir kere şatonun Orhan - Daha neler var e-
mel-tcdir. Bizi itikada davet asıl namı zikredilmiyor ••• Bu; fendim?. 
İçin bu hurafelerle ciltler ,cilt. T şatosu işareti le gösteriliyor.. Talat Bey - Şato sahibinin 
ler doldurulmuştur. Yüzlerce niçin? iami meçhule işaret olan X har 
de şahit gösterilmiştir. Meae- Orhan - Kalvados şatosu file gösteriliyor .. Yalnrz araba 
la durup dururken bir manda- demek kifi değil midir? cı Emile, bahçıvan Auguste, 
hın kanatlanarak bir kartal gi. Talat Bey - Hayır.. Kal- oda hizmetçisi Amelina,atçı ka 
bi uçtuğunu on on ~ kitinin vadoı Normandiya Mant sahi- dm Celina gibi hizmetçi iıim. 
tehadetine istinaden iddia et. !inde kayalık bir mahallin adı. leri sayılıp dökülüyor ki doğ. 
seler bu hılafı tabiat hadiseye dır. Kalvados şatosu demenin rusu bunlar da bana uydurma 
inanır muınız? Erenkiiyü 1-:ö~kü demeden hiç gihi geliyor •• Daha tuhafı ha. 

Orhan - Bu dinJedikleri. l farkı yoktur. Erenköyünde am- ı diselere en yakından tahit olan 
miz bu söylediklerinizi asla ma hangi kö~k? E~u sayılacak çocuğun mürebbisi -rahip efen. 

\.'\;Za dcpo,.udur 
Ur. lic,·Jere: tesirini 1 ı.ı .. 

112erinde tecrtibe 'Ç'1 bı· 

:ıoklıu mukablliı 1"'nde.ıl 

lıtanbul İcra riyasetinden: 1 
bulda Ha11rcılarda 36 No. da 

lanm husuıile faiz ve meaarife riye ve boya ticaretile ittigal 
dair olan iddialarını ilan tarihin- ı Leon S. Boton efendinin ı.0111' 
den itibaren 20 gün içinde evrakı 1 to talebiie vukubulan müroca•ll. 
müsbitelerile bildirmeleri lazım- rine icra kılınan t•tkikat netice 
dır. Akai halde hakları tapu si- I k k dat 1 1 b" · il on or o a e ının nazarı 
cillerile sabit olmıyanlar salış be- ı . _..; 
d 1. · ı d h · lı:a ı alınmasına ve icra ve iflas tııo""_. e ının pay apnasın an arıç - . ,,. 
in-far. Bilcümle vercilerle Beledi- ı nun 278 ve 279 uncu maddeletl 

"b" bo 1 "k" .. hl•l ye resimleri, ve vakıf icareıi mü~- cı ınce rç uya ı ı ay mu ı,11 

teriye aittir. Alikadann icra ve mcsine ve Galntada Merkez ~ti 
iflas kanununun 119 uncu madde Hanında 5-6 No. da avukat Ho 

H .. ·· B . k . ta ' in< si hükmüne göre tevfiki hareket usnu eyın omııer yn1 

etmeleri ve daha fRZla malümat ~,bu m~hletin ilanile be~a~ i:i. 
almak iatiyenlerin 930. 3639 doa- ıflas daırelerı ve tapu Sıcıl 111 ,1 
ya No. sile lstanbul icra memurlu luklıtrına bildirilmcgİne karar • 
ğuna müracaatları ilitn olunur. mi~ o]duğu ilAn olunur. 

di yazdığı tasdiknamenin altı- - susta bir miyar luluyorsıııı~ 
na yalnız M harfile müstear Bugün halkı bir çok efsoll 1".', 
bir imza koyuyor .• Aduu gizle lehindeki kanaatlerinden 11 i~ 
yen bir şahidin şehadetine inan mak mümkün olmadığı f,,.ı 
mak için çok büyük bir hüsnü bir çok ilmi, fenni hakik~~, 
niyet sahibi olmak lazım ge. de İnandırmak kabil de~ı11e# lir .. Benim nazarını bu. Talat Bey - Ben kııt e4 

Orhan - Bu itirazınızda reylerine İnmiyorum. MUll 
ben zannettiğiniz kadar bir kuv verleri kastediyorum. ·J 
vet görmeyorum .. Çünkü dok. Orhan - Umum tabif l' 
lor Dariex'in ve G. Morice'in münevverlerle beraber kül.e .-~ 
hadi~e hakkında imzalı mek. dahil dPğil midir? Halbuk1 ~ 
tupları var.. Bundan maada nevverlerin bugün hemeI' r'J' 
Peı-ili evler cildinde belediye, ı yarıya ve belki de daha ~ 
zabıta, adliye memurlarının ve bir kısmı ruhun vücudüııe 
bir çok fen adamlarının sarih ildir. • ııJ 
ve resmi imzalarile bu neviden Tal at Bey - Aka Ilı ~ı· 
yüzlerce vak'alar zikrediliyor. de olsa bu kanaatte bul.~rtil il' 
Eğer hidiae Kalvados ıatoau yan bir zümrenin vücudııll 
perilerinden ibaret olaydı iti. kar edemezsiniz ya... bil 
razmızda bir dereceye kadar Orhan - Her mezheP~e 
hak kazanını§ olabilirdiniz... mutezile fırkası bulunabil~ 

Talat Bey - Oğukuğınu. Talit Bey - Bu da 
bu nevi hadiseler umum naza- ileri gelir? )ı(' 
rında henüz kat'iyyetle bir Orhan - Hilkatte ;cJr• 
sarahat mertebesine ermemiş. müaavat bulunmamaıııtdaıı··;.ı· 
tir. Eğer keyfiyet umumu inan Talat Bey - Hilkatte ~' 
dırabilecek surette isbat edile rakçe müsavat olaydı ne k~, 
bilmit olaydı kanaatte hep bir- can sıkıcı bir hayatın Y:.,lı' 
leşirdik. Artık hiç bir türlü mü saklığı içinde bunalıp kal 1]11

1 nakaıaya lüzum kalmazdı... tık. Ne bir Napoleon ?la' ,'f' 
Orhan - Bey dayıcığım ne bir hamal.. Tabiatııt "'-

umumun kanaatini niçin bu im (Devııı 



Kaymakamlar 
Arasında Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Yeni tayinler 

ANKARA, 28.Telefonla) -IAı>" 
ki ka,.....bmlıiına Hekim ı..a kar· 
mek•IDıl Necati, Kemalp-ıe ka7JllA"' 
kamhfına lnceeu kaymak••• Ka
mil, Muat&fa Kemal paf& kaym•
kamhtma Hayrebolu kaymaU• 
ını Emin, GA!rele kaym•kaml'4•· 
aa Sürw kay" he•• Narecldın, 
Of karmakamhima BAll kayma
kamı Hlmit, Sürmene kayma· 
kamlıfına Kınık kaymakamı Re
cep Hilmi, Dörtyol kaymakamhjı 
na lslahiye kaymakamı Nuri, Gül 
lll\r kaymakamhima Antalya po
liı müdüril Hıfzı, Zaira kayma
lı.•mlıima Sıvaı mektupçusu A· 
ziz, Vezirköprü kaymakamlıima 
Kelkit kaymakamı Celil Tayyar, 
Mudanya kaymakamlıiına Sın
dırğı kaymakamı Sali.haddln, El
bı.ıan kaymakamlığına Gökıun 
k~ ymakamı Hüuıü, Ali.iye kay
ına kamlıima Çıldır kaymakamı 
Hayri, Nazımiye kaymakamlıjma 
Bordur nüfua müdürü Bekir Sıt
kı Mecitözü kaymakamlığına Sey 
di~ehir kaymakamı lhaan Beyler 
tayin edilmitlerdir. 

Y enit"hir kaymakamlığına ~r
rani madeni kaymakamı fark, 
Çatalca kaymakamlığına Lülebur 
raz kaymakamı Cevdet Fahri, "!· 
zunköprü kaymakamlıjma 0-ır 
koy kaymakamı Kemal, Kırkaiaç 
kaym.,kamlığın• lznik kaymak•· 
mı Rauf S..imbeyli kaymakamlı· 

' R . iına Anamor kaymakamı em~~' 
Bayramiç kaymakamlıjına Sö
ğiıL kaymakamı Zeki Beyler nak 
len tayin edilmitlerdir. Yuaufeli 
kaymakamlığına Gireaon nüfua 
mudürü Süleyman Hayrebolu kay 
makamlığma Alaçalı nahiyeai mü 
dürü Haaan, lpaala kaymakamlı· 
ğına Büyükdere nahiyeai müdürü 
Nureddin, Bala kaymakamhiına 
Ş indiran nabiyeıi müdürü Kemal, 
Seydi~bir kaymakamlığına Eren 
köy nabiyeai müdürü K&nı.il, Sö
ğüt kaymakamlıjma Tuzlukçu -
hiyeıi müdürü >.af, Kadmhan ka 
Ymakamlıjaaa,ArnaTUtköy aahi • 
yeai müdürü Sait, Ana.mor kayma 
kamhjma Şehremini nahiye mÜ· 
dürü 1--11 Hakkı Beyler terfian 
tayin ehmmutlardır. 

MemlekettB 

Sandalla 
Devriilem 
iki genç Almandan 

. biri Fratta boğuldu 
EJ;.ı dm bilclirilJyorı - Yel

kenli bes Ye llatlk- mamul aan 
< alla Abnanyadan kalkarak dev 
ritlem ..,.ahatine 91lı:an, Tuna ve 
R- nehirlerini seçarelı latanbula, 
oradan Karad..ts aahlllni taki
ben Trabsona, Trab•ondan !nln
cana ve ltnlncandan da F-t 
nehrine ......,k Baara körfeslae 
do"ru ...,abat etmekte olan Al
man td r u-d·· VUU 5boeyt:.m- •• 
arkadatı Emesi iaimlerinde iki 
lı en~ llbisln lrlnırll aabiy..ın. 
merbat .S.-a.btu köyü c:Jvarwcla 
ve Fırat ...... h..mde pıfıl·tll 
hır au alnntnma marus Jralmırtfar
dır, Ba yhdea ..dal deYrilmlt 
..., E.- mlann lmnMll -=>• 
nından ı.-tamıyaralı: bofu'-t 
tur. Dliw utıadllfJ Villi Streyter 
llı:i buçuk ... t Mıda lı:aJdılı:tan -
ra ırlç hal ile kendini laatanut 
Ye buraya ııeJmlttlr. 

Bir k6ylil kan•ım 
6ldilrdil 

Bandırmmm nketiye nalıi
Yeeiae merbut Bolcaafaç kö. 
yünde aıılltbit Mr cinayet olmİ}f. 
tur. 1 . 

Al otla Hila) 1ııt •ıımncla 
tıir ada. 1ıarru F.-ide "
INçald. IWllrmGtttlr-- Hileyi 
nin •zıt eWml ırlaterdili 
llyle1tm 'rtdlr. 

Buğday 
Kanunu 

(B•fl ı inoi aahlltld•) 
Eaaoen fiyat dü,küalüjti dola 1 

yııile müteeaair ol.mut olan müa
tahailin yeniden ki.rmı azaltacak 
olan bu tedbir yerine icabmda 
bujday unuaa tehir ve kaaabalar 
da ve muayyen bir niabet dahilin 
de sair hububat unundan karqtı· 
rılmak Üzere buğday unu iatibli.· 
kinin kısmen tahdidi ve mabauli.t 
fiyatının tenzili cihetine pdilebi
leceği tabiidir.' ' 

Bundan maada çiftçilerimizin 
fiyat dütkünlüiü dolayıaile atkı· 
şık bir vaziyette olduktan bu dar 
zamanlarmda bu liyibaya teni
kan Zirııııt Bankası tarafından aa 
tın ahnack ı olan mahsullerin 
mezkôr müeueae tarafından pe
tin para mukabilinde alınıp köy
lünün herhangi bir borcuna karp 
lık tutulmamaaını lktısat encünıe 
ni mazbatasında ehemmiyetle te ... 
menni etmiftir. 

F enerbahçe 0_4 galip 

Dllnkil Fenerbahçe - i:feltinik muhtelitt lllB('lndan bir 
sahne: Se/llnlk muhtelitl sıkışırken .. 

(Başı 1 inci sahifede) çıktı, Muzaffer sağ haf mevkiine 
girdi Refllt da aol içe reçti 

kilde çılcmııtı: . F enerbahçeliler yaptıkları ıolle-
Hüaamettin. Y ap.r, Ziya-Re,.t, rin tevki ile hücumlarını artırmaia 

Nihat, Fikret- Lutfi, Alaettin, Zeki, ve Yunan kalesini sıkı bir tazyik 
Niyazi Hadi. çenberi içine almağa muvaffak oldu 

Parayi Yunanlılar kazandılar, Fe- 1 ar. 
nerb.hçe rüzgir ve gün~e karşı . . • 

Racing Clubde 
France tehrbnizde 
Başı 1 inci sahifede 

Racinı Club ıehrimizde Üç 
maç yapacaktır. 1 Temmuz cu
ma rünü Fenerbahçe, 3 Tem
muı: pazar günü Galataaaray 
ve 8 Temmuz cuma rünü de 
Galatasaray• Fenerbabçe mub 
te!lti ile oyua oynayacaktır. 

Kulüplerimls boa maçlara ken· 
di talumlarile çılı:acaldar ve bi· 
ribirlerini takYiye etmeyecek
lerdir. Racinı Club'te Türk 
ıporcularmm rayet iyi tanıdık
lan Tualn, Aaatol ıibi müt-d 
dit defa beynelmilel obnut ln
pltere oyımcularmm kartıam· 

da çarp.,....., ltalya talmaı ile 
oynamıt oyuac:ular Yardır. Bu 
takım tebrimize pek büytik fe· 
daklrlıkla ıetirtilmlt ye uzak 
Avrupa memlekethrinln futbol 
ıiatemleriai bize taaıtmaaı için 
celbedllmiftir. 

dü,tü. 22 ıncı dakıkada kale civarında 
1 . ilk bücum~~~z .. Yu~n ~~İne I misafirler aleyhine bir favl verildi . 
ınmeden ıerı dondu ve bir muddet Bunu Muzaffer cekti. Top direğe 
?':tada dola,tı. Dördünru ~aki~dan çarparak geri geİdi. Ve topu Hadi 
ıtıbaren Fenerbahçe muesaır hucum- k k t 1 d y nl ·· dar· 

Yukanda da allyleclitbni• ıi 
bi ilk maç F enerbahçe ile yapı
lacaktır. F enerbabçenin bugün 
!erde Üatüate maç yapması do· 
layıaile biraz yorsun oldufunu 
ıöaönünclen uaak bulun· 
dunnamakllzımdır.Fenerbab

ç• takımı Raclnı Club'e kartı 
mutat taknnile çıkacaktır, Yani 

fÖyleı 
Hüaameddln 

Ziya Yaf&I' 
Fikret Muaaffer C.-t 

Hldi, Niyazi, Zeki, All, L6tfi 
Bu takım latanbnlna pkan

bllecefl en lı;uyyetfl .,. en mü· 
k-el takımdır. Fransız takı 
- benlb nasıl çokacafr ma· 
l6ın detfldlr. Y ann bu noktayı 
da karilerimiııe bildirecejlz. 

la ı.....ı tı Sa "d laa b apara or a a ı una ı mu ı 
rıaa _,. amıt . g an yapı u • k : 

hücumların birİ•İnde top gayri mu bır ~fa vuruşu ıle topu uzaklaıtrr
vafık bir vaziyette Zekinin ayağına mak ıstedi fakat Zeki derhal yeti,e
geldi. Çektiği tüt, havadan auta 

1 

rek vole bi•· vuruşla üçüncü golu 
kaçtı. kaydetti. Bundan ıonra oyun hemen 

Akınlar bir müddet aaidan ve aol h y ,__.__. ıf .• L 

daa birbi ... taki . "·" "k h emen unan ......,.ı nıa ....,aaına 
nnı p etti. ,,_,nı mu .. h ,_ 

telitinin arada sırada yapmağa mu- mun asır "aldı. Hüeumlamruz 30 
vaffak olduğu hücumlar müdafaa- uncu dakikaya kadar birbirini takip 
auzıa yerinde müdahalelerile kesili- etti ve miaafirlerimiıin trene yetite 
yordu. H..- iki taraf reçen maçlar- bilmeleri için evvelceden yanıntar 
dan .daha İyi bir netice alabilmek e- saat olarak teıpit edilen devre 3 • O 
melile çalış.ıyordu. He~~n oyunun Fenerin leyhine olarak neticelendi. 
onuncu clakikaund~. ı_tıba_ren _Fe- ikinci devre 6,10 da baıladı. Bu 
n~lıahçe ~yu~da _!ı&kimiyeti t~ıs _et devre hemen hemen bqtan nihayete 
mtf ~e miieı~ır hucumlarla _ Selanık kadar F enerbahçenin hakimiyeti al
kaleame tazyıluru artınnaga ""41a- tında cereyan etti denilebilir. Fakat 
mııtı. böyle olmaaına rağmen muhacim hat 

. 11 ind ~~ .-hacim hattı! tının aol tarafındaki 1ıeriz aksaklık 
FU...-, cüze! bir pu .. aldı, Zekı fazla rol yapılabilmesine mani olu
•• ;AJ-ttin •r!"-ıı•~ guzel paslaş- yor ve pek çok fırsatlar bu yüzden 
~ -:la ~ bir teJ?I~ Y~n-~ kale heder ediliyordu. ilk hücumda mu-
11ne meliler. Alaettirun tutu auta hasım kaleai önüne kadar inildi bir 
kaçtı. Top ot"tale:"dı ve haf hatturu- dakika kadar top kale önüne dolat
mı ay~ seç~ ve .. 1Bğdan yene ıe tı ve nihayet Zekiden Fikrete geldi. 
ri ve. t~~el! bir hu~"."'l• .. Yuna.n Havadan bir ,ütle top avla kaçtı. 
ı.aı-ne ıruldı. Alaettirun yukaelı: bır . 

""t• kal · ·· t k"' · d d" • Bunu takıp eden hücumda Zeki-fU u enın uı oıeıın en ırege , . . 
çarptı ye top seri geldi ye muhacim nın kuvvetlı ve yuksek bir şütünii 

l lerimizia ayaiuıda bir müddet dolat kaleci üat kale direği hiza. 
ta. Karat* t.ir vui~ çekilen tüt- aından korneTe atmalı: .-iyle lııur
ler Q71UICUt.ra _.....ı. ı-' dönü- tardı. Korneri Liilfü altı ... MiMfir 
Y<W Ye bir türHi gol olımyordu. müdafiler biiyük bir fedaki.rlılda 

Top nihayet Fikretin ayağına reç kat'i bir tehlikeyi uzaklqtırdılar.AI 
ti Ye sıla bir tiide Seli.ııik blea.ine hncı dakikada aoldan yapılan bir hü 
gönd.rdi. Top blenin içinde bulu- cum esnaaında Hadinin havadan or· 
naa Yunan mildafiinin ayajına çarp taladıp t- Lütfü yetİfti Ye bir ka 
tıktan aonra ailara takıldı. ilk gol. , fa vuru,u ile topu avta kaçırdı. Bu-

Bu ıoliin teairile, Seli.nik muhte- nu müteakip yapılan hücumda Reşa 
liti -; lıir akmla F-babçe kale dın uzaktan çok ırüzel bir fÜtÜ yan 
aine kadar iacli Ye çddilderi tütü ka kale direğine çarparak avt oldu. 
leci maharetle kurtardı. Misafirleri- Alunlar birbirini takip ediyor ve 
mİz beraberlik aayıaını çıkarmak fakat oyuncular ilk devredeki canlı 
azmile ve büyük bir caalılılda bu a- lıldannı ve ırüzel paılan kaybettikle 
lonlanıu arka arlıaya ilç dört defa rlnclen gol adedini fazlalattırmak 
tekrar ettllene de F- müdafaaaı- mümkün olmıyordu . 15 inci dakika
am yerinde müdahalele kartwnda ela ıniaafirler kendilerini tazyikten 
müsmir bir neticeye -vaffak ola- kurtanıralr bu clevredelı:i ilk hflcum-
-dılar. lanaı yapmağa muvaffak oldular ve 

Aparbman 17 ind dakikada aajdan yapılan fakat bu hücumda faviille geri dön
Wr h6cwaumuada Alaettialn, top a- dii. Bunu ikinci bir akınlan takip et 

Li 7'limda ilerHdl " çe1rt1if ada bir ti, Bu da neticesiz kaldı ye yine top 
CSl81 aütiıı Yu-11 müdaflea çarpmak Yunan aıuf ııaluıaına intikal etti. 
~ eri ' alartılı: -hakkak bir sayı 20 iaci dakikada aoldaa bir bicu-
(Bqı 1 iaol sahil"•) heder oldu, Yunanlıların bunu takip mumuz eanaaıncla Hadiden gelen ~ 

dir. S- 931 eeneai zarfaula J'&pl• eden teblilı:ell bir alanlan komerle, pu Alieddin hafif bir vole vuruıiyle 
lan infaatı kat'i olarak teabit ede· ıoeticelencli. Ç+'lm lıa tıııım.., lı:a- clörclincü defa olarak Yunan kalesi 
bil-lı: rakama miiatenit mala- leci tanıfadan laatanldı. Bu tehlike ati..._ takdı. Bunu takiben aajdan 
mat elde edil-mnitae ~ İ_llf&;&· li ....ı,et atlatdblı:tan aonra F-- yapdan bir hi-da Lütfü ayajmın 
tin. 930 ~- nazaran iki mas- bahçe muhadmleri cwtadan inkitaf Wı bit iac dolatmaaı neticesi olarak 
li ;rttriına fÜphe yoktur. . ..ı.. müsmir Wr akmla Selinik kale muhakkak bir sayı fıraatnu kaçır-

928 ...... içinde ~: •. ~ a.i önüne indiler. Lfitfü, Zekici- al dı. Son dakikalarda Yunanlılar bir 
dada dehlliede yapdan _... dıjı mükemmel bir paaı hüaü isti kaç firari hücum daha yapmaja mu 

decli N7 cHr. 929 da İMi 819 bi- mal ederek ikinci ıolümüri kay- vaffa.k oldularaa da Fener müıloıflle
:. infa eclilmit*· 930 - rinde detti. rlnin yerinde midahaleleri artık 4-0 
bu mikdar aıtJ e çıt-....... 931 20 -ı dakikada Niyazi oyundan YU.İyetini tebdile imUn •ermiyar 

deki infaatı hiç °'!-•sa 1~ e ı •-----------• I ve hiicumlan fit ç• *J• _,dan yakm olarak •ehmın etmek •-!· bulmadan ılh haf hattında ri.h mil 
kündflr. 928 ~- kadar tehir bil Sultanahmet ve labakaia aa- dafada kınlıyordu. y alnıa lıir clefa
hudutlan dahilindeki bot -1.~r baamın ancak sekizde birine bina amda oyunun bitmeaine birbç da

-------------ı 90 980 metre murabbaına balıg yapdmJftır. H-en biç İftf&&t ya. kik& kala soldan..,,...._... teldilı:eli 
--..-t.•te oıı:..kta idi. Bahçe, boetan, park pılıaayan mmtaka, Çapa yanım bir tekilde ilerleyen Y-..ı. ...ı .açdı: 
ranuıa ye aalrenin ifral ettiii bot , ~ha yeridir. Burada yapılan tek tük aai müdafiin batalı yiizündea kale-

Va,.. ı.k--tz:=claki İM SZ,885 metre murabbaı ,iclı. evler de ekseriyetle İnfaattan ... nin yalanına kadar sokuldu. Fabt 
64 ınımerolu dl ıı.- 928 seneainden 932 M"'SI- ka yılamayacak derecede tek katlı Fikret soldan _.; bir tekilde yeti;. 

Ni ' ? r...ı..a dar ı-en dört senelik zaman z~~ ahtaP ve kerpiçten yapılllltf feY· ti ve topu kornere atmak ıu-=-ıe 
kee kopyor. ~ ~': fmda -.;.,. araalann semt taanifi lerdir. oyunun aon d.klluıaında hadi~-:;an 
orada lılJleÜ DeYI ft CIDll yapılmaksızın ~emen y~ r•· Beyoğlu -tinde Cihangir yan bu tehlikeyi ....ı..-..,tırclı. Korner ko 
---a etler emaalm km kıamı Üzennde yeaıclea bıaa 1111 yerlerinin hemen dörtte üçün layldda uzaklattırıldı Ye bu ··-~·-

, ı- E ' i • bi ··baJU·a et de intaat yapılmıtlır. ..._.. ...._ ....... MtıbJor. till inta edildijine ç ~.u - • maç 4-0 Feaerbahçenin ıalibiyetivle 
-- - meden bülunolunabılır. Yanrın yeri olmamakla bera- hitam buldu. • 
almak lcln berk• iatuyoD· 930 aeneainde yapılan 825 bi- ber Taka.im sabtk talimhane mey- Seli.nildi misafirlerimiz bu •'-··-

-"-= or•J• kn11uyor. - 500 - e 325 ,· apartıman danı da Beyoı" lunun en keaif in- ,_, nle meml-L~t -.-0 
- -T - nanm u ev v "' tre .,...,. eri,.. avdet ~-taat faaliyetine sahne olan bir -

dır. . d bir "d" y 1 ltr rfı mitlerdir. 

lataabul' da 
ea uki ve 
ell l liyiik 

Türk 
Mahrukat 

depoau 
kimdir. 

• 

Dört sene evvelme ka ar, fe yen ır. a nız aon a ay za n-
budutlan dahilinde 89,000 i ev, da bu civarda (30) a yakın apar- Muhafız gücü 
ISOO Ü apartıman, 160 ı otel, 420 tıman aivrilınittir. Bunlann içinde 
. han. t40 , hamam ve müteba· 5 - 6 batta 7 katlı olanlan vardır. Bisikletçileri 

~isini mektep, ~~la, haa1!'ne, ~e- Şehrin nüfuıu, bu kadar meekeni 
ve 18ire gıbı umumı ebaıye dolduracak kadar keaif olmamak URFA. 28. A. A.- Mnhafıqücil 

::kil etmek üzre 135,540 bi~ la beraber, apartımanlann ekseri- biıikletçileri dün Urfa'ya munaali.t 
vardı. Son dört ~ne =arfmda bıl- a.i kolaylıkla kiracı buluyor. Buna ettiler. Mahalli erki.n ve ıuvari aJa. 
haaaa apartıman ıntz . lı artmıttır. ..hep, bir kısım balkın eski apar- yı zabitleriyle sporcular tarafından 

b ' · ti k 1 k tımanını bırakıp yenisini araması.. kar la Elde kat'! ır ıata ' 0 mam• • ıı nmı,lardır. Sporcular buaün 
be be d"~ sen •arfında ye· dır. Şehirde bir dereceye kadar ahatl · d • la ra r un • ıey enne evam etmitler ve ha-

l tı 1 mutedil kira ile tutulabilen meı- 1 niden yapı an aı>- r man ann raret • t"!Yi olunmutlardır, 
500 • 600 araaında olduğu aöyle- kenler, ancak eıki evlerdir. 
nebillr. Apartımanların bu kadar çoğal HİLVAN, 28 A.A. _ Muha 

lıtanbul ya,.gın mıntakalan a· maaının difer bir ıebebi de in a- fız. güçü bisikletçileri buaün 
b k 1 atın oldukça ucuza mal olması- H 1 " rasmda en ça u mamur o anı ı vana saat 14 de geldı"ler. 

·ı l"d" B d F t"b ıe dır. Çimento, tufla ve kiremit, ki-Li e ı ır. un an sonra a 1 
• Kaymakam ve halk tarafından 

lir. Laleli yangın yerinin yarısın- reç ve diğer harç fiatlerile bera- k I 
dan fazlası üzerinde inşaat yapıl· her.ırgat yevmiy t.:lri çok dütük.- arşı andılar. Siv eııe harek t 
mı• bulunmaktadır. Buna muka- t\V". edecekleı dir. 

Lausanne 
Konferansı 

Yeni 
Tasarruf 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) 

Y• fimdilik tediye •-esin. Tedi- ğerile kabili teYhit olen ve bir. 

Vatan müdafaası, 
Cümhuriyet 
Orduları 

(B•fı 1 inci sahil*lk) 
ye etmeie muktedir olduğu za- 1 • ·ı b 1 k"I d 
man dahi para Fransaya verilece 99tın en fil e er tet 1 i.tın a Türk ruhunda vatan ve mi 
ği yerde vaaaıi Avrupanın iktıaadi ifa ettikleri itlere göre, bazı ta müdafaa lıeyecaıınu inkılip 
ihya" için aarfedilain. Almanlara dili.t yapıldığı söylenmektedir. giaini yaıatmak med,uriyeti 
diyorlar ki: .. M~lhak_ attaki .tiı.·tün, tu_z_v_e 1 deyiz.Acı birıey ele olae ha 

- Haraç vermek i.atemiyorıa· k d 1 h d 
nız, iane veriniz. ~uı ırat ı ~re erının te-v ı ı ı- ! kat şu ki, dünyada Türk vatan 

Franaanın eaaa maksadı herbal çın de tedbırler alınmaktad r . ın inkitafını,Türk şeref Ye h 
de Almanyanın ileride olıun pa- Me. 

1 
• J e tütün ve _mü~irat İ- si yetinin yükıelmesini bot ıf 

rayı tediye etmeaidir. Yani para- darel~n _matb_a~ları ıle kimyeha meyen fertler ve milletler v 
nın kendilerine gelmeainden ziya nelerı bırl .... t 1 ekt d" . . ... ırı m e ır. dır, bizi en iptidai haklarım de Almanyadan çıkmasında ıarar Ş d d T 
ediyorlar. . ım 1 en ütün ve Müıki. den mahrum görmek İsleyen 

Diğer taraftan ltalya da bey- r~t. ıdarel~ri ~erke~lerinin tev ıaniyetaiz insanlar vardır. 
nelmilel borçların ve tamirat bede- hıdı suretı!e bıoa ~ırası, tele. ğer biz nıhu1T.uzun, maddi 
linin ilgası için bir muhtıra ver- fon, elektrik ve saır maaraflar. ma· • b""t"" k ti • • 

· · d elde ecl"I nevı u un uvve erımız 
mııtır. an . . 1 en ~eserruf senede arzedeceği kudrete istina 
Miizakeral deı•Blll ediyor 20 hın lıra tahmın edilmektedir. bunlen kartılameğe hazır bu 

LAUSANNE, 28. 28. A. A. - Mt emurfmaaşla_~lıhndkan y~dpılac1 ak. nuraak, bu hareket sulha kar 
Franıız ve Alman heyetlerinin ak- a•arru t • ve mu e a 1 ere erı bir tecavüz de"ı'l, sulhun·· •• 
tetmit oldukları içtima hitamında•· nin de tevhı"dı"I yu·· b" ( ı· " -

• ~-'·' ebl" - edilm" · e z ın erce 1 rı"nı· tem· ed b" ' ..... ~agı....., t ıı netr ıştır: uf . , . ın en ır aıy....,.. 
içtimada Almanya maliye nazın, 

1 
ra taaarr .. -~emın ed~leceğı mu lur. 

tamiratın ilgası lehindeki eıbalıo ve hakkek gorulmektedır . Yeni Türkiyenin ıulh ha 
•rni zama. nda Avrupanm ih. yaaı i-1 Tütün İnhisarı Ekıper kur. ·ıı· d ' ve mı ı mü afaa politikum 
çı_n d~'"!''' etmekte. oldu.ğu. ılk ted- su da eyl6lde mevcut tabeyi ye takip ettiği gaye, bu hudııadl 
bırlerı ızah ve te,rıh et~ı,tn-. litlirerek kapanacaktır. hıç" bir zaman a•maz. Mı'lll M 

M. Yon Papen, malıye nazınrun • 
beyanatını umumi noktai nazarlan dafaa vekilinin dediği gibi Tii 
tehir ve ikmal etınİftir. M. Heniot ş h milleti askerliği bir verıi, b 
zaruri addetti.il ibtirazi kayitleri der ey mükellefiyet ııibi almıyor; on 
meyan eylemİftir. Müzakerata çar· Ah milli bir şeref, milli bir hak 
fllmba günü aaat 10 da d~am edile- met 
cektir. vazife olarak kabul ediyor. 

Dünyada Türk orduau ka 
memleketin ruhunda, m&ne..i 
tında, tahsil ve terl>iyeeind 
kültüründe, elhasıl umumi h 
yatında feyizli teairler yapan 
feyda 1 amil olmuı bakta ord 

inkıta olacak mı? 
PARIS, 28. A. A. - Echo de Pa

ris gazeteıinden: 
Lauaanae, 28 haziran ,aalıah -t 1: 
M. Herriot'nun teliffuz elmİf ol
duğu kuvvetli aözlerd-, mümailey
bin Franıanın aarari metalibini b
bul ettiremediği takdirde müzakera
tt katedeceji iatintaç olunabilir. 
Almanlar da Fransa hükWneti te
diyesi lüzumunda iarar eyledikleri 
tamirat için bir rakam teabiti idclia
aıncla devam edildiği takdirde mü
zakeratı kat' e amade bulunuyorlar. 

LAUSANNE, 28. A. A. - Alman 
heyeti, Almanya'nın Ye hatta Anu• 
parun aaaaı çok mü,kil bulunan va
ziyetini daha ziyade vııhimleıtirmek 
ten bi.li kalmıyacak olan bir inlöta 
vukuu ihtimalinden endiıe eder gö
rünmektedir. 

Almanlar, tamiratın ilgasına artık 
açıktan açığa ve müttefikan basım 
olan Franaız heyetinin hattı hareke
tindeki katiyet kartıamcla pek mü
teeuir olmuı ve bu battı hareketin 
evvelce zannetmit olduklan Hçhi
le deiiteceiini hiç te talaıain eyle
..__ı.ıedirler. 

M. Yon Kroaisk'in delillerine kar 
tı venniı olduklan ce•abında rö
riltlerinioi mübilı: röea.melı: İfİn M. 
Herriot ile M. Germaia Mııırtia, ...... 
tabaalıalarla bel'aber Fransız baıve
kili ile maliye nazmrun önümüzdeki 
içtimada vukubulacak müdaheleleri 
·ihzaı etmi,lerdir. 

Her iki heyet, Ç&rfAllllaa .. itabı 
toplanacaktır. 

"Silnger geçmek,. e daha 
çok 11akit var 

LONDRA, 28. A. A.- Daily 
Mail ıazeteıi, Franaanın Lauaanne' 
da ileri ıünaüt olduğu tezi müdafaa 
etınekte •• Franaanuı, müstakbele 
muzaf bir takım vahi fevaide müka
bil tamiratın külliyen ilraaından ilaa 
ret olan Alman aoktai nazarını ka
bul edemiyecefini yazmaktadır. 

Morning Poot, Amerikanın alaca
lı olan mehaliiin tediyesi huauaun
cla İarar etmek auretile, Fraaaaya 
ve diğer .......W.etlere tamİralm il
ıa•ma tıırııftar olduğunu ilham ey• 
lediğini yazmaktadır, 

Fransız ga:ıslelerl 
ne diyor? 

PARl5. 28. A. A. - Petit Pari. 
.;... diyar kiı 
Fr- k...U.ini aon dakikayı 

beld...ı. tehlikesine manız lımab
ma. M. Yon Papen'ln düfinmelı: i
çin daha 12 - vakti Yardır. Fran
sızlar berterl tıırtmı ........... 

Le Joarael, dünki Alınan İzalına· 
mesinin f&J&nı tllldrat bir rucu ol
duğunu be,aa _,.,.. l"r. Ba mı.. 
name, aiır bir lltifedir .M. Heniot' 
nun çartamlıa gfinii •ereceği cevap 
aon clereee Y&Zllıı olacaktır. 

Petit Journel, M. Von Papaa'in 
aon defa Berfiade lıalunduğu kısa 
müddet zarfmda pek ziyade tazirle
re uiram•t olduğu tahmininde lıu
lunmaktadır. 

Malin ıazeteoi. nrilatelıziy- lıir 
eda ile M. P.,.... bir daha Berlin'e 
gideceık ohrna lıu Mis Fransa da 
bir takan 191ler i•tİj ı ktir, diyor. 

Pertiaaa, 1 talyanlann itiWgiris. 
tik yolunda Almanlan ttıtvik etmiı 
olmalannın muhtemel bulunduğu 
mutal•amdadır. 

ltalyanların muhtırası 
LAU5ANNE, 28. A A. - ltal

yan nwmorandoınu, bcwçlarla tami
ratın lrat'i surette ilgası lizım ıel· 
diğini ve fakat bilhassa merkezi ve 
cenubi tarki AYrupa devletlerinin 
nakti tabada yeniden tena.iki He mü 
tcrafik olmadıkça kifi olamıyacap 
ve bu itin batlıca ihraç hankalan
nın yardı nı ve icabında beynelmi
lel ledİ)'Rt bankuınm totriki meaal
ıi ile yap tabii ceiini beyaa ebnit· 
lir, 

Memorandom, ıli.ve ediyor: 
';umruk manialarının da tedrid 

Hududumuzda si
lihlanndan 

tecrit edildi .. 
Bağdat'tan bildiriliyor: 
Barzan feyhi Ahmet Irak kıta 

alının takibatından kurtulmak i
çin hududu reçerek Türkiyeye 
reçmittir. Türkler Baraan teybi
nin aıkıtlıiını bildikleri için ken
di•İne eıaaen intizar etmekte idi. 
ler. Binaenaleyh hududu geçer 
ıeçmez keadiainin Ye kendiıile be 
raber hududu reçen yüz kadar 
tarafdannm alli.hlan Türkler ta
rafından ellerinden almmıttır. 

Barzan teYhinin Türkiyeye 
geçmea.ile dört aylık bir takip ai
bayetlenmit oluyor. Bu takipte in 
ıiliz tayyare kıtaatı mühim rol oy 
namıttır. Son bir kaç ııün içinde 
lngiliz tayyareleri Mısırdan bu 
mmtakaya Nortbbamptonıhire a• 
layına menıup müfrezeler ta,ımıt 
tardı. 

surette ortadan kaldınlınaaı AYJ'Upa 
run yeniden ihyası için eaaalr bir a
mil olacaktır. 

ltalgan ga:ıısteler muhtıra 
hakkında ne dlgor? 

ROMA, 28. A. A. - Ca IA1r, 
hiçbir mutal• iJiye etmeluizin, M. 
Heniot, ile M. Grandi arasında vu
ku balan miilllı:atlan heber Y& ....ı.. 
tedirler. Ancak ltalyan muhabirl.-i, 
bu mülakatlann pek aaınimi olduğu 
nu ve Lau1Bnne'da hüyiik bir ali.ka 
tevlit etmiş bulunduğunu ilave ey. 
lemekteclirler. 

Gazeteler, ltalyan -rando
munun ifade etmekte olclap -
yı ehemmiyetle telıarü lftinnektıe
ılirlw. 

La•on Faciata, yıuıiyarı 
Slnai •• zirai ilı:tiaadlyattalıl t.,.. 

rllı:i maaal, çoculı:lannm m-W i
çin cihanda malıreçler -.in etmek 
İlteyea rejİmin Wtün .....,,.,....,_ 
aiyuetinin -•ını totldl _ ..... ı Ilı. 

Tribuna diyor ki: 
ftalya tarafından teklif olunan 

hal aureti. mibadelerin lıllııılfine ru
cuu intaç etle+ ektir. A-.- lııel'f 
lıir döniim aolı:taunda .... ....,.or. 
Seminıi tetriki -..i ile intiher tık· 
......., lıirialai ;ı,tiym- e1me1ı: ı... 
eder. 

Giornale d'lıella. diğer hükümet
leri -uliyetlerini deruhte et i= 
ve icraata glrifll"'ie daYet eylemek
tedir. 

U:ılaşlırnuık lals gorlar 
Fransız laeyetinin bu akfll"' a.kte

deecji heyeti umunılye celaeainde 
FrallltZ cevabmm metni kat~ suret
le tealıit edilecektir. 

Diler ...,_ ....... ...nldli, 
pelr -hllr olsırak, Fraanalarla Al
manlar araamde bir -ı.ar-t t.. 
aiai için çabpnalıted..-. 

M. Mac Donald öjle vaktı. lıera· 
berinde maliye nazın M. Nnllle 
Chembcırlaltı .... unduğu lıaida M. 
Heniot, M. Gem.in Martin, M.Von 
p._ "' M. •on Kroaigk'l bir araya 
loplamı9tır. 

lnglliz mebafilinde lngiliz ı.q.._ 
kilinin bu malı:aatla her çareye bq 
vuracaiı aörleamelctedir, Mfinıal. 
ı .. ,.ı.. lou -1csatla 1 ansan-' ela ika
metini t-dit etmeğe hıuıırdır, Çlbı 
ki m6malleyhln niyeti 5 temmuza 
doğru Londraya döD&"elr Ottava 
konferanaına sideeeık olan lngiliz he 
yetin• talimat •ennelrtlr. 

1'1caret nazırları da 
toplanıyorlar 

LAUSANNE, 28. A. A.- BuııGn 
oğled n aonra aut 16 da lngiliz he
yetinin ikamet etmekte oldugu otel 
de ve m zkur heyetin dav ti üzeri
ne lngiliz, İtalyan Japon ve Belçika 

yoktur. Türk orduıu, bü ·· 
mi.nasile milletin en kıy 
metli mektebidir. Burada 
niz, kara ve hava or 
dularımızın tarihinden baha 
mek istemiyoruz. Bu tarihin s 
hifeleri feragat ve kahraman 
ğın miaellerile doludur. Ba m 
neaebetle hudutlarda, deniale 
de, kıtlalerda, çadırlarda •al 
nm müdafaasına huırlana 
milletin çocuklarını yetifti 
aziz ordumuzun manevi haz 
runda eğilmek ve onu aellml 
mak hepimize vatan borcudu 

Siirt Meb'ua 
MAHMUT 

Sigorta 
Şirketleri 
Aralannda bir pul 

si•temi ibda• et
miye karar verdiler 

Haber aldıpmıza ıöre, Tllrldy 
muamele yap-1cta olan en eh 
miyetli gruplara mensup mtitead 
airorta kumpanyaları Türldy 
kaydettikleri yangın ala'ortalaırmımt 
fazlalannı aralannda talolm 
üzere bir pal (Pool) am.M • 
Wmi• karar .-..ltlerdir. 

Bu proje ahiren ,....... ....... 
rifeleria.ıe biilamıetçe ~ 
dlib .,. - za-·ı da ~ ... alenıj 
aılı 5 aln artmaaı aetic"riacle hMllll 
ırclea nzi)'eti mahsuaalarau 
mlltln1 bir bale aolran .. Wan 
""- " itlerla m llıat ._ 
l'llD , .. ""ifil• ~ 
ta tldıatlerinin hallerini ...... 
diitünülmüt bir çaredir. 

Bu kumpanyalana tatpı1Une lraru 
....ıllderi aiatemin. bilhaaaa aüUi al 
....... tirlretleriae, ~ feY&it 
edeeeti bildirilmeldeılir. 

Malıim olduğu üzre Türlıiy ..... · 
rayı -emeıe eden her airorta 
lı:eti lıaydettlti ala'ortenın Jilade 
Haini Milkerrer Sis-ta t nlal.anna 
dewıetnıeje meclıardur. 

Şiı keder seri kalan yDde 
kendi haıldi .......... mila::-::.:ı 
alıkoyarak miitebalı:isinl AYJ'Upada. 
lı:i mükerrw ıiıorta tirketlerl.e 
ketmeltedirler, Ya projenin 
idi tatpike nz'ı halinde airdeki -
haa-t elde eclileı:eltir. 

1 - Her kaydedilen aiıcwta) 
taı..lm etmelr, 

2 - Kendi hlaaeleri olaralı: -
hafaaa ettilderi miktarı tezyit aımıılı 
yle matiııfli artırmak, 

3 - AYl'Upa ınfikerrw .ıııwtı, 
tlrbtlerine Yerilmelrte ı..ıu- a. 
..- fazlalarııu azaltmalı:. 

Bu esbaba lıiuen mükaıea .&. 
ıortalar dolayqiyle A Yl'Up&J'& ;ı... 
raç olunan ecnebi -"iiki.b mikta
nnı hayli azaltacalı: olan bu .,...,....... 
hanan mevkii tatbike ............... 
lıeldenilmekteclir. 

ticaret nazırları, bir içtima aktecle
ceklerdir. 

Bu içtimaın gayesi Lausanne koa 
feranaının iktisadi cephelerini 
d~i' edilebilecek hal ıuretleriv:. 
tetkik etmek olacaktır. 
. ~u davet, 1 ng 'Iiz heyetinin hw 
ıht~a!e ka'"lı konf~rana ruznaıneai
~m ıkın_ci kıamı olan Avrupanın ilr 
tıaaden ilAaı bahsini müzakereye aey 
ket~~ arzusunda hulunduğuD11a 
enı. uı 
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1932 senesi 
-Yaz mevsiminin 
RENK modası 

Bu rengi 

krepPRIMVER 
lerde tatbik 

etti 

1~İPEKIŞ ten 444 numaralı 
PRİMVER Krepini 

İsteyiniz. 

• 
Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

Ataiıda yazılı Askeri lise ve orta mektepleri için hizalarında 
gsöteril ! ı muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut brantı
oa nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari ıs azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanların muvazzab adreslerini havi istidalarile 

Fiı-tercümei hallerini Haziran 932 nihayetine kadar Askeri Li
ıeler müfettiJliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahara ders senesi zarfında i•ti
fa etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt senedi 
alınacaktır. _ ~- __ _ ,_ 

Münhal muallimlikler 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, fransızca; 

almanca. Ücret 84 : 98 lira. _ 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, franaızca; 

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

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

fizik; fransızca. Ücret 108 lira. 

Nafıa Vekaletinden 
Samsun-Sivas hattının 293--950 inci kilometresine tesadüf 

eden yarma dahiline tekriben 80 metre tulünde bir tünelin in
ıası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 10---7-932 tarihine müaadif pazar günü saat 15 
te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya ittirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Ticaret o
dası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa komisyoouna ver 
mcleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tarlnamesini bet lira mukabilinde An. 
karada Demiryollan lntaat dairesinde, lstanbulda Haydarpa§a.. 
t:a Liman işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2739) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Mevcut nümunesine göre 6000 adet kilim kapalı zarfla alma
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münaka 
saya ittirak için 9 Temmuz 932 cumartesi günü saat on bete ka-
dar komisyona müracaattan (2701) 

arayın a 
Dag Kötkünden Koru Köşküne Naklolunan 

EJya ve mefruşatın son mllzayedesine 1 Temmuz Cuma günll devam o~unacaktır. 
;'liadide asri yemek ve oda takımı, Hcreke ipekli halı ve kumaşlar, moder• sol on takımı , nodide 

tl lşl<meleri, gümüş t<psi. bajtı tuvalet takımı vesaire ~ - 1 
Dr. İhsan Sami 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı zarfla ve 
Takaa kaydile münakasaaı 6 Ağustos 932 cumartesi günü saat 
ıs te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar liraya sa-
tılmakta olan fartnamelerde yazılıdır. (2809) 

Pendik - Tuzla arasında kain "İçme" namile maruf su mahal
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere bu sene de 
ı; 7/1932 tarihine müsadif Cuma gününden itibaren ve iş'arı a
hire kadar atideki banliyö katarları mezkur mahalle kadar de
vam ettirilecektir. 

Katar No. Köprü Haydarpaaş içme 
Har. Har. Muv. Har. 

12 ı9 6.30 6.55 8. 8.03 
(1) 14 21 7. 7.28 8.37 8.40 

18 23 8.20 8.45 9.50 9.55 
22 27 9.30 10. 12. 12.05 
24 29 11.40 12.08 13.55 14. 
28 ·33 13.SS 14.20 15.45 15.55 

(1) Bu katarlar yalnız cuma günleri seyrüsefer eder. 

Köprü 
Muv. 
10 
il. 
11.45 
14.201 
15.35 
17.30 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı 
için pek tesirli ilaçtır. Di
vanyolu Sultan Mahmut tür 
hesi No, 189 Her eczan.,..ı ~ 

bulunur. 

SATILIK KÖŞK 
Erenköy'ünd& Zihni Pap ko

ııağırun selimlık dairesi 18 oda, 
31 dönüm bahçe, mutfak, ıu ve 
aynca bir paviyon ile eıcan müı

mireyİ havi bina aabbktır. isteyen 
ler İstasyonda Berber lsmail E. 
fendiye edebilirler. 

Sıhhi yemekler 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

'--sA TtE--• 

latanbul asliye mahkemesi 6 ıncı 

DEMIRYOLLAR ve tramvay 
lrumpanyalan 

OTOMOBiLCiLER 
DOORAMACILAR 
MARANGOZLAR 
OYMACILAR 
PORTAKALCILAR 
TIY ATROCULAR 
KUMAŞ FABRIKALAİh 
FABRiKA ve IHRACATÇILAR 

(Tavan bölme, duvar ve 
VAGONLAR •. 

KAROSERILER[ • 
KAP! ve PENCERELE 
MOBiL YELERI. • 
OYMALARI •.••• 
SANDIKLARI • • . • 
DEKOR ve SAHNELER 
İPEK ve ÇOHA TOPLA 
UMUM AMBALAJLAR! 
( Billıaua üzüm ve incir 
nna). Ve saire .•. Ve saire. 

KONTR PLAK Tahtasını, gerek ucuzluğu. 
• temizliği ve gerekse ifçllikt 

ettiği büyük tasarruf hısebile knllanmalın menfaatleri iktizasın 

KONTR-PLAK T~btal ? için b~güne kadar 
paya bınlcrce liramız gıtme 

bu kere büyük fedakarlıkla tesis edtbildiğimiz fabrikada mevıddı 
iyesi tamımile memleketimiz ormanlanndan tedarikle istihsal et 

Tahtaları Avrupa ma
mulatından biç bir far

kı olmadığı halde pi-

yasanın şimdiki fiatler

den ço1< ucuz satılaca-

Türk 

KONTR-
Fabrika 

Jos. N. Aci 
Eyüp - Baba 

Mektup adr 
lstanbul, 

ğını muhterem mü9te- Kabrcıoğ!u 
rilerimize arz eyler. No. 30 Tel, 2 
Taşra ac~'ltalığına talip olanların Kabrcıoğlu 

'"ldrese müracaatleri muktazidir. 

İçme katarları seyrüsefer ettiği müddetçe banliyö yolcu ka
tarları vaktı hareket cetvelinde atideki şekilde tadilat icra edile
cektir. 1-7-932 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız Cuma 
günleri Pendik - Haydar paa§ arasında seyrüsefer etmiyecektir. 
Buna mukabil yalnız Cuma günleri atidekı tarife mucibince 14 
No. lu katar Bostancı'dan Pendik'e kadar devam ve 17 No. lu 
katar da Pendik'ten hareket ettirilecektir. 

hukuk dairesinden: Rıdvan efendi- 1 ••••••••••••••••••••••••mıl 
nin karıaı Cıhangir mahalle ve cad-

1 

14 No. lu katar 
Bostancı Hareket, 7.56 Pendik 
Küçükyalı ,, Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Yunus 8.17 Küçükyalı 

Hareket 7 .56 
7.59 
8.03 
8.12 

Pendik Muvasalat 8.20 Bostancı 8.22 
Daha fazla malumatın, iataaiyonlarm bekleme salonlarına 

talik edilmit bulunan ilanlarda mevcut olduğu muhterem ahali-
ye ilin olunur. (2960) 

ı200 çifi cebire ve ı94000 adet erganun kapalı zarfla ve ta
kas kaydı ile münakasası 28 Temmuz 932 perşembe günü saat 
ıS,30 da Ankara'da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli-
raya satılan tartnamelerde münderiçtir. (2972) 

EınniJet lan~ı~ı Mn~irli~in~en: 
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Merhunabn Cin• ve Nevile 

Mevki ve Miiftemilatı 
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Kabataşta , Fatmahatun mahallesinde Bağodaları 
sokağında atik 7 cedit 11 No. 1ı bir hanenin tama
mı. Cemil Efendi ve Zefiire Hanım. 

5773 6129 Beşiktaşta, Abbasağa mahallesinde atik Abbaaağa 
cedit Yeniçeşme sokağında eski 10 yeni 48 No. lı 

bir hanenin tamamı. Hatice Hidayet H. ve Musta
fa Tevfik Bey •. 

1467 6429 Edimekapıda, Hacımuhittin mahallesinde Camii. 
şerif sokağında atik 30 cedit 68 No.lı bir hanenin 
tamamı. Hasan Fehmi Ef. ile Hacer Cemile ve 
Fatma Halise Hanımlar. 

1827 9428 Kartalda, Değirmenci\<arı sokağında atik 5 No. lı 
maababçe bir hanenin tamamı. Tevfik Bey 

3413 96ı9 Erenköyünde Bostancı mahallesinde atik Kazya. 
tağı cedit lhaanpaşa sokağında atik 34 Mü. cedit 
3 numaralı bir hanenin tamamı. Münevver Hanım. 

2780 9702 Maltepede, Bağlarbaşı namı diğer Bakkalköyü 
caddesinde atik hesap 464 cedıt 62 numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. Şakir Efendi. 

8463 9717 Bakırköyünde, Zeytinlik mahallesinde T aşodalar 
sokağında umum 144, 145, 146 cedit 4, 6, 8 numa
ralı maabahçe üç bap hanenin tamamı. Anna H. 

1669 9850 Betiktatta, Şenlikdede mahallesinde lhlamurdere 
si caddesi ve Mısırhoğlu sokağında eski 47 Mü. ve 
yeni84Nolı maabahçe 1 hanenin tamamı MühibeH 

8660 9908 Kabatqta, Omeravni mahallesinde atik Ta§mer
diven cedit Beytilmalci ve T aşmerdiven sokağında 
atik2 2 Mü.2Mü. ve cedit 9,11,2Nolı tahtında dük 
kanı :UÜttemil 2 hanenin tamamıLeylaH., TahirB. 

7080 9978 Betiktatta, Abbasağa mahallesinde Abasağa so
kağında eski 12 yeni 48 No. lı bir hanenin tamamı. 
Mustafa Tevfik Bey ve Hatice Hidayet Hanım. 

2007 10036 Bakırköyünde, Yeni mahallede 3 ncü sokakta 38 
numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Aliye ve 
Meliha Hanımlar. 

9900 10056 Çırçırda, Hacıhüseyin mahallesinde, Hayda~ cad
desinde eski 6, 26 yeni 40 No.lı maabahçe bır ko
nağın tarnamile derununa cari nısıf masura tatlı 
su. Tahir ve Hüseyin Ef. lerle Hayriye Dürrüye H. 

4544 10091 Sultanaelimde Çırağıhasan mahallesinde Sakız
ağacı sokağında eski otuz dört mükerrer, yeni 
otuz bir numaralı bir hanenin tamamı. İsmail Ağa 

5038 10092 Bakırköyünde, Yeni mahallede Ontemmuz cadde
sinde 15 No.lı maabahçe bir hanenin tamamı. 

Nezihe Hanım. 
Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 

borcun ödenmemesi baaebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı. 
ğından talip olanların veya fazla t~f~~li.t is~ı;_yenlerin Sandık 
aatıt amirliğine müracaat eylemelerı luzumu ılan olunur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Mevcut nümunesine göre 8300 adet yerli matara kapalı zarf 
la alınacaktır. Taliplerin tartnameyi görmek için her gün ve mü 
nakaaaya ittlrak için teklif ve teminatlarile beraber 9 Temmuz 
932 cumartesi günü saat ona kadar komisyona müracaatları2702 

desinde 5 No. lu hanede sakin iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan 1 

Peruz H. aleyhine ilmrne olunan I 
boıanma da-va11run gıyaben icra kılı 
nan muhakemesi neticesinde mürnai 
leybimanın bo§B.nınalanna karar ve
rilmiş ve bu baptaki hükmü havi 
26-12-931 tarihli ilamın bir nüsha
•• mahkeme divanhanesine talik edil 
mit olduğundan tarihi ilandan iti
baren bir ay zarfında ili.mı mezkü
re itiraz edilmediği taktirde muame 
lei kanuniye ifa edileceği ilan olu
nur. 

Milli Bira ve Meşrubat 
Türk Anonim Şirketi 
Meclisi idaresinden: 

Şirketimiz heyeti umumiyei adiye 
ıinin latanbul'da birinci Vakıf Ha
nında kain 32, 33 numaralı dairei 
mahauıasında 14 Temmuz 932 per
şembe günü aaat 15 te akti içtima 
ey Jeyeceği hiııedarana ili.n olunur • 

Nizamnamei esasimizin 26 ıncı ve 
muaddel 24 Üncü maddeleri mucibin 
ce iıbu içtimaa ittirak edecek hine
daranm malik oldukları hiuelerini 
yevmi içtimadan laakal on gün ev
vel şirketin 32,33 numaralardaki ida 
resine tevdi eylemeleri iktiza eder. 

Rüznamei Müzakerat: 
1 - Meclisi 1 dare ve murakıp ra

porlarının okunması 

2 - 1931 aeneıi devrei muameliı.
bna ait bilanço ve kir ve zarar he
&abatının okunması ve tasdiki. 

3 - Meclisi 1 dare ve Muralu
bın ibraıı. 

4 - Nizamname mücibin"ce tecdi
di icap eden Meclisi idare azaları
nın ikiıinin intihabı. 

5 - 1932 senesi muamelatı için 
murakıp tayini ve tahıisatının tes
piti. 

1LAN 
Köprü altına Kadıköy iskelesinde 

tahtı itgalimde bulunmuş olan 
31-84 No. lu dükkan tahliyesi dola
yı•İle t'manetler rıhtımda F ALERO 
Hanına 2 No lu mağazaya muvak
katen nakil edildiğini ve bir ay zar
fında müracaatla emanetleri almala
rı muhterem mÜ§terİlerden rica o-
lunur. 

EMANETCI SARA 

Devredilecek ihtira beratı 
•· Humzu hadit ve kükürt istihaa

line ait i•lilhat'' hakkındaki ihtira i
çin Sinai Müdiriyeti aliyesinden is
tihsal edilmit olan 778 numaralı ih
tira beratı üzerindeki hukuk bu ke
re ahere devir veya icara verilece
ğinden daha fazla malumat edinmek 
isteyen zevatın lıtanbul'da Bahçe
kapu'da, Tq Hanında 43-48 numa
ralarda kain vekili H. W. STOCK 
Efendiye müracaat ebneleri ilan o
ltinur. 

ZA Yl - 1868 nurnerolu tek yük a
rıtbamın numero pliı.kaaı zayi ol
muştur. Yenisi alınacağından hük
mü yoktur. Arabacı Osman. 

l ıtanbul S inci icra menıurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen çini soba maa boru, 
kanape, vesair efya 2-7-32 cumar
tesi günü saat ı 6 dan itibaren Bn
kırköyünde Tat han caddesinde 21 
No. lu hane önünde açık artbnnn i- 1 

Göz 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 

Hekimi 
1 

Birinci Sınıf .\lütehassı 

Dr. Süleyman Şü 
Jstanbul Ankara caddesi No. 60 filimi kitaphanesi yanında 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti muhammenesi 
L. K. 

1277 50 
T arnamı tahminen üç bin altı yüz elli artın terbiind 

nan Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Y okuşçeşme aok 
23 atik 43/ 45 cedit No. )arla murakkam meşrutahane ar 
tamamı dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye konrnu§t 
zayedesi Temmuzun yirmi yedinci Çarşamba günü saat o 
tedir. Talip olmak isteyenler kıymeti muhammenenin o/o 7 
çuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Çenberlitaş'ta la 
Evkaf müdüriyeti binasında mahlulit kalemine müracaat 
lan olunur. (29 

Tütün ln~isarı ~nıuıni Mü~ürlü~~n~eo 
Nümune ve şartnamesi mucibince iki bin litre Avrup. 

(Kola kazein) satın alınacaktır. Taliplerin (% 7,5) teını 
rıru himilen (11 / 7 932 pazartesi günü saat (10 Y2) da G 
da Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (2 

..... Karaciğer, Mide, barsak, taı ve kum hastalıklarına 

TUZLA İÇMELER 
1 Temmuz Cuma günü açılıyor. , 

6,30. 8,20 - O,SO - J !,40 de Haydarpaşa'yı hare\ccı ' 
, apurların trealerl men baları kadar giderl<r. 

Yüksek Mühendis 
Mektebi 

Mübayaat komisyonundaJI 
Mektebin Mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan koy~• 

zu ve sığır etinin 13-7-932 tarihine müsadif çar9amba gün.11
1 

14 te kapalı zarf usulile münakasası icra kılınacak.~r- T ahı> ı1 
bu baptaki tartnameyi görmek üzere mektebe muracaatlj 
münakasaya behemahal Ticaret odasında mukayyet olduk ' 
dair vesika ibraz eylemeleri lüzumu ilin olunur. ( 

le satılacağından •,.Jiolerin mahallin ı ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!'!!!2ô'.=!!!!~!!!!!!!!!~~ 
de hazır bulunacak •n,..11uruna mü-

1 MlLLlY ET Jı.tATBfl~> 
racaatla 


