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·Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdüri 

ETEM iZZET 

iş Programı, 
Memleket 
Programı 

il-ismet Paşa bugün Fırkada '·~'IZahat verecek 
2-Mahmut Esat Bey Masonluk hakkında Fırkaya bir takrir ver 

Bir it programı, memleket 
programı yapmakta geç kaldık, 
denemez. Tatbik vasıtalan olma· 
J'AD bir programm minaaı ~·~az 
dı. Büyük itleri batarmak ı~m z~
man ve imkan &mille~ ~cu~u, 
teairi tarttır. Bu imillen ıse ıım· 
di buluyoruz. 

lanet Paf&lllll himmetile me';" 
leket için mühim aarı~acak b.~r 
kredi bulduk. Bu kredmm en bu
yük manası mikdarında ara~
malıdır. Dünyanın bu kadar guç 
,eraiti içinde bu kadar müsait 
,eraitle herhangi mali bir mua
mele yapmağa karar vermek k~
fi değildir. Böyle bir muamelenın 
tahakkukunda doatluk bissiyah· 
nın da müeaair olması li.zımdır. 

Rus ve İtalyan dostlanmızdan 
alınacak kredi bu mahiyette bir 
,eydir. 

Şimdi memleket için bir it 
programı yapmak, eld<;1? veaait 
ve imkanın hududu dahılınde va
tandaşlara çalıpna ve kazanma 
ıahaları açmak mevzuu bahistir. 
Bunda dikkat edilecek şey; para 
bulmak kadar onu kullanmanın 
da mühim ve hüne'li bir it olduğu 
dur. Herhalde aimdiye kadar ge· 
çirdiğimiz tecrübe lerden çok iyi 
denler aldığımız muhakkaktır. 

Muayyen bir müddette tabak· 
kuk ettirilecek bir program; yal
nız bu müddet zarfında yapılacak 
işleri tesbit noktai nazarmdan mü 
him değildir. Böyle bir program 
her türlü teıebbüı sahiplerine de 
kanuni bir emniyet vermek itiba
rile de çok faydalı bir teY olur. 
Unutmamalı ki, memlekette her 
kudretten, her memba dan, her 11-

mftan istifadeye mecbur olduğu
muz bir devirde yatıyoruz. Mus
aolini ltalyaaınm en doğru ve kuv 
vetli olarak İstinat ettiği temel; 
memlekette mevcut olan maddi 
ve m•nevi bütün kuvvetlerden İa
tifade etmeaidir. 

Ruıyadan ve ltalyadan yazdı
ğım seyahat intibalanmda daima 
fU noktayı tebarüz ettirmeğe çalıt 
tun: 

Biz. ne bolıevik olacağız, ne 
de fatiıt .. Bizim de loelli batlı, ta
rihe geçmit müatakil bir mezhebi 
miz var: Kemalizm.. Biziın. Ruı 
ve ltalyan tecrübelerinden edece
iimiz. istifade, onlann çalışma u
aullerınden itimize ve ibtiyacımr
za uyanlan alıp tatbik etmektir. 

HükUnıetin, mühtaç olduğu
muz bazı ıanayii kurmak kararın 
da olduğu anlatılmaktadır. Yeni 
aanayii kurarken hayale kapılmı
yoruz. Biz harice etya aatmak İ· 
çin deği?, kendi memleketimizin 
lhtiyaçlanna cevap vernıek için 
aa.nayii kuruyoruz. Elde meYcut 
veaait ile ihtiyacın ne mikdan te
min edileceği hakkmda şimdilik 
kat'i bir fikir dermeyan edilemez. 
Fakat 'u IÖylenebilir ki kurula
cak müesseıeler yüzünden bir çok 
vatandaşlara iş çıkacak ve iş sa
haaındaki vatandaşlann tediye ka 

· biliyetleri de artacaktır. 

Bir misal alalım: Trakyada 
Alpullu şeker fabrikasının faali· 
yete geçmeoi bu havalinin ikhaa
di hayatını kurtarmıttır. Bir de
fa müenese pancar ziraatile meş 
gul olan köylülere senede bir bu
çuk milyon lira veriyor. Devlet 
hazinesine doğrudan doğnıya ve 
bilYaııta verdiği vergi mikdan da 
bir buçuk milyona yakındır. Fab
rika faaliyetle iken Lin amele ça
lışbnyor. Memurların ve iıçilerin 
maat ve ücretlerinden hazine ver 
ıri alıyor. Bütün bunlar hesaba ka 
tılacak olursa, bir tek fabrikanın 
iktıaadi hayatın inkişafına hizmet 
ten maada varidat noktasından 
hazineye temin ettiği menfaatin 
de dereceai anlaşılabilir. 

Giriıeceğimiz sınai teşebbüs
te bu bir kaç, • belki de Üç bet 
defa büyültülebilir. Eğer bu yeni 
program memlekete daha üç sene 
mukavemet imkanını ha.zırlana, 

makaat hasıl olmuı demektir. Çün 
kü umumi kanaat ıudur ki, umu· 
mi buhrana milletlerin üç seneden 
daha fazla mukavemet etmeleri
ne imkan yoktur. Bütün milletle
rin mukavemetinl kıran bir buh
ran zamanında iiç sene kazanmak 
mühim bir ,eydir. 

Proırramm, iptidai maddeleri 
istihaal eden köylüye, fabrikada 
çalıfaC&k amele ve memura ve ha 
rineye temin edeceği faydalardan 
maada ticaret müvazeııeai üzeri
ne İcra edeceği tesir dolayıaile 
111illi ı>aramızm kuvvetlenmesine 
de mühim imi! olacağı ifikirdır. 

Sürt Meb'usu 
MAHMUT.. 

İsmet Paşa Roma seya
hatı etrafında 

fırkada izahat verecek 
Masonluk hakkındaki takrire 

de Şükrü Kaya Beyin 
• cevap vermesı muhtemeldir 

( 
.( 
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) 
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Ma•onluk teılil&b haklc:mda hükUrnetin 
noktai nazarını ıoran 

Mahmut Esat Bey 

3 senelik plan , 
hatteki temaı ve müzakerelerle 
Türk • İtalyan doatluğu etrafın 
da fırka azalarına izahat vere
cektir. lımet Pata bu münase
betle Romada esaılan takarrür 
eden mali ve iktısadi anlaşma 
etrafında da malumat verecek. 
tir. 

8 senelik pilin 

Bundan başka lamel Paşa
nın üç senelik plana dair fırka 
içtimamda izahat vermesi muh 
temeldir. 

Masonlar hakkında 
takrir 

Geçmiş 
Olsun! 

Kral ve M. Mussolini 
bir tehlike atlattılar 

Her ikisine de suikast 
yapılacaktı. 

Müteşebbisler yakalandı 

ROMA, 6 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra Venedik meyda. 
nı yakininde zabıta memurları, 
lsviçre pasaportunu hamil olan 
şüpheli bir şahaı tevkif etmiş. 
)erdir. Bilahara bu 9ahsın Sbar 
dellotto Angdo i•minde polia
çe malum bir adam olduğu ve 
ecnebi bir memleketten gelmek 
te bulunduğu anlaşılmıştır. S. 
bardellotto, tevkif edildiği esna 

[Deııamı 6 ncı sahifede] 

---·-·-·-·--·,-----
Adil 8. 
Dün geldi 

,,,. 
İnhisarla,.ın tevhi

dine tem
muzda tiaılanacak 

Giimrük ve İnhisarlar Yeki. 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Halk fırkası grupunun yarınki 
içtimaında Başvekil lamet Pa
ta Poma seyahati ve bu seya. 

= 

'ANKARA, 6 (Telefonla) -
lzmir meb'uıu Mahmut Esat 
Bey fırkaya tevdi ettiği bir tak 
rirde hükumetin masonluk teş 
kilatı etrafındaki noktai nazar 
ve hattı hareketini sormuş ve 

bu hususta Dahiliye vekilinin 
izahat vermesini istemi~tir. Ya 
rmki İçtimada Şükrü Kaya Be. 
yin bu takrire cevap vermesi 
çok muhtemeldir. Bu hususta 
fırka grupunda münakaıalı mü 
zakereler cereyanına intizar O• 

lunuyor. 

~· q 

·ı · ı 
' 

I Jeti müsteşarı Adil B. dün An-

1 ' karadan ıehrimize gelmit ve 
Haydarpafa istasyonunda ln. 
hisar idareleri umum müdürle. 
ri, şehrimiz gümrükle,; -· 
ve sair zevat tarafından istikbal 
edilmittir. 

Hlllüp binasının yandıktan sonra alınmış bir resmı 

F enerbahçe Kulübü 
yandı, zarar büyük! 

Maddi zarar 15 bin lira kadar. 
dır. Asıl felaket 

yanışındadır! •• •• • 
muzenın 

Fenerliler ve onlara müzahir olanlar bu 
felaketten yılmadan harekete geçmelidir 

Evvelki gece çok müeuif bir 
yangın oldu. Memleketimizde 25 
senelik ,erefli bir spor mazisi o
lan F enerbahçe kulübünün lokali 
tamamen yandı. Fenerbah
çe kulübü müntesiplerini 
ve ayni zamanda kalbimle 
spor sevgisi tafıyan berkeıi tiddet 
le nıüteeaoir eden bu yanırın faci
asındaki maddi zarar çok büyijk 
olmakla beraber manevi zayiat 
gayri kabili telafi bir hal ve vazi· 
yet arzetmekted~.r ... Bilha~ ~ne
lerden beri kulubun muzesmde 
toplanan şerefli ve kıymeti! eser
ler tamamile mahvolmUf, hına ca 
yır cayır yamp giderken dııarıya 
bir iğne bile çıkannak hemen he 
men kabil olmamıttır. 

Yangın nasıl çıktı? 
Hadiseyi elemle kaydederken 

sebebindeki müphemiyet ve meç-. 
huliyeti de dikkatle kaydedece-
iiz. . 

Yangın gece aaat tam bırde 
çıkmıttır. Binanın içinde kimse 
1uılwunadıiı icin alev ucağı a&r• 

dıktan oonra kulübün tam karır
aında bir evde oturan F enerbahçe 
li Fazıl Bey ilk önce yangını gör
mÜ§ ve hemen evinden fırlamıttır. 

Fazıl Bey kapı kilitli olduğu 
için içeriye biraz geç ve ancak ka 
pıyı kırmak ıuretile girebilmit, 
hemen itfaiyeyi haberdar etmek 
üzere telefon odasına koımuttur. 
Telefon odasının kapısı da kilitli 
olduğu için kapıyı kırmak ınütkül 
olmut ve itfaiyeye haber vermek 
gecikmittir. Fakat, herteye rağ
men oyunculann aoyunınaları için 
tah•İs edilen kısımdan içeriye gi
rebilen Fazı! Bey bu yeni mü,kü
lü de yenmeğe çalıtmıt, telefon o 
dasmm da kap11ın1 kırmıttır. An
cajr kapı arkaıma devrilir devril
mez kendi~ini karıılayan bir alev 
dalgası telefona ko,ınayı menet. 
mit ve Fazı! Bey tekrar aokağa 
çıkıırak dıtarıdan itfaiyeyi çağır. 
mak imkanlarını aramıttır. itfai
ye yangının görülmesinden yirmi 
beş dakika sonra gelebilmiı, hor-

[Deııamı 6 ncı aahifede] 

Adil Bey şehrimizde bu. 
lunduğu müddetçe inhisarlann 
tevhidi kararlarının tatbiki ha
zırlıklarına nezaret edecektir. 
Bu huauıta vaki olan iatifsan
mıza cevaben müsteşar B. şu 
beyanatta bulunmuştur: 

-"inhisar idarelerinin tevhi 
di tatbikatına temmuz İptida
sında başlanacaktır. Tevhidin 
r.e suretle yapılacağı tekarrür 
etmek üzeredir. Tevhit dolayı. 
sile inhisar idarelerinden ne ka 1 

dar memur açıkta kalacağı tim 
diden belli değildir. 

İnhisarlar umum müdürü 
henüz tayin edilmemiştir. Mali 
ye müsteşarı Ali Rıza B. in u. 
mum müdürlüğe tayini doğnı 
değildir. 

Ankara'ya avdet edeceğim 
' tarih henüz malum değildir." 

·····---···-···--···----

Haziran pazar günkü 

)llilliyct 
te bir yenilik hulacaksımz 

Bu yenilik nedir? 

HÜSEYİN RAHMİ 
Beyin ÖLENLER YAŞI
YORLAR MI? isimli ro
mam pek yakında llilli
yet'te çıkacaktır. 

C. H. F. 
Fırka da taksi 
kralına mü

kafat veriyor •• 

Altı müessese daha 
mükafat verecek 

Pertembe oon günl 

1 
Bugiinün aktamma kadar ka

yıtlarını yaptırmayanlar maatt~ 
aüf Turing kulüp ve ırazetemız 
tarafından hazırlanan otomobil 
yarıtına giremiyeceklerdir. Yanı 
etrafında alikadarlarm umumi 
faaliyeti baılamııtır. Her tarafta 
hazırlık görülüyor. Diğer taraftan 
yanıa ait haberlerin en yeni ve 
dikkate f&Yan bir oafhaaı da yeni 
mükafatlardır. 

Y arıt birincisine C. H. F. tara• 
fından da bir mükafat verilmesi 
kararlaıtınlmıt ve keyfiyet dün 
tertip heyetine bildirilmittir. 

Tertip heydi: 

Tertip heyeti Vali Muhiddin 

ı: 

Beyın fahri riyaseti altında fU ze
vattan mürekkeptir. 

Kocaeli meb'usu Retit Saffet 
Bey, Halk fırkaıı viliyet meclisi 
idare reiıi Cevdet Kerim Bey, Be 
Iediye reia muavini Him.it Bey, 
gazetemiz müdürü Ahmet Şükrü 
Bey, F ord direktörü "'1. Hofenker, 

Jüri cıe diğer heyetleri de fU 
zeııat teşkil etmektedirler: 

Üçüncü kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paşa, Ahmet Şükrü 
By, Şükrü Ali Bey. 

Hanımlar komiteai: 

Müşerref Muhiddin Hnım. 
Madam Hol'enker. 
Şeref Şükrü Hanım 

Yarış teknik heyeti: 

Ekrem Rüttü B. Starler 
Nusrat Bey Heaap komiteıi 
M. Mulany Starter muavini 
Haydar Faysal Bey 
Fuat Rüttü B. Kronometrör 
Aynacı oğlu Heaap komitesi 
Nihat Bey Starter muavini 
Fikri Bey Heaap komiteoi 
M. H. Hirach 

Kronometrör muavini 

Yeni Mükafatlar 

Yanım uyandırdığı büyük ala
kayı teyit eden hadiselerden biri
si de 6 i acentanm (Milliyet ve 
Turing kulüp haricinde) müoabık 
!ara mükafatlar vadehneleridir. 
Birincilere mükilfat verecek mii
eueoeler ıunlardır: 

1 - Şoför cemiyeti 
2 - Ford acentası 
3 - Jeneral Moton acentaaı 
4 - Doyç acenta11 

1 
1 
1 

'l'ullarıda "Tınaztepe,, aşal]ula "Zafer,, muhrip/eri 
Dolmabahçe IJnOnde .• 

Tınaztepe ve Zaf e 
muhriplerimiz geld 

l İki muhribiınize de dün sanc 
\ ğımız merasimle çekildi 

isteyenler bugün gemileri gezebilirle 
ltalyan teqlhlannda İnfa e

dilmiş olan Tmaztepe ve Zafer 
torpido muhriplerimiz dün öğle
den aonra aaat 14 te Dolmabahçe 
açıklanndan damirleaıif olacak-

tardı. Meraıim programı da 
suretle hazırlanmııh. Ancak 
milerimiz ltalyada Taranto a 
larmda büyük bir fırtınaya tu 

[Deucmu 6 ncı .alıile 

Bankalarda para bi 
riktirenler çoğalıyo 
Yapılan hesaplara göre me 

duat 40 milyona yakındır 
Milli ilrtiaat ve taaarruf cemi yeti 

memleketmizdeki tasarruf hanıketi
nin derece ve fumulü, bankalara ya
pılan mevduat miktan hakkında oa-

yanı dikkat bir iatatiıtik ne, 
tir. 

Bu İatatiıtiğe ııazara.n meml 
[Dccıamı 6 ncı 11ahile 

Şehir kavruluyor. Dün de mevsimin en sıcak ve bu 
naltıcı bir gOnB idi.Rasathaneler bu sıc•11ğa ne diyor 

lar? Yazısı le sahifemlzdedlr .. 
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işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

lpizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

Bize yazınız! 

l'I .j -
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HARİCİ HABERLER 
Nazi'lerle 
Arbedeler 

--
Her yerde hemen 

her gün bir 

çarpışma oluyor 

BERLIN, 6. A. A.- Dün Ber
Jin'de HitlercilerJe komünistler ara-

1 

sında bir takım arbedeler olm<ış, i
ki taraf bi.ıbirini ta§a tutmuştur. 

/ Birçok kimseler, tevkif olunmuş-
tur. 

Meksikada 
Zelzele 

• 
Sular taştı, indifa

lar baş-
ladı. 400 ölü var 

MEKSİKA, 6 (A.A.) -

Denize mi 
D .. t••? 
uş u. 

Okyanosu geçmek 

isteyen tayyare

cilerden haber yok 

LONDRA, 6. A. A.- Cuma ııü
nü Varşovaya gitmek üzere Linden 
(Nevyork) dan hareket etm.İ§ olan 
-tayyareci Hausner'O.en henüz hiçbir 
haber almamamı~br. 

.Ai(if,(A 

Darülfünun mütelıassısı gelig 
ANKARA, 6 (Telefonla) - .0arülfünunun ıslahı hakk 

raporunu hazırlayıp Maarif vekaletine tevdi eden M. 11-!alch 
a~fa~ ~stanbula döndü. İstasyonda Maarif erkanı tarafında 
yı edıldı. 

Dünkü meclis müzakeratı 

lı arayanlarla İfÇİ arayanlar a
rasında tavauuta lıoıtladığmmr 

günden beri, cerek it arayanlar
dan l'erelne i!Çi anyanlardan pek 
çok mektuplar almakta)'D. Ba 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " m-lckette ço
ğalchiından lıahsedilen iısizliiin, 
i.-izleria ihtiyaç aahalarıaa daiıl
maclddamıdan ileri celdiiine ka
nidir. 

ze bildirirlerse bize müracaat et 

mİf ve adreılerini bırakmıı oları 
iısizlerj kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle hem itıiz kala,.. ve 
memeleketin neresinde it bulabi 
lecei:ini bilmediii ıçın bunalan 
vatanda;larımıza hizmet etmİ§ . 

hem de mr.ınleketin her tarafınr 
bir çok ııüzide İfçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardnn etmİf oiac.ıığız. 

Berlin'in şimalinde kai:ı Eber
vald'da, imperatorluk bayrağı t"§ki
li.tı mensu.plarından bir çoğunun ya 
ralanmasına sebebiyet venniş olan 
arbedeler dolayıaile 250 kadar Hit
leı-ci ve cümhuriyetçi tevkif olun
mıqtur. 

Danlnıarkada 
KOPENHAG, 6. A.A.- Berlings

ke Tideade gazetesi .üniformalı 25 

1 
Nazinin dün Danimarka Schlesvig'i 
civarmda Soenderborg' da a•keri ta
limler yapmış olduklarını i~'ar, et
mektedir. 

Tayyaresindeki benzinin tüken
miş o!masından korkulmaktadır. 
Dün Öğle vakb Cork üzerinde sar
ka doğru gitmekte olan bir tayyare 
görültnüştür. Bunun Hausner'in 
tayyaresi olma11 muhtemd ise de 
bu ihtimal teeyyüt etmemi~tir. 

Federes'ler dıvarı 

Tonatlan, Sanblas, ManzaniUo 
ve feyezan altında kalan diğer 
sahil şehirleri civarında sula
rın taştığı ve sönmüş volkanla
rın tekrar indifaa başladıkları 
bildirilmektedir. iBnlerce balık 
sudan dışarı fırlamış ve sahille 
re düşmüştür. Bu hal, denizin 
altında muazzam ve müthiş bir 
yükselme vücude gelmiş olma
sına atfedilmektedir. Münaka
lt pek yavaş olarak yeniden te
essüs etmektedir. Zelzele kur. PARIS, 6. A. A.- Komünistlerle 
hanlarının adedi şimdi 400 ölü '°"yalistlerin ~dam edilmiş o.ldukla-

1 . . . l rı l'~re-Lachaıse mezanndaki Fede-
~e yara ıdakn ı~arettır. Bın1 er~e / res!er dıvan önünde bir geçit resmi 
m&an mes ensız ve me cesız tertip etmek Paris inkilapçılar me-

~.NKARA, ~ (~.A.) -. Büyük Millet Meclisi bugün 
ve.~ı Refet B_eyın rıyaeetınde toplanmııtır. Celsenin açılma 
muteakı~ Adlıye encümeni mazbata muharriri Salahaddin 
.<~ocae~~) söz alar~k i~ra _ve ifliı kanununun tadilat yaprl 
ıçın eneumene tevdı edılmı, olan maddeleri üzerinde tetkik 
henüz ikmal edilemediğini söylemi§ ve bunlardan bir madd 
İktı~t encümenini de alakadar etmekte olduğunu kaydede 
Adlı.ye ve İktısat encümenlerinin bu madde üzerinde müştere 
tetki~atta b~lunmasınrn muvafık olacağını ilave eylemiş 
Meclıs, Adlıye ve İktısat encümenlerinin bu mesele üzer" 
~~ş-~ereken müzak~rede ~u~unmal~rını kabul etmiş ve perşe 
gunu toplanılmak uzere ıçtımaa nıhayet vermiştir. 

Emir Faysal Moskova'dan 
Ankara 'ya lıareket etti 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Emir Faysal ile refakatindeki 
v~tın Leningrad'dan avdetlerinde Karahan bir öğle ziyafeti v 
mış ve müteakıben Heyet Faysal şerefine Dinamo stadyomun 
y~pılan spor şenliklerinde hazır bulunmuştur. Akşam heyet T' 
kıyeye hareket etmiş ve istasyonda M. Krestinski ile M. Ka 
han, M. Kemenef, İran sefiri Pakrevan, Türkiye sefareti müs 
şarı Cevat Bey, Hariciye memurları ve sair zevat tarafından s 
lamlanmIJlardır. Hariciye teşrifat müdürü Flonnski, heyete 
tanbula kadar refakat edecektir . 

Birçok kaza merlıezlerinde, 
hatta Yi.liyetlerde makineci, mo
tön:ü, tea...iyeci, tornacı, İyi bir 
dülger, ınaranıroz, ilitı zİraiye 
tamircisi; elektrikçi fU veya bu 
ihti ... i!Çİleri ve ustaları yoktur. 

Onun için lıiz İfsizlerle it<;i is
teyenler U"aomda laYllssotta bu
lunmak iıteyoruz. 

Gerek 1 stanbula, l'erek mem
leketin her köıesine famil olan bu 
laVlluutun daha müsmir we fay
dalı olması:u iıteyoroz. Onun i-
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reialeri, fırka idare heyetleri 
reiıleri; ticaret müdücleri ve ali
ka dar idare imirleri bulun<İukları 
yerlerdeki i:;çi ihtiyacını (fekil, 

1 

mahiyet, evs."lf, verilecek ücret 
ve ;, f11rtları tesbit edilerek) bi-

Husuai mÜ,,•ııe .. t sahipleri d< 
bu huıuıtaL:i ihtiyaçlarını biz< 
bilclirirleroe mannuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl İ§çiye 
ihtiyaı.:rnrz var? " 

2 - Nasıl i§ istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret İstersilliz, 1 stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir prtrnız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri araımda '1a bu ta
vassutu yapacağız. 1ı isteyenleı 
de, iıçi ve ınemur arayantar d~ 
mektuplarını ''lıtanbul, Milliyet 
gazeteıi İf tavassut bürosu" na 
mına göndermelidirler!. 

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

• • • 
İŞ VE lŞÇİ İSTEYENLER 

iş isteyenler 
419 - Milliyet İf bürosunda 

L. H. rümuzuna müracaat 26 ya
'ındadır, katiplik ,muhasiplik, 
vazifeleri yapabilir it arıyor. 

420 - Sirkeci Ebusauut cadde
si No 25 Muiz efendi, orta tahsili 
görmüt her türlü ayak hizmeti 
ve marangoz kaUalığı yapabilir, 
it arıyor. 

421 - Beıiktat ser Asker Ali 
Riza Pa§anın arsasında Malatya
lı Hasan Hüsnü (sabık polis me
muru) 28 yaşındadır, telgrafçdık 
yapar, ta§raya gider. 

422 - K.asnnpaf& hacı Hüaref 
malıallesi büyük Y okuıu 33 No. 
lu Mulekait bahriye :rüzbatı ha
ci Recep hanesinde 1 nebolulu lb
rabim okur yazar, memuriyet her 
hangi iı olur .. yapar 45 lira ınaat 
istiyor, tafraya gider. 

423 - Dördüncü Lileli apartı
manda 8 No da Bahtiyar.Bir genç 

426 - 1 stanbul Gedikpll§a 
Tayyareci Kemal solıak No 3 Ke 

vork Dabanyan. Elektrikçidir. 
(Motör, dinamo, elektrik teaisati 
radyo itlerinden anlar) 
maaş İsliyor taşraya gider. 

427 - Fab1ı çarıamba caddesi 
Valide Medresi sokak No 2 A. 
Lerner 18 Ya§tndadır orta tahsil 
görmüş memuriyet arıyor. 

428 - Milliyet iş bürosuna E. 
B. rümuzuna müracaat 19 yaşın

dadır, orta tabıili görmüş, Türk
çe Fran•ızça, daktilo ve kitabet 
işle•İ bilen bir genç iş arıyor. 

429 - Kaaımpaşada Hacı Şl

nem mahallesinde Araplaı· soka
ğından No 51 Sinoplu Fabna Hiz 
metçilik yapar 45 ya,ındadır. 

430 - Kaaımpll§ada Haci Si
nem mahaUeainde Araplar sokak 
No 51 Kadri ef. 19 ya§mdadır 
her hangi iş olursa yapar. Taıı-a
ya gider. 

hanım daktilo vazifesi arıynr. 431 - Kaaımp""' Had Sinem 

424 - Tekirdağ Yaaik kapuda ı mahallesinde Araplar sokak No 
Mehmet kapuculok, hademelik, 51, 25 yqmdadır her hangi iı o

kava•l<k itleri yapar herbaaııi bir !ursa yapar taft'&ya gider. 1 
vi!Ayele cider. 432 - Tahtakale 66 No da or-

425 - Fatih itfaiye caddesin- ta mektep mudavinlerinden Meb
de Nahiye sokak No 11 Nail Be- met Sezai, 19 yaşındadır. Memu-

l 
· yin hane.inde R. İbrahim, memu ı riyet arıyor, 30 lira maaş istiyor. 

1 riyet arıyor, taşraya gider. taşroya gider. 1 
ı-= --

Ayni gazete, Naz.islerin bu son 
zamanlarda ayni mahalde birçok as
keri talimler yapmakta bulundukla
rını da ilave etmektedir. 

Avusturyada 

kalmıştır. lıafilinin ~nanatındandır. 
MEKSİKA, 6 (A.A.) - Her iki taraf mensubini Commu-

Zelzelee snasında telef ve mec- nes kahremanlarına izharı hürmet 
h 1 l "kd 400 d hakkınm yalnız kendilerine ait oldu-

ru o an a~ın mı an en ğunu iddia ettiklerinden geçit resmi 

ViYANA, 6. A. A.- Linzde Na
zislerle komünistler tarafından ya
pılan nümayİ!!ler, sökün içinde ce
reyan etmiştir. 

10.000 Nazi, ''Yaşa•m Hitler!" 
diye bağırarak bir geçit resmi yap
mışlardır .Bilhassa milli elbiselerini 
giymi§ olan Bavyeralı Naziler naza
rı dikkatı celbetmekte idi 

fazla tabının olunmaktadır. Zel esnasında arbedeler zuhur etmiştir. 
zele ile müterafik olarak bir J' Nihayet hasmılardan her biri bir 
met dalgası ve volkani indifaat . hafta faaıla ile ayrı, ayrı geçit resmi 

. tea vukua gelmistir. Sahildeki j yapmağı kararlaştırmışlardır. 
Tontalan, Sambl~s, Manzanol- rn'Meamafihd. ı9k?9 ~en.estıl'n.inTgeçikt !"es

1 h. l .. 1 d'. b' kı ı sna;ın a omunu; er roç ıs -
lo şe ır erı ı e ıger ır ta m lere mükemmel bir taaı·ruzda bulun-

(Emir Faysal'ın bugün veya yarın akşam Rus Sovyet acent 
sının Franz Mering vapuru ile şehrimize aelmesi beklenmekt 
dir.) "' şehirler tamamen su altında duklarından bu suretle de aükun 

kalmıştır. Binlerce ölü :,alığın teessüs edememiştir. En nihayet sağ 
sahile atılmış olması felaketin cenah kotı>Ünİstleri ta.afından son 

d • ı· d ku ' 1 b" · zamanlarda ihdas edilmiş olan işçi
enız a tın a vu a ge en ır m 1 ·tt·ı d f ka .. ·· ·· ·· . ,. .. . 1 .., .h er ı ı 1a ı ır sı uçuncu pazar gu 

Hitler taraftarları kazanıyor 
Nazfslerin mm•affakıyeti 
BERLİN, 6. A. A. - Hitlerciler 

İntizar edildiği veçhile Mecklan
bourg Scbverin diyet meclisinde 59 
sandalyeden 30 unu ve 361,553 rey
den 177.029 reyi kazanınak suretile 
büyük bir muvaffakiyet iktisap ey

fılakten mutevellıt o dugu zı a nü toplanmış ve dün geçit resmi 
hını hasıl etmektedir. yapmıştır. Mo•kova taraftarlaTı , 

bunlara hücum ebnİ§lerdjr. Sağ ce

BERLlN, 6 (A.A.) - Mecklembourg - Schwerin diyet m 
lisi için yapılan intihabatın kııt'i neticelerine göre Hitler tara 
tarları 59 azalıktan otuzunu kazanmışlardır. 

Müellifler federas

yonunun kongresi 

nah mensuplarından bir belediyemü 
şaviri kafasına demirden bir ölü çe
lengi yemiş olduğundan kafası ya
rdmrıtır . 

Romanga'da geni kabine 
lemişlerdir. 

Hitlerciler, bu suretle Landtag 
meclisinde müttehit diğer fırkaların 
bepıine muadil ve muıavi miktarda 
mebusluk ve vekillet adedine malik 
bulunmuş oluyorlar demektir. 

VIY ANA, 6. A. A.- Müellifler 
birliğinin yedinci kongresi bu sııbah 
Avusturyalı ve ecnebi birçok muhar 
riı· ve müellif bestekarların muvac"'
hesinde ve Avusturya reisicümhuru 

Hindenbourg'un 

bir tekzibi 

M. Miklas'ın huzurile Viyanada 
Almanyada 11e11i bir fu·ka kiişat edılmi•fu. BERLIN, 6. A. A..- Mareıal 

• Hindenboorg, Anglo-Saxonne mat-
ı kB~RLI~, 6· ~~ A..- .. 1m~e_raı;-r- ı· lçtimaa 24 millete mensup 150 buatında intiıar eden ve kendisinin 

BÜKREŞ, 6 (A.A.) - Vaida kabinesi kısmen su suretle t 
şekkül etmiştir: Başvekalete ve Dahiliye nezareti.;e M. Vaid 
Maliye nezaretine M. Minoresco, Milli Müdafaa nezaretine J 
neral Stefaneszo Amzo, Adliye nezaretine M. Potarca Sana 
/ e Ticaret nezaretine M. Lugosiau. Bütün bu nazırlar Milli kö 
lü fırkasına mensuptur. Diğer nezaretlere yapılacak tayinler B 
vekili le M. Briatianu arasında cereyan etmekte olan müzakera 
neticesinde takarrür edecektir. 

u ayrh ~&,ı ~I t~1 .;•u~~:~. odup murahhas i•tirak etmiıtir. 1 85 inci yıl dönümüne müıadif olan 
geçen a ta u eş 1 a reıe:u.gm en -g-elec.ek 2 teşrinievvelde riyaseti 
istifa etmiı ve sosyııl-c!eır.ıık.r.at fn-- 1 - -, • - cumhurdan çekilerek naip sıfatile sa 
kasının çıkarılmış olan M. Hoer- Saint Ger ı:aİn tay- bık Alınan veliahtini yerine bıraka-
ıing, sosyal demokrat frrkasından cağına dair olan havadisleri resmi 
daha mütedil ve programı bir cüm- yare mitinginde surette tekz.ip ettirmektedir. 
huriyetçi temerküzü vücude getir-
mek, işsizlere iş tedarik etmek ve ik SAINT GERMAIN, 6. A. A. -
tisadi vaziyeti i•lah eylemekten iba Kadın tayyareci Earhart, dün Saint 
ret bir ~osyal~ıt. cümhuriyetçi fır- Germain' de yapılan büyük beynel
kası Htesı~ eın:ışıır .. f k . . i milel tayyare mitinginde hazır bu-

8 azıranqa yeru ı 1· anın naıtın 

Asalet ün vanlan 

satılıyor 
f'-' 1 Lftal • o· N lunınuştur. e 11:arr o "n ıın. ı~ ıe eue 1 

Kampffront yani ''Yeni mücadele Mümaileyha, bir tayyare ile gel- PAR 5, 6. A. A.- Paris gazete-
cephesP' gazetesi 8 hazirandan iti- miş ve alkı.şlaruntştır. lerinin küçük iianlar kısmında her-

Edirne haberleri 

EDİRNE, 6 (A.A.) - Vali 
Bey refakatinde Belediye ve fır 
ka reisleri olduğu halde şehre 
isale edilecek su bntlerine ka
dar giderek tetkikta yapmışlar 
dır. 

EDİRNE, 6 (A.A.) - Ma 
arif teftiş heyeti reisi Rıdvan 

Bey Edirneye gelmiş ve mek
tepleri tetkik ve teftişe başla-

baren Berlinde intişar etmeğe ba~lı- . Müteakiben bir otomobile binerek ,ey bulunabilir. Bir asalet Ünvanı-
ktı · lif "b" 1 · .. .. d tamame kanu · 1 "t mıştır. yaca r · 1 muhte tn une rın onun en geç- nın n nı o an şeraı 

Yeni kabine ı•e İngillz'er miştir. 1 dairesinde •ablığa çıka~ddığı ilftnın EDİRNE, 6 (A.A.") - Y~.ğ 
. ,. Miting eı;nasmda İsviçre tayyare- dan kuıkulanan lntran&ıgeant gaze- mur sıkmtısı hararetı pek mu. 

LONDRA, 6. A. A. - Hıtler ın il . d GI , ta · b te • · b' h · · ·ı- dil d · · h l · · · T . "h ba k ld • . b" c enn en ;m:.on, yyaresı aı a- sının 1" mu arrırı, ı an e en a - J essır bır a e getırmıştır er-
ınti a tta azanmıı o ugu ms ı • - ld d kik ~1 · - · -'faki ti! p d' ti' · ti" şagı oldugu ha e 6 a a /, sa- rese gıderek aaılzadegane mahsus t ··ı ed 34 t" 
muvaı ye e rusya ıye ın - • d d b" . mome re go g e ur. 
habatta Nazilerin temin etmiş olduk nıye evam e en ır uçuf yapm•t· Saint Geımain mahallesinin husu•I 
!arı zaferi örtmek icin İnı?iliz 1118.t- tır. meskenlerinden birinde §&yanı hür- EDİRNE, 6 (A.A.) - 11 

1 buatının göstermiş ;,lduğ~ nikbin- _..._ met bir ihtiyara tesadüf etmiştir. Haziranda açılacak olan Halk. 
lik M>n zamanlarda Berlinde zuhura yeni Şili hukumeti ihtiyar asilzade ünvam aaaletini evinin küşat merasimini tan-

ı gelen hadiseler karşısında muka- tll§aalandıracak hiçbir çare bulama- . "d .. f k 
vemetini kaybetmiştir. tedbirlet' alıyor zım ve ı are etmek uzere ır a 

1 
B ak 

. L d 1 dığından bu ünvanı satmak fikri ga da muvakkat bir heyet teşkil e 
u son v ayı, on n. gazete e- r"bine düşmüıtür. . . • ... 

rinde uzun sabifo!er işğaletmekte- NEVYORK, 6. A. A.-Nev York dılmış ve faalıyete başlamıştır. 
1 U • akmda k edi Timea gazetesinin Santiago muhabi- Filhakika satı§ tartlan tanıamen 
/ dir. mumı surette Y a t · rinin i•'arına göre; yeni Şili büku- kanunidir ihtiyar kont, pazarlıkla l<>eek Lozan konferansına raptedilcn . • • . 
/ ümitlerin ve hatta Cenevrede ta- . ~ti, büyük i§lerl~ vası arazıye ge- takarrür ey)iyecek ve kendisine ö
ı hakkulnı beklenilen şeylerin bo§a ' n~ş mıkyaata v.az ı yed etmeği der- lüncüy': kadar _bir irat t~in edebi
l cıkma&1 tdılikeıinin mevcut olduğu pış eylemektedır. lecek bır para ıle asalet unvanım sa 
1 ,;.;ylenınektedir SANTİAGO DE CHlLI, 6. A. A. bn alac.ıık olan kimıeyi manevi ev-

i, Oaily Telegr~ph gazetesi !imdi- Yeni hükfımet kongrenin feshine l.ô.t ittihaz edenk İsmini kendi•ine 
k. Alman bükiimetinin 191'4 se e- karal' vermiıtir. Hükumet bundan I tevcih edecektir. 

l si~deki ncale benzeyen devlet ad:... maada, kendilerine iş verinceye ka- Müıteri, menşei hakikaten şüphe
larından müteşekkil olduğunu y z- daı-. ziraat amelelerine yiyecek, içe- li bir papalık baronluğu yerine çok 
maktadır a ı cek ve mesken vereceğini beyan el- kadim ve hakiki asalet istihsap eyli-

' 

· miştir. yeceğinden iyi bir it yapmlf olacak 
SANTIAGO DE CHILI, 6.A. A. tır. 

Kalif eri nada zelzele 375 m!l:ı:on dolardan İbar<t o!an ser Reisicümbur, .asalet ünvanı tevcih 
mayesının kısmı azamı ecnebıler ta- etmek hakkını ımperatorluktan dev 
rafından tevdi edilmiş bulunan Co- ren iktiıap eylern.İş olduğundan 
sah müessesesi derhal milliyeştiri- Fransada, şimdiye kadar hiç kulla
le<:ektir. nılmamış olmakla beraber, asalet al

EUREKA, (Kaliforniya), 
S (A.A.) - Burada bir zelzele 
olmuş, pek büyük maddi zarar 
ve hasar yapmıştır. Bir kişi öl 
müştür. 

Mıunafi, M. Da vila, hiç olmazsa mak iç.in bu daha tuhaf olan vaaıta
şimdililr ecnebilerin emvalini musa- ya da müracaat edilebileceği hatır-
dereyi düşünınemektedir. !atılmaktadır. 

Aydın-Tire yolu 

AYDIN, 6 (A.A.) -Ay. 
dm ile Tire arasında yeniden 
yapılmakta olan yolun inşaatı 
ilerilemektedir. Yolun sür'atle 
bitmesi için büyük faaliyet sar 
fedilmektedir. Bu yol İzmir ve 
Mımisayı Aydına bağlayan ve 
yakınlaştıran en kısa yol ola
caktır. Yolun Paşa yaylası gibi 
mühim bir sayfiyeden geçmesi 
Aydınlılar ve Tireliler için mü 
hiJndir. Yaylada şimdiden tesi. 
sat vücude getirilmesi düşünü
lüyor. 

Aydın piyasası 
AYDIN, 6 (A.A.) - Hav 

yici zaruriye fiatları şudur: E 
mek 8, Sığu- eti 5, Çavdar 4 
ruştan satılmaktadır. Pamu 
34 - 36, yapağı 40 - 45 dir. 

Aydında su 
AYDIN, 6 (A.A.) - Bele· 

diye şehre sıhhi şeraite göre av 
isalesi teminine çalışmaktadır. 
Belediye bu maksatla Alman
yadan mütehassıs bir su müh 
disi celbine karar vermiştir. 

Edirnede Bulgar 

misafirler 

EDİRNE, 6 (A.A.) - Bu. 
gün Edirne muhteliti ile yapı· 
lacak maçlarda bulunmak üze. 
re Bulgaristandan zabitler ve 
sivillerden mürekkep kafileler 
gelmiştir. 

Denizlide tarla 

faresi 

DENİZLİ, 6 (A.A.) - tki 
seneden beri yapılan devamlı 
bir mücadele neticesinde vi)a. 
yet dahilinde tarla farelerile ç• 
kirgeler imha edilmiştir, 

Alacaklı Aln1an gruf 

ları ile müzakere 

ANKARA 6 - Alacakh Al 
man grupları namına Maliye ve 
ki.leti ile müzakerede bulunan 
banka direktörleri hu günlerd< 
lstanbuldan Ankaraya dönecek· 
!erdir. Berlinden ı,,,kledikleri tali 
mat üzerine müzakereye devanı 
olunacaktır. 

r "\ 1 tice elde edilmesi ihtimallerini lini derpiş etmek icap edeceği- ve kambiyo borsası geçen haf. Anadolu kağıtları sürekli mua Reji hisselerine 4, t O liraya 

l İk.bsadi ve Malt Hafta 1 pek göremiyoruz. ni yazarak Amerikan fondoları ta zarfında nisbi bir faaliyet melelere meydan verdi. Geçen satıcı vardır. 
""--------------------------"" Amerikanın dahili vaziyeti- hamillerini teyakkuz, ve vaka. gösterdi. Başta Ünifiye olmak hafta aksiyonlar 15,15 lirada Arslan Çimento 7,95 liı·ada 

nin vehaıneti, doların artık me yii yakından takibe davet eyle- üzere hemen bütün kağıtlarda kalmış iken dün akıam 16 lira. gevşektir. 
İngilterenin teşebbüsü ile / )anacak konferans ile alakası detlik görülmesinden ileri geli- mektedir. ufak tefek tereffüler müşahede ya, obligaeyonlar da 25,80 den 

Londrada toplanmaar mukar. olmadığı gibi, harp düyunu, yor. Dikkate şayan olan cihet, * • * edildi. Fakat bu hareket bilhas 27 liraya yükseldiler. "Rachat" İttihat değirmencilik 19.75 
rer olan cihan iktısat konferan tamirat ve terki tealihat mesaili ı bir müddetten beri dolara kar. Fransada yeni tqekkül eden aa Paris piyasasında esen nik- yapılacağı ümidile talep ziyade lira, Şark değirmencilik te 2,20 
sına Amerika Cemahiri mütte- ile de meşgul olmayacağı be- şı akın'ın yalnız hariçten değil, Herriot kabinesi beyannamesi- binlik havasının lstanbula ak. dir. liraya arzolunmaktadır. 
bide hükumetinin de iıtirak ede yan olunmaktadır. dahilden de başlamış olmasın. ni bu gün parlamentoda okuya sülamelinden başka bir şey de- Yeni Anadolu kağıtları me. Tramvay eshamı 44,50, Bo 
ceği geçen hafta resmen ilan o. Amerikanın bu konferansa dadır. Filhakika geçen hafta caktır. Yalnız Fransanm değil, ğildir. Bu nikbinlik orada umu yanında Haydarpqa Rıhtımı montiler de 21,75 lira etmekte
lunmuştur. Buna dair Nevyork ittirake muvafakat etmesi da- zarfında Nevyorktan Avrupa bütün cihanın sükun ve vaziye mi olduğu için, sair fondolar obligasyonlan üzerine de 30,50 dir. 
ta neşredilen bir tebliğde, kon- bili vaziyetinin pek vahim ol. memleketlerine doğru ve Avru ti maliyesi az çok alakadar ol- meyanında Düyunu muvahhi. liraya kadar muamele yapıldı. Kota harici Mısn· Kredi Fol'. 
feransm, cihan mamulilt ve masma atfedilmektedir. Fakat pa hesabına külliyetli mikdar- mak itibuile, bu beyannameye de tahvilatı da kıymetlendiler. Anadolu mümesail senetleri siye fiatleri berveçhi itidir: 
m:unuatı fiatlerinde istikrarı hem felaketi tahkike davet, da altın sevkiyatından başka büyük bir ehemmiyet verilmek Geçen pazartesikgünü 4134 da 22 lira etmektedir. 1886 tertibi 

172 
lira 

temin edecek usulleri tetkik ile hem de onun amillerinden bah bir de Nevyork bankaları tara- tediı-. yeni hükumetin, tesli- bıraktığımız bu ağıtlar, hafta 
1903 

ıı 
ID""'gul olacag"ı ve iktısadiya. sedilmemesi •artını anlayami. fından büyük mikyasta Ameri- zarfında 40 kuruşa kadar düı- Osmanlı Bankası aksiyonla- » 92 12 » 

-•b k d • ı . L d b k hat, tarr:irat ve borçlar hakkın k d 44aı ku rının fiati Pariaten 395 frank o 1911 » 90 » tın u a ar inhitat gösterdiği 1 yoruz; çünkü iktısadiyatın bu Kan sermayesı on ra an a. daki noktai n;,zarı vaziyette tü ten sonra, ün 14 ru'a 
böyle bir zamanda ciddi bir fa- günkü halı· baslıca harbin, harp larına transfer edilmiştir. yükseldi ve nihayet 44u4 da larak gelmiştir. Bu sene 3 şilin Altın talebi geçen haftaya 

• mühim bir değişiklik getirebi- t..• t ·· h" · · d"I • · 
ide elde etmek mümkün olabi- düyununun ve harp borçlarının Fimmcial Neus !!"azetesi-, kapandı. Hamillerle vuku bu- teme tu ıssesı tevzı e 1 ecegı nisbetle azalmıs.tır. Son mua· - lecek mahiyette görülüyor. ·· J k ed" 
leceği kayıt ve işaret olunduk. tevlit ettiği netayiçtir. Mesele Amerikalılar dolardan kaçmak lan müzakere hakkında yeni soy enme t ır. mele 9~2 kuruş üzerine vuku 
tan sonra bu ko~~a.aıı:ı.....bi~..b1ı:..k.iiL~liıııı!.e..b:JıkiJ~~:ıili~l..tıt..ıi1e&auı.....,.ıle.rleı:Mt....o..;w.aldı....aL_LJE~~h~a!!!D...lZ:ıe...1i~.JcJLl.ai.t...Lı..;._.ı-ı.... ....... ..ı..~~~~__;:...._ı.~....t....11-..ıı-...-ı..:........ı....:...AJ;..._ı.:__!.J__ı..ıı....~~~.;._~~~~~~ 



Gayrımübadiller Yarınki lçtimaa Hazırlanıyorlar! 
Ekonomi ViflJyettP 

Boyalı 
Gül mü? 

Yannki 
Kongre 

1 .... 1 

1 

MahkeınelerdP 

Ameliyatta 
Hata var mı? 

- . 

Belediyede 

Çok kaza 
Oluyor 

• 

Maarifte 

Bir senelik 
Elişleri 

--· 
Meyva ve sebzelerin 
muhafazası için •• ....... ' Sergi jüri heyeti 

arasında 
ihtilaf mı çıktı? 

Gayrimübadiller 
yarınki içti

maa hazırlanıyorlar 
Bir doktor hakkında Bir senede 339 5 şo
tıbbı adli raporu 

Sergiler cumartesi 
günü açılacak 

yi bir usul bulan Alman müte. 
hassıs memleketimize geliyor Bir akşam gazetesi Vilayet 

bahçesiıule geçen hafta açıla. 
rak cuma günü kapanan bahçı. 
vanlık, tavukçuluk sergisinden 
bahsederken diyor ki: 

Hamburgta M. Kili iaminde mü 
lehaaaıs bir zat meyve ve .. bzele· 
rin vaaıflarına halel gelmiyecek 
tekilde uzun müddet mubafazala
nnı mümkün kılacak bir ambalaj 
•İ•t-i ı. .. feımittir. 

lkbaat vekaleti bu meaeleden 
lıaberdar olarak, Hamburr konao 
loalutunnuı: vaaıtaaile bu mütehaa 
•ıaa -ıeketimize relerek tecrü 
kler yapmaaı teklifinde bulun
muıtur. M. Kül bu teklifi kabul 
ebnİftlr. Aldığımız malümata na· 
.. raıı, mlltehaaaıa bu aym ortala· 
nnda tehrimize selecektir. Müte• 

• lıaaaıa burada bazı aebze ve mey· 
Telerimizi kendi aiıtemi ile amba· 
laj yapacak ve bunlar ilk. defa 

• Hambursa ihraç edilecekbr. 
• M. Kül bundan sonra Ankara 

Ye lzmirde tecrilbeler yapacakbr, 
Verilen malUmata nazaran bu mü 

• tehuııu Alman:rada bu yolda mü
teaddit tecrübeler yapmrt ve çok 
muvaffak olm119tur. 

Beynelmilel ticari 
vaziyet 

İhracat oflıi bir müddetten be
ri h•JDelmilel ticari ..,.zl:ret Ye 
aon :aamaıılarda alınan tedbırlerle 
lıunlann netayici hakkında tetki
kat yapmaktadır. Ofiı bu tetkikat 
-ticeainde dikkate ıayanı bir sİr· 
killer netrebniftİr. Bu sirkülere 
nazaran: 

"HaJi hazn·da beynelmilel tica
ri vaziyet evvel em.irde gümrük 
himaye tedbirlerinltı birçok mem
leketlerde teıdidinden müteessir 
olmu,tur. Bu aon aylarda gümrük 
reaimlerini arttıran memleketler 
lıalya, Letuanya, Letonya, Hollan 
da, Portekiz, Romanya, fıyeç, Bre 
zilya ,,. cenubi Amerika hüku· 
metleridir. Bilhaaaa lngiltere Hü
kiimeti himayekar gümrük tarife· 
aini kabul ve tatbik etmİ§tir, 

Diğer taraftan birçok memle
lı:etler harici ticaretlerinin tanzi· 
mi huıuıunda mali mahiyette ted
birlere mÜTacaat ehnitlerdir. Tür 
kiye, Almanya, Avuaturya, Bul· 
raristan, Danimarka, Eatonya, Yu 
naniıtan, Macaristan, Norveç, Ro
manya, Çekoslovı;kya, ve Yuıo•· 
lavyada döviz ticaretinin kontro
lu içia mukarrerat ittihaz olun
m~tur. Danimarka, Fenlandiya, 
lngıltere, Norveç, laveç, Yunanİs· 
tan ve Japonya altın esaaını ter
ketmitlerdlr. Bir çok memleketler 
de de kısmen veya temamen kc.n· 
lenjan umli tatbik edilmittir. Bu 
-.leketlerden Almanya, Avuı· 
turya, Belçika, Danimarka, lapan 
,.., Yunanİltan, Fransa, Macaris
tan, ltalya, Norveç, Lcbiatan, Ro· 
manya, bviçre Ye Çekoalovakya
da luamen ve Türkiye ile Letonya 
da temamen kontenjan usulu tat
\ik edilmiştir. 

lkbaadi buhranın tesirlerini 
tahfif maksadne birçok memle-

1 
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6 Haziran 1932 
Akıaın Fiatları 

fıtilrraırlar Tahrillt 
lı dıblH •ı ,
•'•rk d. )'OI1ın s.ıo 
ıı . Manh•ld• 43.tS 
ı;umrtıllcı r,-
fıydl mlll U5 
BıJdat 5.JO 
r uhrlJ• 1,60 
ım lr Btlediy• 
ı.ıııruı 94 

F:lelttlt s,-
Tra.m\·ay 4,QS 
Tti.ıı•I 5,~ 
Rıhtım 16,-
Au~olo ı 16,!6 

• m 17,SO 
0 Miııı:ıuıtJ 11.90 

Eahaın 

J~ Bant~ı Q.20 
Anadolu 16.10 
R•ll 4,20 
Slr. blyrlyt 14,SO 
Tramvay +s.~o 
tımumlllıortı JOM 
Bomontl tl.?5 

Terki)' 
Çlnıtoıo Ar. 
Unyon dey. 
Şırl d•Y· 
Bılyı 

Sırt m. CCJ.\ 
T•lclun 

Çek fiatlan 

16,--
~.-

ı~.5() 

2,3() 
ı.10 

2,40 
u.-

ıt.r s 
f:'~.2~ 

47.63 
9,29 

Pr1ğ 16.0U5 
Vlyuı •7,75 
Mıdrlı 67,75 
Bcr!ln ı.-
Vırfo\· ı 1,24!.S 

ket aynen eıya mübadelesi için 
mukaveleler aktebnişlerdir. Bu 
kabil mukaveleler Almanya ile 
Macariatan, Avuıturya ile Bulga· 
riıtan, Bulgariatan ile Yunaniı· 
tan. Bulgaristan ile laviçre, Fran
sa ile Avusturya, Eıtonya ve Le
tonya, Norveç ile Rusya, Lehistan 
ile AvuıtUrya, Macaristan, Bulga 
riatan, Eıtonya ve Lehistan araıın 
da aktedilmiftir. 

Bir tak<m memleketler de Clea· 
ring eaası dahilinde mukaveleler 
aktetmi9lerdir. Avusturya, Alman 
ya, Franaa Macariıtan, ltalya, 
Hol anda, f sviçre ve Yuıosln-ya 
ile ve Macaı·iıtan, Almanya, Bel 
çika, Fransa; ltalya ve laviçre ile 
bu kabil mukaveleler yapmıflar
drr. Diğer taraftan Fransa Hüku· 
meti Eatonya ve Letonya ile ve 
lıviçre hükumeti de Yugoslavya 
hükiimeti ile Clearing ""'' dahi
linde mukaveleler aktetmiılerdir. 

Fakat alınan bütün bu tedbir
ler matlup olan ve beklenilen ne
ticeleri temin edememit ve her 
memleketin harici ticareti aydan 
aya tenezzüle doğru aibniftir. 
1930 senesi kanunusanisi ile 932 
aeneıi k&nunuaaniıi arasında muh 
telif memleketlerin harici ticaret• 
lerinde huıule gelen ter>ezzül yÜz 
de itibarile aıağıda gösterilmiş
tir: 
Memleketler 
Almanya 
Avusturya 
Belcika 
İspanya 
Fransa 
Jngiltere 
Macari~tan 
Lehistan 
Romanya 
lsveç 
İsviçre 
Çekoslova kva 
Yugoslavy 
Arjantin 
Brezilya 
Kanada 
Amerika 
Japonya 
Cenubi Afrika 

ittihadı 

lth.• li..t 
66 
37 
50 
62 
51 
39 
59 
63 
61 
26 
21 
48 
5S 
54 
44 
GO 
5e 
37 

47 

ihracat 
49 
54 
40 
70 
31 
47 
70 
58 
42 
14 
so 
61 
65 
31 
31' 
49 
63 
53 

48 
Bu tablodan anlaşıldığına naza· 

ran iktısadi buhrandan harici ti
caretleri en ziyade mütf'!essir o1an 
meınleketler ispanya Macariatan 
Mütıehidei Amerikadır. lktısadi 
buh!"andan en az müteeaair olan 
memleketler Brezilya, Arjantin 
ve lıveçtir. Memleketimizin 1932 
k&nunusanisindeki harici ticare .. 
tinde görülen tenezzül İse % 18 
dir. 

Buğday fiatları ni
çin yükseliyor 

Ofisin tetkikatma nazaran, son 
günlerde dünya piyaıalarmda 
buğday fiatlerinin tereffüü eııba
brnr şu suretle izah ebnek kabil
dir. Buğday fiatlerinde görülen 
tereffü evvelemirde akaayı tarka 
fazla miktarda buğday gönderil· 
me•inden ve Rusyanın buğday ih
racatının azalmasından ileri gel .. 
mi~tir . 

Fiatlerin tereffüündeki .liğer 
bir sebep de Avnıpada buğday İt· 
hal eden memleketlerin temmuz 
sonuna kadar daha yedi milyon 
kental buğdaya ihtiyaç göıterme
aidir. 

Romanyada buğday mahsulü 
geçen seneye niıbetle az olacağı 
anlaşılmaktadır. Son yapılan tah
minlere nazaran bu gene mahıul 
yüzde 30 az olacakbr. 

Avuaturalyanın bu seneki İstih
aalatr henüz tahmin edilememek
tedir. 

Amerika mahsul geçen seneye 
nisbetle daha az tahmin edilmek· 
tedir • 

Bir inşaat 
Kooperatifi 

Şehrimizde bir intaat koopera 
tifi tqkil edilmektedir. 

Bu kooperatifle Müderris Hak
kı Nezihi Bey rnetrul olmaktadır. 

"Jüri heyeti ile sergiye itti. 
rak edenler arasında ihtilaflar 
çıkmıştır. Seı·ffiye iştirak eden 
!er Jüri heyetinin evvelce hazır 
lana programa göre hareket 
etmediğini, mükafatların yan. 
lış tasnif olunduğunu söyle. 
mektedirler. Bazılarının iddia. 
sına göre, jüri heyeti boyama 
güllere bile para mükafatı ver. 
miştir. 

Dün bir muharririmiz Vila. 
yet Ziraat Müdürü Tahsin Bey 
ile görüşmüştür. Verilen malii 
mata göre: "Her kısmın jürisi 
ayrıdır ve ihtilaf yoktur. Ehli. 
yeti olmıyan bazı kimselere ve 
boyalı güllere mükafat ve .. ildi. 
ği iddiasına gelince, bu sene jü 
riler ikişer gün tetkikatta bu. 
lunmuşlardır. Halbuki geçen 
sene bir gün tetkikat yapmıştı. 
Binaenaleyh boyalı güllere • ki 
böyle bir şey yoktur-ve ehliyet 
sizlere mükafat verilmiş değil. 
dir. 

Ve bu sebepledir ki, mesela 
bir iki tavuk getiren de nakdi 
mükafat alamamış ve belki bun 
lar deılilcodu yapmıF,lardır. 

Fakat jüri heyetleri bunlnı 
nazarı dikkate, tabii, alamaz
dı". 

Yeni polis müdürü 
Yeni Polis müdürü Fehmi 

Bey dün işe batlamıştır. 

------ --
Kibr•t şirketi 
İle itilaf 
Şirketten 4,073,020 

dolarhk 
bono alıyoruz 

Kibrit şirketinin hükiimete 
borçlu bulunduğu 1,500,000 do 
ların tesviyesi hakkında Mali. 
ye vekili Apti.ilhalik bey ile şir 
ket müdürü M. Hofmann ara. 
ıımda cereyan eden müzakerat 
neticesinde bir itili.fname imza 
edildiğini yazmı9tık. hili.fna
me hakkında dün şu müteın. 
mim malumatı aldık: 

Kibrit ve çakmak inhisarına 
ait mukavelenamenin istikraz 
bahsinde hükUınetin tirkete 
1955 senesine kadar imtidat et 
mek üzere beheri 407,302 dolar 
lık bonolar vereceği musıırrah. 
tır. Yeni aktedilen itilaf muci. 
bince şirket, hükumete Vt!rme
ği taahhüt etmit olduğu avana 
tan geriye kalan biı· buçuk mil 
yon dolara mukabil elinde mev 
cut hazine bonolarından on ade 
dini hükiimete iade edecektir. 
İade edilecek bonoların mecmu 
kıymeti 4,073,020 dolardır.Bun 
dan şirketin borçlu olduğu 1,5 
milyon dolar ile 932 senesi hü. 
kiimet aidatı lan 900 bin dolar 
mahsup edildikten sonra 
1,673,020 dolar, bizim paramız 
la, 3,346,040 lira kalır ki, bu pa 
ra hükiimetin yeni itilifname 
mucibince temin etmiş olduğu 
menafii ifade etmektedir. Bu su 
rette hükiimet kibrit tirketin. 
den aldığı avanstan 1933 sene 
si bidayetinden 1937 senesi ni
hayetine kadar olan taksitleri 
ödemiı oluyor. 

Gayri mübadiller kongresi, 
yarın toplanacaktır. Kongreye 
iştirak edebilmek için gayri mü 
badiller cemiyetine yeniden ya 
zılan gayri mübadillerin adedi 
200 Ü bulmuı, bu suretle cemi. 
yetin aza mevcudu 600 e yak. 
!aşmıştır. 

Y armki içtimada yeni heye. 
ti idare İntihabatı da yapılaca. 
ğından §imdiki heyeti idareye 
muhalif olanlar, bitaraf bulun
duklarını söyliyen ilci zümre ta 
rafından ayrı ayrı birer namzet 
listesi hazırlanmıttır. Bu liste. 
ler üzerinde gayrimübadiller a. 
rasında hararetli propaganda • 
lar yapıldığı görülmektedir. 
Ancak, bu listelerde gösterilen 
namzetlerden bazılarının gayri 
mübadillikleri şüpheli görül. 
mektedir. 

Cemiyete gelince, kendisile 
görü,tüğümüz reis Celal Ga. 
lip B. demiştir iri: 
"- Heyeti idare, kongreye 

arzedilmek üzere raporunu ha. 
zrrlamıştır. Bir aene zarfında 
heyeti idarenin gayri mübadil. 
ler işleri için yaptığı teşebbü
sat ve her birinden ald;ğı neti. 
celer, bu raporda yazılmı!tır. 
Yalnız emvalin gayl"İ mübadil. 
!ere devri için Maliye Vekili 
Bf. nin teklifi Kongre ruzna. 
mesi haricindedir. Heyeti ida
re, Kongrede, müddeti bittiği 
için çekilecek ve yerini yeni se. 
çilecek idare heyetine bıraka. 
caktn. Emv<\lin devri teklifine 
ve rilecek cevap işile artık yeni 
heyet meşgul olur." 

Celal B. yeni idare heyeti i. 
çin üç namzet lıstesi hazrrlan
dı f:ını gaze telerde okuduğunu, 
cemiyetin b "':de bir listesi ol. 
may•p intihabın serbest cereya 
nını istediği için, filhakika böy 
le li•teler varsa 3 değil, 2 olma 
sr lazım geleceğini ilave etmit 
tir. 

Bulgar gazetecileri 
Şehrimize geleceklerini ev· 

velce yazd1ğımız Bulgar gaze. 
tecilerinin bugün şehrimize gel 
meleri muhtemeldir. -İngiliz sefiri geldi 

İngiliz ııefiri Sir George 
Claerk dün Ankaradan §ehrimi 
ze gelmittir. ----Radycda bir bozuk

luk düzeltildi 
Evvelki gece lıtanbul radyo 

tirketi nctriyat yapamamışbr. Bu 
nun •ebebi bir hattın geç vakit 
bozu imasıdır. 

Radyo dün aktam nefriyatına 
devam ebnittir. 

Müteha .. 11 maliyecilerden Da· 
vit efendi isminde bir zat arkaBm 
da irr çıkannıf ve bu lıriı aldır· 
mak için Mantoı efendi isminde 
bir doktora müracaat etmiıtir. Dr 
Mantos efendi Davit efendiye •· 
meliyat yapmıı, fakat Davit efen 
diyi kurtarmak mümkün olama· 
m••· Davit efendi ölmüştür. Davit 
efendinin aileıi de Dr. Manto• e· 
fendi aleyhine bir vefata ıebebi· 
yet davası açmıılardrr. 

Üçüncü ceza mahkemeainde 
uzun müddetten beri devam eden 
bu davanın e" son celseıinde mÜ· 
dafaa vekilleri ameliyatta ve te
davide Dr. Manto• efendinin ha· 
ta1< bulunup bulunmadığının trb· 
hı adliden sorulmasını: istemiıler
di. Tıbbıadli sorulan suall~re .~ .... 
vap vermİ.f ve muhakemenın dun
kü celıeainde bu cevap okunmuı· 
tur. Tarafeyn vekilleri okunan 
cevaplan tetkik etmek istemitler 
ve muhakemenin talikini talep et
mişlerdir. Muhakeme 20 hazira· 
na kalmrıtır. 

Bir nakız karan 
Bundan bir ay kadar evvel do

kuzuncu ihtisaı mahkemeainde 
rakı kaçakçılığından mahkiim o
lan Yorgi, karısı Evrediki ve kızı 
Anna ile baldızı Pipina halı:krnda 
ki hüküm temyiz mahkemesince 
bozulmuı ve dün bunların muha· 
kemeleri yeniden yapılmıftır. 

Dünkü muhakeme neticesinde 
Anna, Evrediki ve Pipina beraet 
etmişler, Yorgi 6 ay hapspe 1800 
kurut para cezat11ın.a mahkUm ol
muştur. 

"Son Posta" şeker 
davasından 

mahkum oldu 
Alpullu Şeker Şirketi Müdürü 

Hayri Bey tarafından üçüncü ce· 
za mahkeme•inde vaktile açılan 
dava neticelenmiştir. Bu karara 
göre, Son Pol'tanın o zamanki 
mes'ul mudürü Selim Ragıp Bey 
bir &ene iki ay müddetle hapsedi
lecek, iki yiiz otuz Üç lira ağır pa
ra c ~zası verecek, yine o zaman 
bu mer.ele h~kkında iki yazı net· 
retmiş olan Zekeriya Bey bir . ..,.. 
ne hapis, iki yÜz lira ağır para 
cezasr verecektir. Selim Ragıp, A· 
li Ekrem ve Zekeriya Beyler, ay· 
rıca, n1üteaeJıilen dava sahibine 
iki yüz lira manevi zarar itaaına 
ve mahkeme masarifinin teaviyeal 
ne mahkum olmuılardır. 

Eczacılar bugün 
toplanıyorlar 

Farmakologlar cemiyetiıule 
bugün ecza depoları sahipleri. 
nin de ittirakile bir içtima ya
pılacaktır. Bu içtimada ecza de 
polarmın reçeteıiz ve peraken
de satışlarının kaldınlması et. 
rafında görütülecektir. Sıhhati 
umumiye ve her ferdi ayrı ayrı 
'fe yakından alakadar eden bu 
meselenin bir an evvel halline 
çalışılmaktadır. 

Şehir kavruluyor 
Dün de mevsimin en sıcak 
ve bunalbcı bir günü idi! 

för tecziye edilmiş 
Belediye &eyrÜaefer idareaince 

tutulan bir iıtatistiğe nazaran, 
geçen hazjrandan bu hazirana ka 
dar ~ehrimizde 3395 ıoför muhte· 
lif sebeplerden dolayı tecziye .. 
dilnıİ§tir. Son bet ay içinde de 31 
veaaiti nakliye kazası olmuıtur. 
Maamafih kaymakamlıkların aey 
riiaefer merkezine haber verme
den teabit ve takip edilen müaa
demeler bu adedin haricindedir. 
Bütün vesaiti nakliye kazaları e
peyce bir yekuna balii olmakla· 
dır. 

Şerefi yeler 
Son zamanlarda tehrin mub· 

telif yerlerinde yeni caddeler açıl 
mı, ve yeni zengin mahalleler te· 
§'!kkül etmiştir. Bazı yanım ma
halleri, mezarlıklar bu kabilden
dir. 

Fakat buralara yapılan yeni 
binalardan Belediye gene eakiai 
sibi terefiye resmi almaktadır. 
Belediye kaymakamlıklara bir ta• 
mim göndererek teref bulmuı ma 
hallerin terefiye reaın i için yeni 
tahakkukat yapbnlarak aür'atle 
merkeze rönderilmeai bildirilmiı· 
tir. 

Yeni mezarlıklar 
Yeni Belediye bütçesinde me

zarlıklar müdürlüğü faılı 40 bin 
lira olarak tesbit edilmittir. Bel .. 
diye Jatanbulda üç aari mezarlr,k 
vücude getinneğe karar vennlf 
ve bu para ile münaaip arazi al
mak için tetkikata baılamrtbr. 
Mezarlıklar İstanbul Beyoğlu ve 
Kadıköy cihetinde yapılacaktır. 
ilk evvela Beyoğlu cihetinde bir 
mezarlığa ihtiyaç olduğu için bu 
tarafta evvela bir araa bulunacak 
br. Bunun için Kağıthane •ırtları 
münasip görülmektedir. Mezarlı
ğın etrafına muntazam duvar çeY 
rilecek ve İçinde tarhlar vücude 
getirilecektir . 

Belediyede tebed
düller olmıyacak 

Cümhuriyet ve Vakit gazetele· 
ri Belediyede ve kaymakamlar a• 
rasmda bazı tebeddülat olacağını 
yazmıılardı. Aldığımız maliimata 
göre böyle bir tebeddül mevzuu 
bahiı değildir. 

Kapalı çarşı nasıl 
tamir edilecek 

Bütün kapalı Çarıı eanafının 
imza ettikleri bir istida ile Bele· 
diyeye müracaat edilerek Çarır· 
nın tehlikeli olduğu, tamire muh
taç bulunduğu bildirilmitti. Bele
diye heyeti fenniyesi bu huauıta 
tetkikatını bitirmiıtir. Çar,ınm 
muhakkak aurette tamire muh
taç olduğu teabit edilmiıtir. Fakat 
bunun için mühim bir tahsisata 
lüzum vardır. 

Çarı< esnafı maaarifi tamiriye 
ye iıtirak edeceklerini bildirmit· 
lene de Belediye timdilik buraya 
para aarfedecek vaziyette deiil· 
dir. 

Belediye kapalı Çartınm tam!· 
ri için baıka bir tekil aramakta
dır. ....... · ·---
Günırükler 

Kaçakçılığa 
Karşı 

Takip motörleri 
kumandanlığın 
emrine verildi 

Pırtı< 
LG.dra 
Myorlt 
Mllıno 

Bt1it"1 
Atlu 
Clııcvrt 

lcı!J• 
Aırıııtcrdoı 

8,40,14J/t 
:'0,97 
t.43 

6),10 
ı,ıın 

Prşu 

Bütr~ 
Bequı 
Mo kova 

4, 
il(), 

11,M 81• 
1087,50 

Beynelmilel iktısadl 
konferans 

Kadınlar birliği 
kongresi 

İstanbul dün de mevııımm 
en sıcak ve yakıcı günlerinden 
birini geçirdi. Evelki gün hara 
ret azami 28 derece olduğu hal 
de dün 32,9 dereceye çıkmııtır. 
Rüzgarın cenup ile t•rk arasın 
da esmesi sıcağın artması üze
rinde baılıca amil olmuıtur. 
Kandilli ra~satanesinin verdiği 
habere göre, dün, sıcak günler 
den biri olmakla beraber, mev 
aimin en sıcak günü değildir; 
bundan evvel 30 mayııte hara. 
ret cuz't farkla 33,2 dereceye 
çıkmıth. Geçen 30 may11, gü. 
nü son 20 sene zarfında mayıa 
ayında tesadüf edilen üç aıcak 
günden biridir. Bu İtibar ile, 
dünkü gün sıcaklık itibarile 
fevkallde bir gün telakki edi
lemez. 

müt, fakat otomobiller, bu kum 
ları bir kaç gün içinde toza ve 
dümana çevirmittir. Belediye. 
nin arazözleri bu caddelerden 
bazı günde bir defa geçerek so. 
kaklan aulamakta ise de sürat. 
la geçen bu arazözlerin kaldı. 
rımlar üzerine ıerptiği ıular, 
hafif bir yağmur çiaentiainden 
farksızdir. Hararetin teıirile 
yanıp kavrulan kaldırımlar bir 
iki dakikada kuruduğundan au 
lamaktan hemen de hiç bir fa. 
ide hi.aıl olamiyor. Sokakları 
sulamaktan maksat, hem kal. 
dınmları bira:ı yıkamak hem 
de harareti teskin etmektir. 

Gümrük Muhafaza umum 
kumandanlığı, hudut ve aahil
lerde kaçakçılığın sureti kati. 
yede men'i için her türlü ted. 
birleri almıt ve teılrilitmı yap 
mrttır. Gümrük ve lnhiaar ida. 
relerinin deni:ı takip motörleri 
ve sair va11taları da hazirandan 
itibaren kumandanlık emrine 
intikal etmiıtir. Bu ıuretle bir 
elden idare edilecek deniz taki
batınnı asgari zamanda sahille 
rimizde kaçakçılığın kökünden 
men ve tenkilini temin edeceii 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

l Nukut (aabf) 

~ 
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ı ıııcrıı. rır ,ıs 
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iptidai maddelerin fiatlerinde 
iıtikrar temini için beynelmilel 
bir iktiu.di konferanım içtimaa 
davetine dair lngiltere hükiimeti 
tarııfmdan vaki olan teklifi Anı. 
rika hükUnıeti kabul etmiıtir. 

Anneler birliğinin 
yardımları 

Anneler Birliği dün içtima e
derek fakir çocuklara edilecek 
bıızı yardrm şekillenni görüş. 
müstüı 

Kadınlar Birliğinin senelik 
kongresi cuma günü öğleden 
aonra toplanacaktır. Kongre. 
nin hayli münaka,alı olacağı 
:ıannedilmektedir • Yaptığımız 
tahkikata göre, Birlik a:ıaaı ida 
re heyetine hücum etmek için 
hazırlanmaktadırlar. Son za. 
manlarda Birliğin faaliyette 
b~lunmadığı iddia edilmekte
dir. Evvelce idare heyeti hafta 
da iki gün İçtimalar yaparken 
§İmdi idare heyeti azası dahi 
Birliğe uğramamaktadırlar. 

Srcak günlerde halkı en ziya. 
de muazzep eden bir ıey varsa 
o da sokakların toz ve toprağı. 
dır. Toz ve toprağa yeni tamir 
edilen sokaklarda daha fazla 
tesadüf ediliyor, bu sokaklara 
her nedense fazla kum dökül. 

Bu sebeple arazözler cadde.. 
lerden biraz daha yavaı geçme 
li ve kaldınmlar öğleden sonra 
hiç olmazsa ilci defa ıulanmalı. 
dır. Sulanmadan bir faide bek. 
leniyorsa bu İfİ, bilhaua ıu 11. 

cak günlerde aıklaıtırmahdır1 
yoksa bugünkü ıeklin ne neza. 
fet, ne de sıcağı hafifletmek 
noktasından hiç bir faidesi yok 
tur. 

Gümrük muamelib 
azaldı 

Kontenjan dolayıaile latan. 
bul'da gümrük muameli.ti azal 
mııtır. Diğer taraftan muhte. 
lif nuntakalarda gümrlik teşki. 
li.tı takviye edilmektedir. Bu i
tibarla lstanbul' da ki ııümrük 
muayene heyet:nden bir kısım 
memurlann muhtelif mahalle. 
re nakilleri ihtimalinden bahse 
dilmektedir. 

ilk mektep talebeıinin bir •e• 
nede yaptığı el işlerinin teıhiri İ· 
çin vilcude getirilecek ıergilerin 
önümüzdeki cumarteai gÜnÜ küta 
dı tekarrur ebni,tir. Bu sergiler 
ıehrin 15 mıntakaarnda açılacak 
ve bir hafta devam edecektir. Ser 
giye talebe velileri, muallimler, 
talebe ve alakadarlar girebilecek 
!erdir. 

Küçük Muzaffer 
neden öldü? 

Zeyrekte 41 İnci ilkmektep ta. 
lebesinden 10 Yafmda Muzaffer 
evvelki gece evinde birdenbire 
~aatalanmr, ve ölmÜflÜr. Bu çocu 
•un babası Polise müracaat ede
rek Muzafferin mektepte bir .ar· 
kadatr ile yaptığı kavgadan mü
teeuir olarak öldüğünü aöylemit· 
tir. Ceıet berayı muayene morga 
gonderilmi,tir. Çocuğun veliıi, ö
lüm hadiıesinde mektep idaresini 
de itham ettiii için Maarif mii
dürlüğü de ayrıca tahkikata bıu· 
lamrttır. · 

Tekaüde sevkedile. 
cek muallimler 

ilk mektep muallimleri için ve
kaletin tanzim ettiği yeni tekaüt 
maatı kanun layihası henüz Mec. 
listen çıkmadığı için bu aene teka 
Üt olacak muallimler de gene e .. 
ki tekaüt kanununa &Öre muame
le göreceklerdir. ilk mektep mual 
timlerinden bir heyet bu husu.ta 
lazım gelen makamat nezdin<le 
teşebbüaat ve temenniyatta bul tn 
mağa karar vennitlerdir. 

Test usulü tedrisat 
Sultanahmeıte nümune ilk mek 

tebinde dün ilk mekteplerin birin· 
ci, ikinci ~ınıf muallimleri toplana 
rak te.ı usulü tedriıat hakkında 
bir haabühal yapmışlardır. Top. 
lanbda terbiye mua ilimi Sadret. 
tin Celal B. bazı İzahat vermiştir. 

Bu seneki ilkmektep 
mezunlan 

Bu aene lıtanbul reami ilk mek 
teplerinin aon sınıf talebe.si mec
muu 2500 Ü bulmaktadır. 15 ha
siranda yapılacak imtihanlar ne
ticeainde hepsi muvaffak olduğu 
takdirde bu aene latı•nhul ilk mek 
teplerinden 2500 talebe me:.un O· 
lacaktır. 

imtihanlar öğleden 
evvel yapılacak 
Maarif vek&.leti, Maarif müdür 

lüiüne gönderdiii bir tezkerede 
havaların fazla sıcak olması do
layııile yakında baılayacak olan 
imtihanların öileden aonra tatil 
edilmeaini bildirmiıtir. imtihanlar 
öğleye kadar devam edecektir. 

Dansederken 
ölen talebe 

Hayriye liaeai 8 inci unıf tale
beainden Davut ef. İstanbul lise
ıinin veda müsameresinde Kafkaa 
dansı oynarken birden bire düt· 
milf ve ölmüftilr. Bu talebenin 
kalp lıastalıiına müptela olduğu 
anlaıılmıttır. 

Bir ölüm hidiaesi olmakla bera 
her bir mektep milsamereai esna
sında vukua geldiği için Maarif 
müfeltitlerinden bir zat ayrıca 
tahkikata memur edilmiştir. Mü. 
fettİf henüz rapon.nu vermemiı· 
tir. 

Talebeye verilecek 
ikramiye 

Geçen yerli mallar haftaA<nda, 
tasarruf hakkmda en iyi bir yazı 
yazan talebeye ikramiyeler verit. 
mek üzere mektepler arasında bir 
müsabaka tertip edilmiıti. Verile. 
cek ikramiyeler hazırlandığı hal 
de Maarif idaresi müsabakaya İf· 
tirak eden talebenin kağıtlarını 
hila taınif etmediğinden talelM, 
ikramiyelerini alamamııtır. 

Kalender yurdu 
kapatıldı 

Y enik.öydeki kimseaia çocukla. 
ra ....ı..uı Kalemder Yurdunun 
§'!bir mecliaince tasfiyeaine karar 
verilmitti. Yurdun kapanmaaında 
)<i sebep bu aene Belediyenin bu. 
rası için bütçeainden tahsisat ayı. 
ramamaaıdır. Taıfiye "" kapan. 
ma muamele~ dün remıen yapıl. 
mışbr. Beledıye daimi encümen 
azalan Himayei Etfalden bazı 
zevat dün Yurda giderek muame
lat ve heaabatı son defa tetkik -. 
mitlerdir. 

Yurdun kapanması dolayııil• 
mevcut 70 kimaeaiz çocuk açıkta 
kalmıştır. Bunlardan 30 taneai ya 
km akrabalarına tealim edilecek. 
40 tanesi de ıehir yatı mektepleri 
ne yerleıtirilmeğe çalııılacaktır. 
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Tenkidi tenkit Kim kimi vurdu? Aıınn umdesi "MlLLlYET" tir. 

7 HAZiRAN 1932 
ldarelıane: Ankara caddeal, 

100 No. 

Telııraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralanı 

Ba,muharrir 't'e Müdür: 24318 
y RZI itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Sarhoş 
- FranaıKaJan -

Mac Tuppy'yi kimse ayak- du: 
ta batka yerde görmemittir. - Ver bir viski daha! Yol 

Kısa bir Anadolu yolculuğundan 
geri dönmüştüm. Yazı masamın ü
zerinde kümelenmiş gazeteler. Baş
lıklannı şöyle bir gözden geçin ver
dim. "Öz Türkçe mes' ele si" ve 
"Nıiriıllah Ata" kelimeleri, biri alt
da öteki üıtte, yapyakın duruyor. 
Yadqadun biraz bu hali; çünkü 
imza büsbütün yabancnn değil, fa
kat. .. 

sunu sırf "asyaJı» fikri olarak ileri 
süren Psicharinin suyunda yiizmek, 
yanlıı ruta gitmek Ye farkına var
mamaktır. O iddiayi çürütecek ge
rek tarihte gerek bugünkü zamanda 
iki koskoca misal var. Biri orta çağ 
(kurunü vusta) Avrupasında yazı 
ve konuşma dili aynlığırun her di
yarda görülmüş olmasıdD'. Çok de
ğerli olan profesör Sadri Maksudi 
beğin "Türk dili için" yazdığı ki
tabı, bunu etrafı ile anlattığından, 
okunmasını gönülden dilerim. Di
ğer misal ise, elektrik ve bunun gi
bi milletler arası (beynen milel) ke 
limeleri hatta ıstılahlan bile, benim, 
semeyip Öz dillerinden karşılık bu
larak kullanan ve Aıyanın en uzak 
gün doğusunda yaıayan Japonlann 
ifratçılığıdır. Elde adet, bizde bid'at 
mi? Neden? 

Gureba hastanesine gelen • 
otomobilden çıkan iki yara 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye ü;in Hariç için 

L . K. L. K. 
3 aylıiı 4- s-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28- . 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku-

Meyhanenin tezgah bqı, o ay. açam .. 
n .. Dirseğini bir tarafa dayar, ı Meyhaneci bu sefer sordu: 
ayaldarını kavuşturur, sigarası - Vereyim amma, neye 
nı püfürdetir ve bu vaziyette yol açacak? Orasını anlayama-

! içer, içer.. dım. · 

1 

Der ki: Anlarsın .. Viski neye yol 
- İnsan içki içerse, ayakta açar bilmez misin? Kavgaya .. 

. içmeli .. Eğer oturmak ihtiyacı Cebimde on para yok. İş hesa. 

1

, nı hissettiniz mi, oturmayın, ba dayanınca kavga çıkma. 
hemen gidip yatın. yacak mı sanıyorsun? Onun 

1 
Mac böyle bilainkıta nasıl için bir viski daha istiyorum. 

içer, orası malum değildir. Şim Hakikaten kavga olmadı 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait diye kadar kimse bu sırrın için değil ve zavallı Mac bir tek
işler için müdiriyete müracaat ' den çıkamadl. Sır, onun tüken me ile kapı dışarı edildi. Yı-
edilir. Gazetemiz ilanlann me•'u- mek bilmeyen içmek kabiliye- kıldığı yerden kalkıp başına 
liyetini kabul etmez. tinde değil, tükenmek kabiliye şapkasını geçirdikten sonra 

.. ____________ , ... ı ti gayet müstait olan kesesin- söylendi: 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil.köy asken rasat merkez.in

den verilen habere göre bugün 
hava açık ve oakin olacaktır. 

6-6-932 tarihinde hava tazyiki 
760 milimetre, azami hararet 30, 
ezıılııi, 16 santigrat kaydedilmi~
tir. 

l:LE 
Medet Allah 

dedir. - Dünyada da amma terbi. 
Günlerden bir gün gene yeıiz insanlar var. 

meyhaneye geldi ve tezgaha Ve sonra söylene söylene 
' hafiften bir yumruk indirerek: daha misafirperver bir mey. 

- Haydi bakalım, dedi, ba§ haneye gitmek için, sokağın 
layalım. Evvela bir viski ver köşesinde tramvayı bekledi. 
ki, yol açsın. Tramvay geldi ve Mac içinde, 

Mac, bugün senin istediğin son kanapeye sığınmış bir hal 
marka viskimiz yok. İstersen de hareket etti. Biletçi gelin-
başka bir şey vereyim. ceye kadar, tramvay her halde 

- Olmaz, evveli bir viski. bir kaç yüz metre ilerlemiş o. 
Sarhoşların mutlaka arzusu lacaktı. Mac bunu ıyı hesap 

nu tatmin etmek icabı halden etmitşi. İlk durak yerinde 
olduğu için, meyhaneci, hemen genç bir kadın tramvaya bin. 

Hava, sıcak ve koyu bir şişelerden birine sarıldı ve vis- di. Mac hemen yerinden kalk. 
mayi lüzucetile vücudürne ki renginde başka bir içkiyi tr. ve şapkasını çıkarrp kemali 
bulaşryorken kalem elimde kaz kadehe doldurdu: ihtiram ile yerini kadına verdi 
ma ke•iliyor. Yazacağım di- - Al, dedi, bu şişe burada ve platform'a çıktı. Biletçi de 
ye uğratıyorum. Fikir, - öyle emanet amma, ne yapayım sen yanı başında ... 
şey yok ya, ne ise - fikir sey eski müşterimizsin. Mac biletçiyi görünce isti-
yal hale gelmeden kaskatı ku- Mac birinci kadehi -hangi fini bozmadı, ona dedi ki: 
tuyor. Ne olur mürekkep te birinci?- viski niyetine yuvar 

1 d · • • - Kadınlara karşı nazik oL kurusa da yazmaktan kurtul· a ı ve yıne yumrugunu tezga-
k ha vurdu: mak icap ediyor. Bir erkek ka. sa ... 
Aklıma neler geliyor ... Ak- - Ver bakalım bir viski da dm gelince oturduğu yeri ona 

im da kontenjanı, gümrugu ha! Yol açsın.. vermeli! 
yok ya! .. Buna rağmen biç iyi Meyhaneci bu sefer de vis- Bu sefer biletçi kıs kıs gül-
bir şey geldiği yok!... Saçma- ki renginde başka bir içki ver. meğe başladı. Mac biletçiye 
lıyorum: di: kızmasın mı? 

- Buyurun dedi. 
Neden Kalkan balığına ede. İkinci kadeh te birincinin - Yahu, sen ne hayvan 

biyat yapılmaz.. Ucuzluyor.. yolunu takip etti. adamsın, dedi, bir insan biı· 
diyorlar .. Yiyenlere sorun! Top 

Mac kadehin boşaldığını ı kadına karşı nezaket gösterir. tan yirmi kuruşmuş •. Efendi 
1 görünce, yine yumruğunu vur- se, ona gülünür mü? Zaten 

birader. Ucuz balık a acağız: 
d' b l kh · · t 1 j ' bu yasadığımız günlerde terbi 
ıye a ı aneyı mı sa ın a a- d • . b k E yeye, ~ezakete metelik veren 

lım... • e ecegım... Bu mu aka .. Ş k ld ? H lb ki h tt 
O f ı M ded ll h ı B d ki y b · a ı mı ya. a u aya a o • e a a ım. u- ost arayaca ar.. e enı .. - 1 1 k tt" 

1 • ı B k da t k t ı·· b' b d k ası o an neza e ır. na acagız .... u sıca tan ar ı a ııme - ya ır ar a 
nereden gelir?. Hiç bunun so- içinde, ya bir banyo içinde, Biletçi yine güldü ve dedi 
ran ıual edeni yok mu? .. Hani ya bir ibrik içinde bulacak- ki: 
ya? Neredesin şubat ayr! Ka- Jar_, Gerçek su olmak ta kolay 
badayisan göster kendini!. değil ... 
Bak sıcaktan parmaklarımız 
mıur buğdayı gibi patlaya
cak!... 

- İyi amma, ne diye kal. 
kıp yerinizi kadına verdiniz? 
Tramvayda sizden ba~ka kim
~e yok Bütün kanapeler boş. 
Kadın istediği yere oturamaz 
mı? 

Okumaya başladım. Kitap tenki
di, hayır, kitap değil, risale. Hayır, 
o da değil, mecmua. Çünkü, münek
kidin dediğine göre, kitap kıt'asın 
dan biraz büyükkçe imiş. Her neyi
se, dil ve edebiyat tenkidi-

Ehüm. Feni değil . Tenkit çok la
zım bir şey; gözlüğe cam gibi. Ba
kalım o makaleden ne gibi öğüd ve 
asığlar (faydalar) toplana bilecek. 

" Öz dilimize doğru, adında bir 
mevkute çıkm•t- Okudunuz mu, bil
mem; okadar taze ki dumanı üstün
de. Onsözünde (mükaddemede) de 
niliyor ki: eskiden yüksek, ileri bir 
Türkçe dili varmış. Onu kaybetmi
şiz. Dirilmesini gönülden istiyor ve 
bekliyoruz. Masum ve mübarek bir 
temenni. Yurdsu (vatani) ve kutlu 
(mes'ut) bu duygunun ulusumuzu 
(milletimizi) ve başlıca gençliği 
günden güne daha sıkıca sardığı 

anlahlmak istenilerek "arbk içimiz
de odun demek için hatap deyecek 
kafasız kalmadı" gibi bir sanış ile
ri sürülüyor ki, gerçekdir de. Buna 
kartı münekkid: "bir zamanlar ev 
deyip hane yazıyorduk; şimdi de 
sene deyip yıl yazıyoruz. Fark an
cak zahiridir; esas hiç değitmemif
tir" mutalaasmdan bulunuyor. Bu
nunla ne denmek istenildiğini pek 
kavrayamadım. Farkın göz göre ol
ması şimdilik yetmez mi? Azbuz ol
sa da gene eyi bir başlangıç değil 
mi? 

Sormalığı (meseleyi) aydınlatıcı 

bir misal ile bezemek için münek
lrid Romika ile Elenika dillerine dair 
Jean Psichari'nin konuşma dili ile 
yazı dili hakkındaki görüşünü bize 
bildirmek emeğini esirgemiyor. Yu
nanistan ile olan siyasi dostluğumu
za dil yolunda, ihtimal, latif bir na
zire getirmiş oluyor. Şu kadar var 
ki Elenikanın Yunanlılarca bugün
kü telaffuzu bir çok Avrupa ve bil
hassa Alman alimleri tarafından kı
nanılmaktadır ( teııkid edilmekte
dir); Fransızların Latinceyi tuhaf 
söyleyişleri gibi .Halledilmemiı, du 
ı·ulmamış bir sormalığı (meseleyi) 
mukayese terazesinin bjr gözüne a
ğırlık deye atmak, bilemem muha
kemeli bir mukayesede ne kerte (de
rece) uyğun düıer. Bununla bera
ber Jean Psicharinin Elenika hak
kında, onun devamına Anadoludan, 
bilhassa lzmirden gelen muhan-ir
lerin taraftar bulundukları iddiası, 
belki kabule §&yandır. Çünkü yurd
sevgiıi ,yurddan uzak kalanlan en 
ziyade dağlar ve milliyetlerine ilitik 
ber şeyi ıssı bir özleyişle araıdırtır .. 
Belet (malum). Lakin yazı dilinin 
konuşma dilinden ayrı olması arzu-

Hakikat yıldırımları değilse de 
tenkid kıvılcımlan saçan münekkid 
kalem, Oz Türkçe yazıyoruz deyen 
lerin halis Türkce kelimelerden c1e 
kaçarak maharet göstermek be, .?

sinde bulunduklarını ispat yolunda 
biraz da benim makaleme iliflllİş. 
Adre•, mukaddeme gibi kelimelerin 
Türkçe mukabilini kullanmak suçun 
dan gayri, bir de "ba§ka" yerin& 
"özge" demiş olmamı kınayor. Te
veccühü var olsun. Keş ki Türkçe
de maharet gösterebilsem ve göste
re bilenler de çok olsa! Dilimizin 
geçirdiji geçirmeğe baılamış bulun 
duğu, inkilap devri biraz kısalırdı. 

Uliıs yitirdiği (kaybettiği) öz diline 
biraz daha çabuk kavuşurdu. 

O riıaleciğin meğer böyle bir uc 
gözetmesi "cürmü ile mütenasip ol
mayan bir iddia'' imiş. Emetin hi
citn ile münasebetini bildiren tenkid 
olçeği bulundu demek! Bu buluşu 
alkıılarım . Hele cürüm sözünden 
hukuk kitapları ile halkın bildiği 
Hsüç" İyma edilerek nüktesi ince biı· 
de söz oyunu yapmak İstenilmiş ise, 
ınünakkidin bunda, diğer kınayışla
rındaki ( tenkidlerimdeki) isabetten 
daha üstün bir muvaffakiyet elde 
etmi9 ~lduğunu teslim etmemek, 
haksızlık, olur. Zira başka yerlerde 
yanıldığı te'vil götürmez. Mesela 
münekkidin iddia eylediği gibi "du
daklar mı iğrençlikle bükmek" du
daklarını bükerek iğrenç olmak de
ğildir; amma hiç değildir. İğrene
rek dudak bükmekle, iğrençlikle du
dak bükmenin farkı, birincisinde iki 
hareketin zaman içinde birlikte git
mesi; ikincisinde İse görür görmez 
iğrenme hasıl olup ondan sonra du
dak bükmekdir. Suçumuz affedilsin 
bildiğimiz Türkçe budur. Kabul e· 
dilmeyecek duaya da imin denmez. 

Münakkid Nurullah Ata beğ, bu 
minval üzere muallim ve risale naşi
ri Kazım beğin dilini düzeltiyorsa
da ne çare ki bu makalenin sözü ıla 
ha da uzatmağa tahammülU yok. 

Köse Raif Paıaoğlu 
M. FUAT 

Evvelki gece Güreba haotane
ıine otomobille Çatalca'dan ağır 
yarab birisi getirilmittir. 

Bu yaralı Çatalcalı Hüseyin İ· 
di. Kendisi ancak: 

"- Beni imam Hasan vurdu'' 
diyebilmi§ ve akebinde ölmiiftür. 

Aradan pekaz bir müddet son
ra hastanenin kapısında bir oto
mobil daha durmuştur. Bu otomo 
bilden de maktul Hüoeyn.in, ken
diaini vurduğunu söylediği Hıuan 
da yaralı olarak çıkmıthr. 

Haoanı kayınpederi Salih ıre
tirm.i,tir . 

Hasan da: 

- Beni Hüseyin vurdu, demiş
tir. 

Hasanm yarası ciğerinde Te 
kolundadır. Yaraları sarılmış ve 
mevkuf olarak hastaneye yatınl
mıştır. 

Tahkikata göre bunların her 
ikisi de akrabadır ve ailevi bir 
meseleden kavga çıkarmışlar Ye 
birbirlerini vurmuşlardır. Müddei 
umumilik hi.diaeye vaziyet etmif
tir. 

Köpek toplarken 
Sultanhamamında Türbe yoku 

şunda 3 N. h evde oturan çöpçü 
Ihsan, Feridiye'de dolaşan ıokak 
köpeklerini yakaladığı esnada, 
Onnik İsminde biri tarafından va
zifesiue müdahale edilerek darbe 
dilmiştir. 

İşçi mi, hırsız mı? 
Tarlabaşında oturan lstefan, 

mutbakta iken kapm açık duran 
odasına, evin Ü!tkatında tamirat· 
ta çalrıan Ali usta ve çırak lbra
hinı girerek bir Zenith saati ile 3 
entari almışlardır. Tahkikat yapıl 
makt.,,dır. 

Bir hırsızlık iddiası 
Taksimde 72 - 74 N. lı peru· 

kar salonu sahibi Dimitri Ef. ye
mekte iken. üzerinde anahtarı du 
ran para çekmecesinden S lira ça· 

Meınlekette 

Midede 
Bir yılan 

Bir kadın uyurken 
ağzına yılan girmiş 

Tire, 4 - Buraya bir buçuk aa
at me"8fede bulunan Çiniyeti kö
yünde garip bir hadise olmuıtur. Ter, ter, ter ... Amma ter

liyorum .•.. Bu kadar au da ne
reden çıkar bilmem ki? 

Ne sudan adamlarız!. Kol
tuk altlarım birer pınar ... Eh
linin eline geçse adeta yeni bir 
su membaı hiııl olur ki sorma

Terkos suyu diyoruz. Kimisi 
iyi su ismi altında şişelere gi. 
riyor, alem - kana kana de
ğil - seve seve içiyor.. Kimi
ıi bir nermin vücudü dinlendir
mek için banyo içine gınyor .. 
Kimisi de mesela konselitçi 
Asaf Beyin hususi temizlik
lerine sarfediliyor .. Eğer su o
lursam ne suyu olayım diye 
dütünüyorum ... İmam suyu o
layım diyorum.. İnhisar ya. 
kama yapışır diye korkuyo. 
rum •• Memba suyu olayım di
yorum. Molla Beyin eline düş 
mekten yılıyorum.. Şişelere 
kapanıp kamyonlarda çalkana 
çalkana gezmek istemiyorum ... 
Çeşme suyu olmaya imkan 
yok! O su, çoktan kesildi ... 

Mac o zaman kendisini top 
ladı. Fakat biletçiyi hayli gül
dürmüt olduğu için, ilk durak 
yerinde indiği zaman, kendi. 
sinden bilet parası talep edil

İTTİHADI MİLLİ 
Bu köyde Emine isinıli 45 Yat· 

larında bir kadın vardır. Gece ya
tağında yatarken, bilhas.ııa boğa
zında bir soğukluk duymu§ ve der 
hal uyanmıtbr. Fakat gözünü a-

yın ... 

Saçmalıyorum mu acaba 1 ... 
Hayat ucuzladı biliyor musu
nuz:? .. Yüz paralık ekmek yil:ıı 
paralık peynir, yüz paralık ki-

l _ rez ... yediniz mi? .. Karnınız 
toktur .. Lakin su içmek ister
seniz beş kuruş vereceksiniz! 

' 
Şili' deki, Pero' daki, Patagon
ya'daki çocuklar işitmişler. 
Dünyada lstanbul isminde bir 
sehir varmış ki; adım başın
da bir su kaynağı varmış! .. Ey 
coğrafya hocası ef. ! Onu sen 

< bana sor! Bir şişe su ile bir ga 
e zete bir ayakkabı boyası kıy. 
• metçe müsavidir ... Her üçü be 

şer kuruşa! .. Hani ya darbı me 
sel vardı: Sudan ucuz! diye! .. 

Karşımdaki çınarın yaprak 
~ !arını sallayan rüzgar, yanıma 
1 gelmeğe cesaret edemiyor mu

sun?... Ben zannettiğin kadar 
, ı havai değilim korkma!!.. 

f Halimi görüp de, ba,ımda 
' kavak yeli estiğini de sanma! .. 

Rüzgarlar da nafile! Açık-
1 ta kibrit yak korkma!! Söndü. 

remez ... Nerede o eski rüzgir. 
lar ... Yelkenleri parçalardı. 

' Vaktile mavnalar yelken a. 
ı çarken... Şimdi hepsinin yel

' ı kenleri suya indi.. Liman Şir. 
, ı keti kooperatif açmıf ... 45 ku-

ı ruşa şeker satıyormu, ... 55 ku 
1 , ruşa peynir ... Rivayete naza

ran bu yüzden İstanbulda fiat
lar inmiş .. Hayat ucuzlaşmı9 ... 
Yolum düşerse gidip soraca
ğım .. Şekeri anladık .. Un, yağ 
varsa bir helva yapsın, tatlı 
tatlı yenir ... 

Bu sıcaklar böyle giderse ... 
Günün.birinde ben suya inkıli~ 

Olsam olsam tavşanın su
yunun suyu olacağım geliyor ... 
Es biraz yahu! Es .. Hani poy
raz, lodos, batı, kıble, gün doğ
rusu; Keşişleme, yıldız, kara 
yel falan filan diye bir takım 
rüzgar isimleri vardır ... Nere
de bu külhaniler ... Sıcaktan ya 
nıyoruz .... Kuruyoruz, saçmalı 
yoruz ... 

Karilerimizden Ziya 
balcı Beye 

Mektubunuzu okudum. Mü 
talealannıza iştirak ederim .. 
Mektubunuzu bahsettiğiniz ya 
zımn muharririne gösterece
ğim.. Hürmetler. 

Karilerimizden An
Karada Seyfettin 

Hilmi Deve 
Şayanı dikkat ve uzun mek 

tubunuzu okudum. Size hak 
vermemek mümkün mü?. La
kin derce imkan bulamadık ... 
Bunun sebebini mektubun sa. 
hibi ııfatile herkeıten evvel 
z;.tıiliniz takdir buyurursu
nuz .. Hürmetler. 

FELEK 

TÜRK SiGORTA ŞlRKETl 

medi. 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
! çar açmaz uçlan diken diken ol-

J 

muştur. Zira, uyurken açık duran 
ağzından bir yılan içeriye girmit 
ve dört parmaklık vücut kıamı dı-Kıssadan hisse: Çok insan

lar vardır ki, para vermemek 
için ya tuhaflık yaparlar, ya. 
but sarho,turlar. İkisi bir ara- 1 

ya gelirse, bedava yaşamak 

Sigoı:taları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 
ıanda kalmq bulunuyordu. Ka-
dın feryat etmek iaterken büsbü
tün açılan ağzından, hayvan içe
ri kaymıttır. Kadının naklettiği 
bu hadiseye, bura halkı kamilen 
inanmıthr• HattA bunun, bu taraf 

Tel: Beyoğlu : 4887 

garantidir .. 

S Ü P E R S İ M A N SATILIK ve KiRALIK 
Çimento fabrikalarımızın piyasa 

ve terakkis;ni alaka ile tekip etmek- H A N E 
te olanlar, Zeytinburnunda kain Beşikta§tu Kılıç Alide Alem 
"Türk Cimentosu ve kireci Anonim Kadın sokağında 12 No. hane (6 
Sirketi""" ve Darıca ve Eskihiıarda 
~aki "Aslan ve Eıkihisar Müttehit oda mutbah, bahçe, kuyu ve lu· 
Çimento ve Su Kireci fabrikaları lumbası, terkos ve elektriği havı) 
Anonim Şfrketi" fabrikalarının ça- sablık ve kiralıktır. Gönnek iste· 
buk tasallupeden ve yiiksek bir mu- yenler yanındaki hanedl!n veya 
kavemeti haiz olan hususi bir Port- bekçiden anahtarı alabilirler. Gö-
land çimentosunun piyasaya vazet-

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lotildil caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı
na bititik Apartıman No. 21.

T el: Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 

!arda çok görülen 2 santim kahn
lığmda ve 35 . 40 santim uzunlu
ğunda bir ok yılanı olduğunu da 
söylüyorlar. Kadm, doktora mü-

1 racaat ederek lazım gelen tedai viye ba§lanuıtır. Bu münasebetle 
, ben de Emine ile göriiftüm, bir 

1 

ağn, sızı duyup duymadığını ıor
dum. Bana şunları söyledi: 

1 
"- Hiç bir tarafımda ağrı yok. 

Fakat hayvanın hareketlerini 
hissediyorum." 

tiklerini büyük memnuniyetle istih- rüşmek için de Milliyet matbaası-
bar edeceklerdir. na Nihat ve Nuri Beylere müra- D O K T O R 

" SÜPER ASLAN " tesmiye o-
1 

caat edebilirler. f" ,t{ İ N Ş Ü K R Ü IZMlR, 6 - Değirmendereli 

Bir kaçakçı öldü 

Iunan mezkiir SOPERSJMAN mu- •••••••••••••• Saliihattin iominde biri kaçakçı-
D..ı.ili hastalıklar mütehaum kaddema Türkiyede satılan en iyi ı lık yaparken Rüsumat muhafızla 

ecnebi süpersimanlarına muadil olup
1 
·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.- Her ırün öğleden ooma lıtanbul rından Melunet Ef. nin attığı kur 

bunlarla rekabet edebilecek mahi- Türbe Babıali Caddeoi No. 10 tunla yaralanmış, hastahanede 

yettedir. Dr. Celal Tevfil< 1 ._-•T•elef•o•n•ı.2.622--.. ı~:;7:anede cinayet 
ALENİ TEŞEKKÜR Zührevi ve idrar yolu 
Aziz SENIYE'mizin ebedi :ı:iyaı 

dolayısile gerek bizzat gerek mek
tup ve telgrafla taziye etmek ve ce
nazesinde hazır bulunmak suretile • 

pek derin elemlerimize ittirak lut-
funda bulunan muhterem zevata ve 
merhumenin tabutunu elleri üstün
de taııyarak büyiik btr hatırnüvaz
lık ııöstermit olan lstanbul San'at
lar Mektebi talebe.ine kendimiz ve 
ailemiz namına en samimi ıükranı

mızı arzeyleriz. 
Merhumun valdeıi: Safiye Os

man. Zevci: lıtanbul Nafia Müesse 
satı Komiıeri, Mühendlo Muıtafa 

Arif, Biraderleri: Mukdim O•man, 
Nü..ım Oıman 

hastalıklan müteha .. ısı: 
Sirkeci Muradiy., caddesi, No 35. 

Zayi 
Hüviyet varakamı, ikamet tez

keremi, pasaportumu kaybettim. 
Bunlarm yenilerini çıkaracağım
dan hükmü kalmadıktan beyan 
olunur. Hasan Sadık 

ZA Y[ - 10-10-929 tarihinde Kan
dilli Kız Orta Mektebinden almı9 ol 
duğum 20/194 No şehadetnamemi 
zayi ettim. Y eniıini çıkaracağımdan 
eıkisinin hükmü yoktur. 367 Berin_ 

Doktor 

' Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

IZMIR, 6 - Hapiıanede mah
ki'.imlar arasmda bir kavga olmuı, 
beı seneye mahkiim olan Veli İa· 
minde bir terir ustura ile arkada
tı Mahmudu boğazmdan yarala
mııtır. 

Cumadan maada hersün öfleclen 
oonra oaat (2,30 dan S.J kadar lı
tanbulda Divanyolunda 118 n-
ralı huıusi daireainde dahili huta-

Yeni Ticaret ve Za
hire borsası kanunu 

ANKARA, 6 - lktıaat Veka
lıklart muayene ve tedavi eder. Te- leli Ticaret ve Zahire Boraaları 
lefon: J.ıanbul 22398. için yeni bir kanun projeai hazır-

lamqtır. Projede, borsalarda fiat 
ve tip tesbiti, ihtilafların • halli, 

ZA YI _ Arabacilık ehliyetnamemi borsaya kayıt mecburiyeti, hubu-
betti y " · I • da batta bulunacak ecnebi maddele-

gay m. enııını • acagım n rin tabii miktarı gibi eu.slar mev 
hükmü yoktur. Arabacı Ali. 1 cuttur. 

lmdığını iddia ebnİ§, 
baılanmııtır. 

Sarhoşun sigar 
Taksim'de §Oför Mehmet 

aarhoı olarak sızdığı •ırada 
deki ıigara yaobğa ~İİ§mÜf 
tef çıkmıtsa da söndürülmüt 

Tahsil memuru 
hakaret 

Balat' ta Fener caddesinde 
N. lı dükkanda tütüncü Feth 
Ef. tahailat için kendisine mü 
at eden tahıil memurlarını 
vazife halinde tahkir etm 
maznunen hakkında tahki 
baılarunıttrr. 

Kağıt oyunu 
Taksim Talimane meydan 

birçok kimseleri batma topl 
kağıt oynatmak suretile para! 
nı aldığı görülen Bülbüldere' 
turan Mahmut derdeat edilm' 

Bir tramvayla 
otobüs çarpışb 

Dün aabah Etyemez'de, 
ray' dan Y edikule'ye giden 
tramvayla karıı taraftan ıı 

bir otobü& arasında müaadem 
ku bulmuş,tramvayın ön tara 
harap olmuıtur. Seyrüseferce 
sademe mahallinde keıif yapı 
br. insanca zayiat olmıyan bu 
sademede kabahatli taraf ara 
nlmaktadır. 

Tramvayla otom 
bil çarpıştı 

Dün aksam saat sekizde B 
oğlunda bi; tramvay kazaaı 
mu§, Tünelden kalkan l 29 nu 
ralı araba yukarıdan gelen bir 
tomobille çarpı:ımıştır. Bu yüz 
tramvaylar 20 dakika kadar iş 
yernemi§lerdir. Nüfusca zay 
yoktur. 

IKomtu memleketlerde 

Suriye ile 
Ticaretimiz 

~---

Bir muahede imz 
• • •• 

sı ıçın muza-
kerat başbyacak 
Beruttan Adana gazetelerine y 

zılıyor: Türkiye hükumetinden 
komiserlik makamına gelen bir 
toptan anlaşıldığına ıröre Türlô 
elyevm cari bulunan yeni gÜm · 
kanunu nıucibince Suriye ve Lü 
nio ile bir gümTük muahedesi 
arzusunu izhar eylemiıtir. 

Haber alındığına göre, Kolon 
Gombun riyasetinde bir heyet gel 
cek ay zarfında Ankaraya gide 
bu huıuıt& müzakerattaı bulunac 
br. 

Ali komiserlik manda altında b 
lunan Suriye devletlerine bir tami 
göndererek Osmanlı borçlarında 
Suriyenin hissesine düşen taksitle 
rjn ödenmesi muvakkat bir müdde 
için tecil edildiği ve bu borçlan 
Türkiye ile hamiller arasında borç 
lar hakkında cereyan etmekte ola 
müzakerenin sonunda Türkiyen · 
kabul etti2--i ~artlar dairesinde öden 
meai kararlaşbrıldığı bildirilmiştir. 
Şamdan yazılıyor : Suriye mecli

sinin ne zaman açllacağı artık bir 
muamma oldu. 

Burada deveran eden şayialara gö 
re meclisin açılması ihthnali ~İttikçe 
zayıflamaktadır. 

Ali komiserin ~ama gelerek yeni 
ve mühim bazı kararlar neşredeceği 
hakkındaki rivayetler teeyyüt etme 
mi,tir. 

Suriyede de Lübnanda olduğu gi
bi muvakkat bir idare şekli tatbik 
edileceği hakkındaki şayialara ma
hafili resmiye ketum davranmakta
dır. 

Hali hazırdaki vezirlerin istifa e
derek yerlerini yeni ve muvakkat 
bir "intikal" hükiimetine terkede 
cekleri hakkındaki ,ayiaları da ve
zirler tekzip ehnektedir. 

" Elyevm ~ gazetesi yazıyor: 
" Meclisin açılma tarihi hakkında 

k.arilerimize her gün birbirini nak
zeden haberleri veriyor ve bu yüı:
den mahcup bir mevkie düşüyoru%. 

Bugün mahalli muhabirimizin 
mevsuk bi.r menhadan aldığını ri...-a
yet ettiği bir habeı·e göre, mccliı 8 
haziranda ali komiser tarafından kii 
§al edilecek ve Möıyö Ponıo 2 ha
ziranda. Beı-uttan Şama gelecekler
dir. Haziranın nihayetine kadar 
Şamda kalacak olan komiser temnı" 
zun iptidi.sında Beruta giderek 2 
temmuzda Fransava hareket ede
ceklerdir. 



• 
1 

Joan Gravford' 
un bir günü 
Bir aktiris için objektif ö

ııünde geçen bir saat, ııünlen:e 
bl devam eden bir saiye bailı-

dır. . . 
Ne olursa olıun, bu obJek

tif en küçük teferruatı bile der 
hal kayıt ve zapteder. Onun 

I
~-· için objektifin kart11ına geç

meden mutlaka oraya geçebile 
cek bi; kabiliyette olmak icap 
eder. . . 

Bir film çevrilirken, bız~ 
hemen hemen bir bot vaktı
miz yok demektir. Çünkü it 

3 o kadar saatlerimizi ve batta 
• uykuya vermek mecburiyetin

de olduğumuz saatlerimizi eli
mi. ,Jen alır. Bir sinema aktiri 
sının bayatmdaki en mühim 
devir, film çevirmek değil, o 
filmi çevirmek için hazırlanıı
tır. 

Ben beş senelik sinema ha
yatımdan sonra, gayet iyi.ne~ 
celer veren bir beden terbıyeıaı 
siıtemi buldum. 

Bizim gündelik hayatımız 
aşağı Y\lkarı şöyledir: 

Sabahleyin kalktığımız za
man iki bardak sıcak ıu içe. 
riz. Ben buna daha mektepte 
iken alıştım. Ondan ıonra dit
lerimi fırçalarım. Bundan ıon 
ra on beş dakika idman .. Ko
camla ben hazan programa Çef 
ni vermek için birlikte ip atla. 
rız .. 

Sabah kabvealtun şudur: 
Bir bardak meyva usaresi, por 
taka!, limon ve saire gibi. .. Şe
kersiz sütlü kahve, bazan da 
tereyağlı bir ekmek dilimi ... 

"19.'12 Venüsil,, ismindeki filminde Lily Damita 

Ben kadehimi yudum yu. 
dum alırken, kocama baka
rım. O, önüne koca bir porsi
yon jambon, yumurta, sebze, 
tereyağlı ekmek ve kahve al
mış, bir taraftan yer, bir taraf. 
Lan içer ... Ben meyva usaresi· 
ni evde kahvemi stüdyoda alı. 

İçki yasağı ve sine
ma artistleri , . . .... . . \ 

rım. 

Yaz aylarında ve kışın bir 
kısmında mutlaka güneş ban
yosu alırım .. Evimizin avlusun 
da gür.eş banyosu almak için 
üstü açık bir çadır kurduk. 
içine de plajdan kum getirt. 
tik. Ben burada saat ondan öğ 
leye kadar vücudümü güneşin 
ışığına terkede.-im. Y almz pa
zar günleri hep birlikte plija 
gideriz .. 

Otomobille iki üç saatlik bir 1 

seyahat ve bol içkili bir kasabai 

aın: 

Amerikada içkinin menedil- 1 bu kasabaya kavu,turuyor. Da
mit olmaaı içki amatörlerini bu ha hududu geçer geçmez, neı'eli 
zevklerind~n mahrum edemiyor. kafileler ellerinde içki şitelerini 
Nasıl? Gustave Froehlich anlat· uzatarak yeni gelenleri aeli~~ı

yorl.a.r. Hududu ıreçmek ıçın 
hiç bir formalite yok. Ancak av
dette Amerikan gümrük memur .. / 
lan, kaçak olarak ıreçirilebilecek 
feyleri dikkatle muayene ediyor
lar. 

Öğle yemeğinde bir sebze 
salatası , yahut meyva ve kah. 
ve. En sebzeli garnitürleri olan 
Piliçtir. Kaymak ve salça kul 
lanmam .. 

Film çevirmediğim günler, 
dans dersleri alırım. Bu ders. 
lerin iki gayeıi vardır: idman 
ve antrcnöman. Haftada üç de 
fa şarkı dersi ... İki günde bir 
"ae Fransızca veya lıpanyolca 
dersi... ı 

Akşam yemeğinde tereyağı, ı 
patates, ekmek ve çerezden ma 
ada her şeyi yerim. Bizim en 
çok •eHli!1imi7. yemekler, bize 
en çok ?.arar \"eren yemekler. 
dir. İman biraz dişini sıkınca 
bundan vazgeçebiliyor ve so-
ıunda alışıyor. . 

Geceler artık bizimdir. Ya 
t iyatroya, yahut dostları ziya. 
rcte gideriz. Fakat film çevir
diğimiz zamanlar akşam dokuz 
buçuk veya onda mutlaka yata 
üa aireriz. Bütün gün stüdyo. 
~un° harareti içinde eridikten 
sonra, artık akşam üstü bir ta
rafa çıkmağa kimsede takat kal 
mıyor ... 

Film payıtahtının yanında 
çok tayanı dikkat .bir ıeh?" ".~' 
Tia Juana. Amerıkada ıçkınm 
menedilmesi bu isimde bir zevk 
ve eğlence kaıabaıı meydana 

buslave Froehlich 
getirdi. Yalnız şu farkla lıu ka· 
saba Amerika toprağn;,da değil, · 
hududun hemen yanı batında ve 
Meksika toprağındadır. Şampan· 
ya, viıki, kumar, kadın, bu kaaa 
bada hepai var . 

Mükemmel şoaelerden birkaç 
.saatlik otomobil a~yahali ın~aru Film objektifi yorgun çeh-

re Y i ö Y 1 e be ili e d i Y 0 r ki·· · ! !!!T!!!u!!!v!!!a!!!l e!!!t!!!!!m!!!a!!!s!!!a!!!m!!!!!d!!!a!!!b!!!u!!!l!!!u!!!n!!!a!!!n!!!!!ye9-
H er iyi rejimin sırrı itidal-

dir. Ben vücudümün istediğim gine kozmatiklerim dudakla-
k 1 rım için ruj ve gözlerim için şekilde muhafazası için aç a -

- d d • ·ı· sürmedir. 
maga a razı egı ım.. Film çevirdiğim zamanlar, 

Bizim için en mühim şeyler 
den biri de cildimizin muhafa· bittabi makiyaj yapmağa mec
zasıdır. Hani bazı adeseler var burum. Fakat film bitince der 

b 1 B 1 .1 bal yüzümü yıkarım. dır ki üyütür er. unun a cı Dansın bir kadın vücudü-
dinize baktığınız zaman, hay. d ı · 

··n bütün hatalarını üze ttı-ret içinde kalırsınız. Cildini. nu k . · 
:ıin o kadar kaba olabileceğini ğine ve incelettiğin~ _anıım .. 
nnnetmezsiniz. İtte film ob. Sinirler için en mu avv,• Ş~_Y 
iektifi de bizim cildimiz için günettir. Her gün aldıgım gu· 
tıpkı bu adese ıribidir. Her neş banyoları sinirle~irn_e sükU 

Tia Ju ... na kahvehane, dan .. j 
siog, bar ve kumarhanelerden 
mürekkep bir kasabadır. Para
ya mukabil burada her fey bula
bilirsiniz. içki, kadın, oyun kiğı 
dı ... ilk raat geldiğim kumubaz 
Jack Dempıey idi ve boyuna kay 
bediyordu. 

Bu •ehirde asıl canlı ve neş'eli 
hayat cu.marteıi günü öğleden 
sonra ba,lıyor, pazarteıi ıabahı 
bitiyor. 

Cumartesi akJ&mı aaat altı 
buçuk oldu mu, herlıtea ıarho§ .. 
içkinin yanında da en mühim 
mevkii tutan fey kumaı-dır. Sırf 
bu maksatla tesis edilmit yerler
de değil, •okak ortalarında da 
roletli1 otomatik aletlerle kumar 
oynayanln.r çoktur. 

Şehrin yakininde bir mahalle 
kadar büyük Agua Caliente ismin 
de bir otel var. lspanyol uslii
bünde İn~ edilmit olan bu otel
de her tarafı çinilerle tezyin olun 
"lUŞ çok bi.iyük bir havuz VRr. 
Bu havuzun ortasındaki ada ge 
celeri elektrikle tenvir ediliyol' 
Görülmemit bir lükı, görülme
mit tuvaletler ve bittabi görülme ı 
mit masraf puılaları bu otelde
dir. Otelin havasından paranın 
su gibi aktığı öyle aeziliyor ki .. 
Buraya gelen dolarla tiıirilmiJ 
cüzdanlar, avdetle bom bot dönü 
yorlar . 

Şuraıı var ki, bu otel ve kaaa. j 
banın dörtte üçü Hollyvood'dun 
maruf üç ıtüdyo sahibine aittir. 
Bu stüdyo sahipleri yıldızlara 
verdikleri parayi böyle bir ma .. 
hirane hareketle tekrar ellerin .. 
den almış oluyorlar . 

Avdette hudut formalitesinin 
de boş tarafları var. Amerika, 
sarhoı adamların hududu geçme
lerine müaaade etmiyor. Onun 
için yerlerine avdet etmek isti. 
yen insanlar tıbbi muayeneye 1 
ti.bi tutuluyorlar. Sarhoş mu, de 
ğil mi, anlafılması için .. 

Sarho~ oldukları tebeyyün 

Altmış yaşına kadar 
Sinema yıldızları içinde Çin 

li Anna May Wonıı'u tanıma • 
yan yoktur. Bütün yıldızların 
güzelletmek ve güzel kalmak 
hakkrnda fikirlerini ve tatbik 
ettikleri usulleri söyledikleri 
bir sırada, o da kendi fikrini 
anlatıyor. Diyor ki: 

- ifratın maddi ve manevi 
ııhhate mazarratı olduğuna 
kat'iyyen kaniim. Ben kendi· 
me göre bulduğum ve biç de
ğiıtirmediğim usulden sonra, 
bir defa bile hastalandığımı ha 
tırlamıyorum. Bir defa her ak 
fam erken yatıyorum. Sekiz, 
eğer mümkünse dokuz saat u
yumadıkça kalkmıyorum. ltta
bam niıbetinde yemek yiyo
rum ve oburluktan mütteki de 
ğilim. Yalnız ifrata kaçmıyo. 
nım. icap ettiği zaman her te
yi kısıyorum. İdman yapıyo
rum. Bunda da ifrata gitmiyo
rum. Bu uıul sayesinde altmıt 
yatına kadar genç ve güzel ka
lacağıma eminim. 

Üçüncü karısı 
Amerikalıların yeni Valen

tino diye iıim taktıkları Clarck 
Gable meğer ne hovarda adam 
mrş. Bir hayli maceralarından 
soDJ"a bir kadınla evlenmiş, gü 
nün birinde boşamış .. Yine ma 
cera bayatı .. Bu defa ikinci bir 
kadınla evlenmiş, onu da boşa 
mıt·· Yine macera hayatı .. Bu 
defa üçüncü bir kadınla evlen
mit, timdi onunla beraber yaşı 
yor ve iddiasına göre meı'ut
tur ve artık hunu boşamayacak 
tır. 

Şimdiki karısı kendiıinden 
yatlıdır ve son zamanlara ka
dar tiyatroda oynuyordu. Fa. 
kat kocası sinema artisti ola
rak çok para kazandığı için, 
sahneyi terketmiştir. Belki bir 
tIÜn ,.. da sinemaya gelir. 

Bir Amerikan ıazeteainin açtıgı 

müsabakada ıinema kraliçası inti
hap edilen Janel Gaynor. 

1 

• 

Myrlam Hophln.~ 

Kral 
Ve 
Kraliçe 

Evvelce 
Ne 
• 
idiler? 

Newyork Daily gazetesi Bundan on sene evvle ka. 
dar sinema yıldızlarının haya. 
tı bir nevi peri masalı gibi an
latılırdı. Kimse hakikatte ki. 
min nesi olduğunu ıöyleye
mez ve yüksekten atar tutardı. 
Fakat ıon senelerde balkın her 
artiıtin hakiki hayatını öğre • 
nince, daha memnun olduğu
nu hisseden yıldızlar, şimdi ar 
tık bu şöhret ve servet mevki. 
ine gelmeden evvel ne meta 
insanlar olduklarını saklayamı 
yorlar. 

Amerikan sinemasının kral ve 
kraliçesini intihap için bir mü-

sabaka açmııtır. Müsabakaya 

iştirak edenlerin verdikleri rey 
lerin tasnif neticeai şudur: 

Kraliçe • 

Janet Gaynor 20.662 
Joan Crawford l4.732 
Sally Eliers 3.666 
Greta Garbo 3.658 
Clara Bow 2.268 
Marie Dressler 2.009 
Sylvia Sidney 1.844 

Kral 

Charles F arrell 18.456 
Clarke Gable 15.235 
Jameı Gagney 4.820 

James Dunn 4.508 
Ramon Novarro 2.140 

Frederic Marcb 1.918 

Reylere nazaran Janet Gay. 
nor kraliçe, Charleı F arrell 
kral oluyor demek. 

Meseli Ramon Novarro'ya 
sorarsanız, size eskiden Loa 
Angeless'te bir kahve garsonu 
olduğunu, Nevyorkta otomatik 
bir lokantada tabak topladığı. 
nı saklamaz. 

Charlot, büyük Charlot ııe
çen sene İngiltereye geldiği 
zaman, bir zamanlar kendisini 
boğaz tokluğuna çalıttırmıt O• 

lan ahır sahibini ziyaret etti. 
Charlot bu ahırda az mı hay. 
van tımar etmİ§ti? 

Polly Moran Şikagoda bir 
mağazada kasadarlık ettiği za. 
manki maceralarını zevkle an
latır. John Gilbert bir zaman
lar çalıştığı tiyatroda, perdeyi 
iki dakika evvel indirdiği için 
kovulduğunu öyle nakleder ki. 

Robert Mongomonery sine 
maya gelmeden evvel bir gemi 
de tayfalık ediyordu. 

Leila Hiyams daha bir kaç se. 
ne evvel, bir diş macununa rek 

, lam yapmak için, fotoğraf poz 
. ları aldığını hiç saklamaz. 

Joan Crawford şimdi Holly 
vood'daki mağazalardan ötebe 
ri satın alırken, bir zamanlar 
kendisinin böyle mağazalardan 
birinde satıcılık ettiğini hatır. 
lar. 

Betty Compson mürebbiye. 
lik ettiğini ve bazı mahalle 
kabaralarında keman çalarak 

. para kazandığım söyler. 

1920 de Reginald Denny 
gazetelere uydurma bir haber 

l. vermi~ti. Güya Musore mihra
cesinin huzurunda bir piyes 

1 
temsil etmiş. Şimdi bunun aslı 
olmadığını, bilakis mibraceye 

j yaklaşmak isterken, serserilik. 
, le tevkif edildiğini ve hapse a. 
tıldığını söyler . 

Sinemada 
Oynayan 
Hayvanlar 

Sinemada söhret ve servet 
sahibi olanlar· yalnız inıanlar 
mı? Hayır! Hayvanlar da var. 
Köpekler, maymunlar, anlan. 
lar, kuılar, daha neler, neler 
var. Ve bunlar hakikaten ken 
dilerine verilen rollerle bizleri 
mebhut ve hayran bırakmı9lar 
dır. Hatti aktörleri sırf hay. 
vanlardan ır.ürekkep filmler 
çevrilmiştir. 

Hollyvood'da saksofon ça. 
lan bir ıimpanze maymunu bile 
vardı. Meyers'in köpeklere çe
virttiği bir film bizleri az mı 
güldürdü?. 

Hollyvood civarında sırf 
filmlerde kullanılmak üzere 
hayvanlar yetişriren ve terbiye 
eden bir çiftlik vardır. Hangi 
stüdyoya hangi film için her 
hangi bir hayvan lazım gelirse, 
bir telefon .. Çiftlikten derhal 
o stüdyoya istenilen hayvan 
gönderilir. 

Hatta bizzat artistler bile 
son zamanlarda hayvan besle. 
meğe bilhassa merak etmişler 
dir. Yalnız beslemek değil, 
bunları alaka ile de terbiye et. 
mektedirler. 

Sinemada iı görmüt hay
vanlar araamda Rintintin Mımin 

Saka/on çalan ıtmpanu 

Clara Boı• ı•e 11.IJpeğl 

Bugün her biri müthiş para 4nifa Page l'f' köpegi 

ı:ün yüzümüzü sıcak su ve le· net veriyor ve sıhhatımı muha 
rniz sabunla yıkarım. Sonra faza ediyor. 
k ku k . k Kocamla ben elimizden gel 

edenler, derhal bir hôcreye ka
patılıyorlar ve ancak ayıldıktan 
~onradır ki, huduttan içeriye 
bıro.kılıyorlar. Anıerikanın fazi.. uHaydi güle gii.le ! Yine görüıü
let bekçileri bu adamlar ayılıp, rüz.,, 

~---- __j · kazanan, mükellef ~ayfiyeler. · Elmar 
ÇOl:ukları JOlil!ph ve Roberl . de oturan, dört beş otomobili deki köpeği bilmiyen yoktur. 

• bile kendilerine az gören sine- Fakat Rintintin şimdi ihti. 

Bu~ter /(ealmı '1111 

o suz rem sürerım ve re-
min mesamata nüfuz etmesi i- diği kadar fazla yüze~iz. ~a
çin elimle masaj yaparım. kat havuzu denize tercılı edıyo 

Şehirde podra kullanmam.. rum 

huduttan İçeri girmek hakkını Hollyvood'a film çe\'innege 
iktisap ettikt~n sonra, kendileri- ! gelen bütün ~v~u~.ıl~ .. ~:,ıiat~er 
ni şu sıu·et)e t~~yi ediyorlar: gibi., ben de bır ık1 cunumu Tıa 

Juana'da geçird~. Mekt.e~ çocuk 
1 

ma artialerinin asağı yukarı yarladığı için tekaüde çıkarıl. 
ları, nasıl teneffuı vaktını sabır· ı h h · b"d • tt bö' 1 B k 
aızlıkla beklerlerae ıinema artist emen epsı, ~ .•Ye e Y e mı~tır. u Öpeğin kazandığı 
leri de bu kasabaya gelmek için halk tabakası ıçınde kaybol. parayi, birçok değme artiıt. 
hafta s.:>nıınu ôyle bekliyorlar.. 1 m\Jş silik İnsanlardı. Ya şimdi? le.- kazanamamı$1ardır. 



1 

1 
1 

• 
' 1 
1 
• 

• 
l 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

' 

1 

1 

• • 

' 

-
• 

Zavallı kadın ayaklan! 

• 
ırıncı Sahifeden Geçen Yazdar •• 

• 

Rahat i1Jltarpin giyen bir kadın agalı ile zorla 
ıstırap ~'ektirilen bir kadın af/lllı 

"Kadmlar mı? İntihap falaıı. daranın (yani b6th İstanbul ka 
ıiıhi teYlerılen eVYel ayaklarına dınlannm) nazan dilılı:atiai cel-
ayalılıaln ıi)ı · i ötr-Dnler. betmek Uteriz • 
Mideleri dH koradan kurtul Rabahlz ayalı:lıabılann hatlı· 
du. Fakat diier iki biçare azuv ca mazarratlan: 
lili lziyet çek d te; onlar da 1) Vüc:adün p nk!ar ıilai 
ayaklar.,, uak .... saha iiıı • •• ariiyaze-

Eier bir femini.t veya anti -ini muhafaza etmekteki ceb
'-iniate (öyle bir muteriz ban. din ,... · olarak .-duhkari· 
... ai ıdea •-'1r bitm.nl) sıiıa müavvesleprui. 
kal'- tı. aösı.ri''.o,.ıeae ne de- 2) T...,..ı. ..,..P kemiiinia 
ıria.L ·si "Hakin .,.. amma lııiribirindea aynim-. 
- çan o -'1ael .mi uawa ökçeli 3 > lıl.__ Uti1-.li için 
ilkarpin)er de fe4a odilir mi?,, çabalutum cöiiia s-iye lıann 
•--n: ., Alçak Açe ile biç yü- ileriye ıriln pyri bıltii bir vaziyet •lb-- Kendimi bildim bile- le fala& aülat- takalliisü. 
U ö,le ~ ahtat--,, ..._ 4) Dia lui fı ltuhınan oyna• 
ıria. ak k...ad.-inıia yakarıya çelril-

M .. _ ... ....._,._ :rüs· 
.. da••e=• &Jftkkelv Ye QaJda• 
tmclaa ... ekidir. Her utrad.ıiı 
-tasada diıılenc1tii haJde ya• 
na aaat kadar çartıda aezmif 
olan Wr a.- lam llial-m: 

"H.Rk oldam. Bir achm ata· 
W .............. , H eler. Genç, 
aiach\, iJ'i plal• 1 bir Mn_.. 
o k·d m yoldaa fik&yet -e
le lıüla .,,... maıhrT Şüphaiz ha 
yll'. Falıat d!lrlıat -niıı -bak 
kak .... bn a:raJdı;aln siYmiı· 
tir. Gmçken ayak rahalalzlığı 
çeluniyenlerin oma ı..,, kll'k yaıı 
na dofna muztarip olac:aldan mu 
hakkalrtır. Sivri burunlu veya 
uzun ökçeli ayakkabılar yürüyüp 
ıe,..,.ı. için muzırdır. Maama• 
fib lanıduranın yalnnc alçak Ök· 
çeli olma11 kafi ıelmez. Par• 
maklan ulutbrmayacalı: kadar ıe 
llİf, batpannalm rahahız olmıya 
cağı !kadar uzun olmalı ve bil
hassa ayaim taltii tetekkülatile 
tevafuk -Jidir. Ayak gayet 
nazik bir aauwcha. Nazik oldu
ju kadar da eh iyetli, zira 
bütüa Yiic:udüa aildetiııi tapyor. 
Fakat ıarİptİr ki kadmlar -riicut
lerinin en çok ihmal ettikleri kı
umdB'. 

Ayak yİrm.İ altı ufak kemik· 
ten miitefekkilclir. Bımlarm yedi
li topak k-.iiini, lıo.p ayak tara 
imı, - dördü İ9e .,.....Jdan ter 
kip o.ı.r. AJ'aim w..a;,., mer
bat olan •fak ...a. kemiklerden 
müt ı ' lıil ol..,_ d'ıi ? e 
o keailderia biail "ıi i11rilıe ... 
..... --. lıil;kia - Wr ı...a. 
iin kıeDıli •" d wl 111 lfayl 
Yazife ed 1 'b • ...a m eü 
lüzamu fikre varit ohft'. 

Sıhhi müzede kadmlann bi
çimsiz qakkalıı Werek ayakla• 
rmı ne ,ekle sevkettiklerine dair 
çok giiılel bir......_ Yar. Mis ıle 
\lılun- ı..Dmma İçill çok .. ,,..... 
latifade -bleoi)ıattan maada 
biUaaua ..........._.,.. mta,.ı.-
da•el ıılı cılı .a.. o Naime alila 

ıneai • 

5) Bacaklann devranı llyi'<İ· 
le icra edememesi. Ve ilb ve ilh. 

Bütün bu ehemmiyetli mazar• 
nttan maada ayai'ın tabandaki 
kavain elestikiliğini kaybetmekle 
"düz taban,, denilea nJıalslzhk 
yÜz göıterir. "Düz taban,. yol 
yürümeğe tahammülaüzlük Ye t&• 
ban ağnlarına sebebiyet verir. 
Bımdan ba9ka nasır - tırnak t.at 
maar yine ayakkabılann y...,.ıqm 
daki mantıksızlıktan ileri gelir. 

Avrupanaı ıaiiterakki -ıe
ketlerinde ve Amerikada kadın
lar uzun ökçeli iskarpinleri otomo 
bil ve ıalona haaretmeğe batla· 
dılaT. Yiiriimelı: için alçak ye ge 
nit ökçeli rahat ayalı:kabrlar kul· 
!anıyorlar. Şık Fraıw· kaci: .Jarı 
bile baldırları zarif ıöateren ök· 
çeleri rahatlarına feda etmeğe 
başladılar . 

Bütün gÜn rahat, genİf ve al· 
çak ökçeli iskarpinlerle pzip toz 
m119 olan bir lı:adm elbette akıam 
Üzeri balo veya mü.amereye ıit· 
mek için uzun ökçeli zarif saten 
iskarpinlerini giymekte bir zevk 
duyar. Zira ayakları bütün gün 
istirahat etmiftir. Akai takdirde 
bütün gÜn dar ökçeli iskarpinler 
le aeloniş olan kadm İM eve ge
lip terliklerini ciYmeii dü,iinür: 
Gece bir yere mi sitmek 1 Allah 
•ermeeia, "helak oldum.., der, 
Halbuki harap olan vücut daiil 
ayaklarıdır. 

Geçenl ... de, bir baJUm Çin ba
yab içtimaiıindeki lnlul;ptan bah 
eediyordu: 

- Kaclmlanm hani ya o vahfl 
ldetferi Yanlı yal fWe fiilrilr fİm 
eli lat-lııal&f- Ayaldarmı ö,W 
küçük yaıtan cend_.. icinde -kit 
brmalt itiyadını kaldırmıtlar. Te 
rakki değil mi?. Dedi. Ayaklan
.. baktım. 

On bet ııımtimetre uzunJutun
da ökçeli, ııİYli lıuruala penaak· 
larmı bariz bir aarette ••lf'iiaa 
iakarpinleri vardı. 

Eyip-Yeclilmle yolu !Banca Commerdale 
Şelıria ..... .. ,,........ .... -

aelik J>ıcıiıwww clnlüı buhı._ Eyip- müdürü 
Yeclilrule JOlw bu ay iafuına Bir müddetten beri Roma'-
lıaflanıl- 11 ıia etmİftir. y., da bulunmakta olan Banca 
ılilıaled• Eyibe Irada- ....... ha-
ricinden ._ edeaı b. ,...ı 31 metre Commerciale d'ltaliana müdü. 
genİflİtmde ..e ufak a1anık ,,..,.. rü M. Pomi, lstanbul'a avdet 
lacaktır. lhı yol p..ıiye kadar Yll- etmi•lİr. 
pllan aafıslt )Ollan. .,. m ~. • ııaıi-
c&r. 

ı Denblicle kiraz ve 
erik 5 kuruşa 1 

Müthit şeyi 
BERLIN, 6. A. A. - Ba sabah 

Fransa uiarethıuıesinde buı safa· 
hab itibarile fevk.ıade feci lıir lıi

ıliae zuhur ~tir. 
DENiZLi, 8 A. A. - Yabani 

aiaçl ........ ı.. - elli bini mey• 
veye epl-...... Ayni zamanda 
meyva qaçluma ara olan "opo
_..,.tw haatabiı ile mücadeleye 

ı 

• ba9lanmqbr. Bu - meyve ve 
ibüm ma.._16 çok iyidir. Kiraz 
ve erik bet karata satılmaktadır. 

: icra ve iflAa kana-· 
nuncla bir madde 

ANIC.ARA, 6 - icra Ye iflia 
kaaun liyihaamdan Adli7e eacü-
--We odilmif olan madde

' !erden bir taneli iizerinde Maliye 
1 Mkiletile H - ııen an.....ı- filıir 
r ımatabakab biul olmaclıimclan 

1 -ıenia fırka lftlp.-da ltir mü 
rakere mevzuu lef)ôl etmesi muh 
emeldir. 

Encümen hukuku amme borçla 
rmm icra kanununun umumi bü

Sarih olarak cinnet ali.imi. izbar 

eden bir delikanlı sefire tevdi edil· 

melr üzere bir paket getimıiJ ve se

&ria huzuruna kabulünü talep et

miıtir. T alebiniıa reddedilmesi üzeri 

- .-koim paketle beraber iki aa· 

brhlı lıir lıiığıt; bıralranık aynlm11 

citmi,tir. 

8lralulıua paket açaWaiı - j. 

sinden ......... il • 6 ilıi lraılıa ell 
Prmıtbr. Voık'adan d..W L • dw 
edilen ııoıfaıoet wlmıı ZÜdaya 
ınalümat ....... .-.-. Palıet polis 
tarafından Uuumfbr. Zaı.ta tülci 
katı paketin sahibinin 25 Ya§mda ve 
MudYİg Sdaoeff isminde biri oJchı. 
ğunu ve S gin evvel Mecldanbourg 
.ı.hilinde Earmde valideoini atlet-

Fenerbahçe 
Klübü yandı ; 

Otomobil yarışı .• 
(Bap bırinci şalıiiede) 1 edeceklerdir. Herhalde Türkiye· 

5 - Kastrol yağ acentaaı ( gü de ilk defa tertip edilen bu müaa 
nün en seri arabasına bil· bakanın çok heyecanlı olacafı an 
yük mükafab verecektir) !atılıyor v~. haklı bir meralı mu· 

6 - Fayreston lastik acentası hafaza edılıyor. 

Yeni içtimalar 
Cumartesi günü teknik heyeti, 

pazartesi gÜnü de tertip heyeti 
toplanarak son kararlannı ittihaz 

17 Haziran 
Cuma .. 

es.,. birinci ıuıhileJır] ı 
tum aerme, su verme ameliyeleri 
de ikmal edilinceye kadar alev 
aiitunlan bütün binayı .. rmıı, ku 
lübü kı1111en dahi olsa kurtarma· 
ya imkan bulunamamıftır. Ancak 
yanırmm niçin ve neden çıkbğı 
meçhuldür. İtfaiyenin tahminine 
&öre yanımı elektrik kontaimdan 
çıkmı§br. Bizim yaphğDDiz tabki 
kata göre kulübün terkedilmeai 
ile yangınm çıkma11 arasında iki 
saatlik bir 1tarnan vardır. Kulü
bün umumi kaptanı Zeki Bey bi
nadan sekiz buçukta çıkınıttır. 
Saat on bire doğru da Avcı Sait 
Sal&haclclin Bey kulübe gebnİJ ıre 
~ki bazı ıpor levazımı 
• ıbıraktıktaa sonra binadan ay
nhmftır. o.dan _.-a ne olda?. 
Banu tay;,., imki.n olmadJiı ıibi 
elektrik Im.taimdaa b..ıı- bir 
feye atfetınek te lı:ab,, ftiildir. 

,11111111111ııumınmm111111nnn11111111111111111ua111111un""ıt. 

§ TÜRKİYE $§ 
§ TURiNG VE OTOMOBiL KWBU § 
- Te/efoa B. 1 1 li 1 -- -5 B = Adıılet B.-.Gal.a. = = = § 81RlNCl OTOMOBlL SORA T KOŞUSU E 
E 17 Haziran 1932 ii = DOHULIYE VARAKASI = = 17 Ha,._ 1932 taribiHe Tiirtliye Tlll'ing ve Ol •I Klilıi = 

Neler luı-,,bedlldl'! E .,. Milliyet pzeteli tarafından tstip edİlmİf olan BIRINd OTO- § 
Z.lıiB.lecicJ11oe....,..n..ı..tıyor E MOBILSORATKOŞUSUNA .... ifatıberveclü Mi cr4 ı'T 5 

Kulip binau EmW. bankası- E ile ;,tiralt e.ıiyormn: 5 
nındı .,. bet bin liraya aicortalı § Markası . . • • • E 
idi. F- ha binada kira ile otu- = Motör numarası • • = 
ruyorda. Llip için ırararm en bii __ . 
_.,,._ fı · .._ .. elıi Modelı. • . . , 
,_ tara ..nu-· Ye ipuu = 
1_. Jeo mmm ,anma ...... Mad - Men~ memJeJıeti. , • • , 
di ._. on bet lııiııa lira ta' • .. § Silindir Jrutnı • • . m/m 
st?roktedir. Fakat, mu-i arar = Sttok (piston tahı seyri) • m/m 
lıir defa daha_...._ ptia3- -= s· . d' d·-'" 3--·- ılın ıra cuı • • • • 
,._.. .... ,eyleriıa ka:rlıedilmif = - Hacmi Jstiabisi. • • • • ı 
olmasıdır. Nihayet bütün Fenerli· = Han.N ı;mıf yar- •ince"'. eE 
lıer ve cmlan ııevenler muhakkak = .,. ·.- " •• 
ki hemen yardımlannı filen izhar 5 lpu aıusılıabya ifciral için tediyesi -ı:ııtt ' "') lln Tluf.ııır 
edecekler, kulübe yeni bir bina = ve Otomobil Klöbli. v~ne tnfli edil,.qtlr. -•e mefnı§&t tedarik edec.,.lerd.ir. = Yanı tertip he:v'etince yapdııın nize • Ye lııey'elia ittilıa -
Ancak her biri ayn bir ktymetin = eclecefi her türlü tedabiri lıabal ettim. E 
ifadesi olan müze eıyaamm yeri- 5 -= 
ne getirilmesi kabil değildir. Bu = Otomobil Yantlan Beynehııild nize-~ -ddei nail· _ 
itibarladır ki, bu noktadaki ziyan E susası mucibince yanılara iştirak edea arabaları M'rk ve idare = 
büyüktür. 5 edenlerle bunlann içinde bulunan e,ha• ıerelı Yllnf ı -da E 
B . .::u~~b~.~=:ı:iz~~:~'i:ı z.:~'. § ve gerekıe yan,a hazırlık talimlerinde veya bu yarıt dolayıaile § 
leyor: = her hansi ıurette oluna ol111n vaki olacak lıua; zarar ve aiym = 

- Evvelki akıam kulübümüz· , 5 ile bu arabalıinn sebebiyet vemıeleri mut.~ "'"-n ber han- E 
de yeni antren3riimiiziin oyuncu• = gi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turinı ve Otomobil E 
lara takdia meruimi yapılmak Ü 5 Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey'eli biç lıir mea'~ = -ıı:ere toplaamıı Ye bir çay ziyafe· = kabul ebnez. Yukardaki huıuıabn bütün meı'uliyeti yarqa itti· = 
ti tertip etmi9tik. Bu merasimde 5 rak edenlere ait ve racidir. = 
kulübün bir çok eınektarlan bu· = S 
lundvğu aibi kulübümüzün eaeaki 55 Jmza • • • • • 5 
r_,iıi Zi.raat V~kili aabrkr Sabri B. 5 Adre•· ,. • , • . • • 5 
de yem yaptıgımız atadı gezerek = -
;~:!r _:t;:~;;,c:~ ~:,,;:~a:f::~: '111111H11UlllllllHllUIUllHfllllHllllllUllUllllllRnnHllllBI, 
ilk antrenemanımızı yapbk. Her 

~.,.d:::ı~:. ~:~a~':'.!:r~~'da ":: omobil yanşları yaklaşıyo 
lüpten çıktım. Gece saat ikide e· j WAK.·rrzE.'LD y "' 
ft bir_ otomobil sele~k kulübün ~T' agınızı 
yandıımı haber verdı. Derlıal lo- İ 
kale aeldim. ikinci kat kimilen aktil t 
yanmı§h. o civarda oturan kulüp ı' v e e. 
arkadaılanm yangını ititmitler, , 
benim gibi hepsi kotmuflar, fakat 
bir şey yapamayacaklannı hiıae
.ıince teeuürlerinden içlerinden 
ajlayanlar olduklannı gördüm. 
Ben de onlar kadar, battl daha 
fazla ııoiiteeulrdim. Ancak yapı· 
lacak bir teY yoktu. Onlan teMlli 
ettim .,. 25 ,erefli seııemi:ırin giS
llÜıiİdD &nünde eridiiiai •:rret• 
tik. Bu seyir çok feci ve aaklı o
ı.yor. Çünkü biz bu JU••J'J ne 
cüçlükle, neleri iktiham ederek 
yapm!fblı. içeriye girmek kabil ol 
ınadıtmdaıa bir p luyınatll .,ya 
lannuz da ote ezciilDle bizim ~ 
maddi ııaoJdaj .......dan •h-nmi· 
yeti olmayaıı, fakat bütün mazimi 
ain terefini iiıı:-'erinde tafıyan 
nıııiiıı:emiıı:I da çakartmak kabil ol· 
mamıtbr• Diler biidin Yeaİtİmİıı: 
de tamn - YlUliiUfbr. Ba aarar· 
lannuz ikiye tefrik edilebilir. Bir 
lnunı telifiai mümkün olmayan, 
cliier ~ da telafili mümkün o 
landır. Tellfisi miimkün obnayan 
lar ; 25 -ıik mazimizin bi.lll'a 
lannı taıryan bir çok zafer günle 
rimizin b;tırası olan, bilbaua BÜ· 
yiik Gazimizin ·ılübümüzün me· 
saiaini takdir eden b;trra defterin 
deki el yazılarmm yanmeadır. 

Bu bi:ıim ~ en biiyülı: Ye en unu 
tulmaz bir zıya olmıqtur. Diier 
maddi huaasat ._. levazımı, tef. 
ript gibi tali te:rlerdir ki bunlar 
da bizi çok müteeaair etmiyor. 
Büyüklerimizin ve kulübümüzü 
sevenlerin gösterecekleri ariiuho
ret ve alaka sayealnde claM llriİ· 
lremmel ve daha •-mi bir tekil· 
de yeni bir yuva~ 
kat'iyyen eminiz. Yukanda .O,.le 
diğim gibi bizi yeche mat--.. 
eden ıey 25 ••elik azim bir mi
cadelenin "9 mM&İliin ,...., IÜfa• 
nelerinin ~le bir lıaç MAi IPD
de mahvolup ıi• ı • dir. 

- Şimdi ne yepmslt fikrinde. 
ainiz? 

nerbahçe kulübü idare heyetin· 
den teblii edil mittir: 

Sevcili yuvailli8 , 25 -uı. 
ıpor haya-ııı:da elde ettiğiınia 
teref •e plibiyet hlbnlarile bir
likte yanınııtır. Buıün maddi ıpor 
veeitimizden de tamaJDell mab
nam kalllUf bulunuyoruz. Y ekdi
ierimize kartı aar11lmaz itimat, 
m>1habbet •e tesanüt havası için· 
de yıllarca ıüren müşterek emek 
Jerimisin muh•SM••amm anka· 
aa karpamda derin bir t..-ır duy 
-·ak kabil delildir. Malrrolıı" 
mlani kıyanetlerin maatl ı nılif 
tamiri imünsızdır. Şu kadar ki 
il il ıtir ka7andıpninı: --ffa 
luptJerin bi.bralarmı kalbimizde 
daha bily4lk bir wcdile yatatmak, 
bu h;taralan Fennabçe ıençliti 
ne kitap halinde hediye ebaek ııe 
ne mümkündür. Hatt; ilk vazife· 
lerimizdea biridir. Kupalarnnı:1, 
bayraklanmız .,._ı9tar. Fakat 
yiireiimiadeki Jaltaralar canlıbiı· 
m kaybetmiyecektir. Batta Ulu 
pa rimiıı:iaı takdirleri olmak üzere 
lmlült&z&aün •••• ;.;..; tak
dir .cı- kıymetli yudan 
.....,,... bi.tara deft.rl«imiıı: 

Jriil olmıqtur. Fakat lıiaim e
melderimiai takdir otmit olan bi

yiik teflerimiz, -1elıetini -
-, -ıeketin idealine candan 
baih, çalıtkan, tesanüt •e muhab 
bet çeıı çeveel içiade çallfllll Türk 
ıençliiini ıene himaye edecekler 
dir. Hayatm m~di bir müca
dele ol.mı-, miiı:adeleaiz, azb· 
ırapuz, -••aiıı:, elemsiz hayatta 
....- fert .,. 8.....ı. millet itibari· 
le agyaffak olmak ""ki•• oluna 
:racaf1m ~ a ;illi- babrla• 
tan Biiylk r .. ıı:iaha aalihatlan bu 
elemli .......... bizn. ~ .... 
'büyük t..ı&.,.. Jnan.et -baı o 
llııcaktır. F-r': alıçelileri, kulübü 
mibiin ...,... kahblt felilret nia
ltetinde loiyü elaa Y&Zifeye da· 
vtıt ediyonnı:. 

F enırrbahp •por lnıliibü 
idare Heyeti 

Spor sahifemiz 

darik ediniz. 

Geçmiş 
Olsun! 

1 Bap birinci sahifede) 

da, aoıı derece kuvvetli iDEillk 
clici bir maddeyi ihtiva etmek. 
te olan iki bomba ile bir royel. 
yeri bimil bulunmakta idi. S. 
bardellotto, M. Mu11olini'ye 
kartı ıuikaat icra etmek üzere 
Venedik ıarayma gitmekte ol· 
cluğunu itiraf etmiıtir. MalOm 
olduiu YeÇhile Baı•ekil, bu aa 
nyda ikamet etmektedir. 

Sul.lıastçı kimdir? 
ROMA, 6 (A.A.) M. 

Muaaoliniye Di'fl auikaat icra. 
il niyetinde bulunmut olan Sba 
rdellotto, geçen t~rinienel a. 
)'lnda ltalyaya girmit olan si. 
yasi menfilerdendir. Merkum 
Amito Caribaldi'yi Komaya ıe 
tirmit olan trenle gelmiıtir .. 
Tevkif edilmit olan meTkum ifa 
desinde, dün aabah Anito Cari 
baldi ıerefine yapılan merasim 
de auikaatım icra edemediğini 
aliylemiftir. Bu auikaate, yalnız 
M. Muaaolini değil, ayni zaman 
da kral ve kraliçe de hedef ola
cak idi. 

ROMA, 8 (A.A.) - Dün 
2 bombayı h&.mi1 olduğu halde 
tevkif edilmiı olan Sbardellot. 
to, bir gün eVYel Amito Cari. 
haldi &.bideainin kütat resmi ic 
n olunduju sırada Jamicule' de 
g6rülmüttür. Fakat merkum 
M. Muaııolini'clea bafka kral ye 
kraliçenin de maruz kalacağı 
auikaabm icraya fırsat bulama. 
mıtbr. 

Suikastçı ne diyor? 

ı kümleri dairesinde takip ve tahsİ· 
Ü prenaipine taraftardır. Mesela 
ıle-rletçe taksitle aablmıı mallann 
llııedellerinin ye devlete ait arazi 
e emlür için istenen ecri mi..11e-

riıa tablİIİ emval kanununa tevfi
alnunaamı demokrasi icabile 

1-bilJ telif görmemektedir. lhti
lt.- noktadadır. 

iDİ§ balunduğunu meydana çıkar

mtJbr. Katilin bmıkmıt oldufu ve- ı 
raka, ıefirden Peria'e kadar gitme. 
sine kafi ıelecek para verilmesini 

- Şimdilik mUYakkaten yeni 
ıaahamızda yerl.,.....ıı yeni bir yer 
tefrit ederek lı...timiae Mtoa 
J,ir kuHip hinaaı İilp. etmeli di
ıiinüyoruz. Yuvammn pnm•• 
lıidised F enerlilerl bir kat daha 
çalı,maJa ve böyle Arızi feliJr.et• 
I• karppnda yekviic:ut olank ui 
raımağa aevkedecektir. Her Fe
nerli ba acı b;bnyı hayabnm ao 
nuna kadar saklayacaktır. Ocağı 
mız ve yuvamız yandı, fakat kalp 
lerimizdeki kulüp ıre spor atkı· 
-.z aönmedi ve sönmeyecektir .... 

Penerbahce kulllbllnlln 
beyannamesi 

Salı ııünleri çakan apor sahife
mizin gününü cumaya tahvil et· 
tik. Onma içindir ki bugün karile 
rimize spor aahifemizi veremiyo
ruz. Bundan böyle her cuma günü 
ıene mutat tekilde aahifemiz çı• 
kacakbr. Bu seferlik karilerimiz· 
den af talep ederiz. 

ROMA, 6 A.A. - Matbuat bü
rosunun bir tebliğine nazaran 
Sbardellotto, M. Muuolini'ye yap 
mak tasaYVUr ve tetebbüsünde bu 
landuğu •uikastm Belçika ve 
Franaadan gelen ltalyan muhacir 
ler larafmdan tertip edildiğini, 
kendisine lazım gelen vesaiti ve 
par':'y~ bunlann verdiklerini s< l• 

talep etmelrte idi. 1 1STANBUL, 6 (A.A.) - Fe-

Gelen 
Muhriplerimiz 

(Ba§ı birinci sahifede) 
daklarmdan latanbul limanına 
muvaaalatlan bot saat kadar ge
cilnniftir. Hamidiye Amiral semi
miz, torpido muhriplerini istikbal 
etmek üzere dün sabah saat 10 
da, Y efilköy açaklanna &idip ora 
da beldemİftİr. Saat 6,5 da torpi· 
dolarımız, uzaktan ıöriindüler ve 
Hamidİyenin iki tarafında ağır •· 
iır limana yalclqtılar. Bu esnada, 
DolmalNıhçe nla-.ncia epeyce 
bir lrslababk t ı ' -qtL Gemile
rimizi cönnler biriltirlerine müj. 
delediler: 

- Geliyorlar! 

ViJr.ıa Hamidiye, sal ~mda 
Zafer, ael açıjmda Tmaztepe ol
.tağu ...... D·baMbçe açıklan

- ..ı-it ""' _... üçü IHrılm de 
miri ·a•eıA. C ;1-ia w; •• 
latma •·:·lap ,._i ... pido -• 
rip1 • • ... "--- • ··-& MS'S~ ....... 

mi PJ 1 srw. ffa-·jQ' in ve 
T- 1 ı ı ile Zafer llıDi1I i •a mut.. 
riplw • • • her tarafı alay aan
cııkluile ıl D RD 1 b. Saat 7 Je 
- kalıı. Ha•Hl'ıd- ....... top
lana -•t ı ı- lıinakalan daywl 
ela. v. pim•• ...... ..... 
.. 1 i ... •· ,... • ?mi-

Bankalarda 
Para 
Biriktirenler 

(Bafı birinci sahifede) 
timizde 1920 senesinde ikisi mil 
üçü ecnelıi olmak üzere 
banka vard~ Buııün 23 Ü Mill 
6 11 ecnebi 29 banka hali faal' 
tedir. 

1920 oeneainde milli bankala 
lan meYmt mıktan 542,535 
ecnebi bankalara 1.132.898 lira 
mak iiZeTe 1.675.433 lira idi. H 
ki bu ınıktar 1931 senesi sonu 
38.213.377 lira}'I bahmoıtur ki 
nım 34.207.725 lirası milli 4.005 
lirası ecnelıi 'lıanlrahırdaclır. 

18120 MDeaİccWô tasarruf 
yeti 100 sııld ır ııe baillUI 1931 
-i -uadalô niabeti 2268 dir. 
dnabm ıüzde 88.59 u nıilli 'lıan 
dadır. 

Banka, tasarruf aandılıları ve 
rere para tevdi edenlerin nu 
1920 aeneainde ancalı: 1838 iken 
aün 106.223 kitidir. 

Esnaf 
Memnun! 

-- .-ıs ba:rraimuıı: çekildi. ·--
H..wiı-le toplar abhrkea hatta 
• s .............. Şülıri Bey Makamata teşek 
~~o1":!"'*.a.:~ telgraftan çekilec 
aaıı:tepe .,. Zahnle ılalaaJaaaa 
bayrajamm aelft-ls+h•. Vakit 

pç oWaıiaadan -- , •• ·-
~ batka lıİID• bulunama ....... 

Cümı.artret .w..-•- diba 
den ib,__ iltilıalı oılea ,....; tor 
pidolanmızm kabul muamelesi J. 
talyadl yapılmıfb. Dün de latan· 
lıoala --..latJarmda USllllen tea 
lhn ve tesellüm muamelesi ikmal 
edilmiıtir. Torpidolanmızdan"Za 
ferri İn aüvariliğine binbaır Cevat, 
T ... zlelı cb aiiwoTiliğiae lllinbe.ta 
Bit;ı Beyler tayin edilmitlenlir. 
Hamidiye, yeni torpidolanmızın 
,_...fine dün gece, elektrikle ten· 
vir eclilmitti. Hallıta• arzu eden
ler, torpldolarımızı huaGn, ziya
ret edebileceklerdir. 

Yeni Yunan 
Kabinesi 

Lausanne'a M. Micha 
locopulos gidecek 
ATINA, 6. A. A.- VeııDeloa Ka

lıineainin tun liateei tudıır: 
Batvekilet ve A.aiye - M. 

Venis ' ; 
• Baıvekilet muavinliği ve H.id
J'C nazm lıl. Mihalalropalos; 

Maarif N-. M. PetrW.ı 
Maiye_, M. Vaı ıaı -; 
Dalıll,. .,_..M. Tı.iı' Lı; 
Hartıi,.., NUD'i M. Savimia; 
Balaftye ve Hava Nazırı M. Noa-

dlladea; 
Mü ' ltt Naıan M. ~teopa. 

ı.loa; 
lktieat Nıııı:ın M. Koatopuloe; 
Zil'Mt NUD'i 1ı1. V .talea; 
Sıhbat N-. M. Vanlopııdoa; 
Jçtiomi Bulr.t ""-' lıl. Apoeto-

ı.; 

Müat ; laa: 

A.n;,.. Miiat""'" M. Birclaa; 
Batvelıllet Müate;arı M. Malıku; 
M 1 ·daaya u- ValW M. Go-

mtu; 
Tralrp Uammı Valisi M. Pulo-

riu; 
Epir U-. Vdsl M. Et1ipedw. 

Kabinenin begamuuneai 
ATINA, 6. A. A. - M. Venbe-

1.,.•un rahataızlıiı devam ettiii tak· 
tirde hüldlmetin bey-.i M. 
Mlchıılacopouloa okuyaeakbr. 

Bu beynname, pek kısa olup clrab 
cıinin bimayeainden, Lozanda Y •· 
mn .-liinin m&dafaaamdac ft 
Aiuatoa aymda yapdacak iatibaJıat. 
tan bahis olacaktır. 

Meı:lia 4-5 celse nlrdeclecelith. 
içtimai sigortalar kanuna proje.. 

Iİ Lu- .... rfarnıuıdiın -
... kat'ı olarak .... ilk .........__ 
müteakip kabul edilecdıtir. 

Pancllloa ile lal'lıftarlanmn mfJI 
kararının tatlıilr olunıu:aiı zannMil
_..tedir. 

M. Mf*·'ncopu .. w, .........._.,. 
widec 1 ?ia. 

HAIA 
Bogazlaıpyorlar 

YENi DELHEY, 6. A. A.- Al
var ~ ,ilıi ı.-iay- vüaıde 
ıetirmiıtir: Bunl•dan birİIİ Mec11n 
Iİ ve Müslüman memurlardan, cli
ieri de zabitlerden mürekkep olup 
dün vukua gelen karga;alıkler -· 
amda inzibab temine memur kıtaat 
tarafmdan iki müolürnanın öldiirül
miit ve 30 mecuıinin cP.rbedilmit ol 
maaının ne gibi ahval ve şerait i
çinde vukubulmuı olduğunu tetkik 

MI 'a a Tirk telıaa1m1n 

P3' LW ı i;lw- lııakkmdaki yeni 
nım, alilı:adar4an .,.. tıilhııua es 
c-lyetlerini pek menunm · 
•lfbr. Marangozlar cemiyeti ve 
fer bam cemiyetler, Mecliı Riya 
tine, Bat...-aıı.-te, iktisat vekaleti 
Ye fırka katibi wnumiliğine t.,. 
lıir telgraftan göndenni.lerdir. 

Kanun, ne,ri tarihinden 6 ay 
n tatbilca ._,ıanacakbr. Yıılnız 
den fazla ecnebi demircilik ve 
ra .. ...ı..ı. İfçİIİnİn faaliyetten m 
nedileceii anla§ılmakta, bu ıure 
bir çok vatanda,lann iş bulmalar 
na imkan bi.sıl olmaktadır. 

Napoli'de bir obüs 
infilak etti 

NAPOLI, 6. A. A. - Dün sah 
teş.kilitı "9Uiye ını1Ji şenlikleri mü 
-•ebetı1e selam toplan atılırken bi 
abis lnfililı ebnittir. 5 neler tel 
olmuı ve 6 nefe.. yaralanmıştır. 
ter bir nefer de sağır ve dilsiz. 

Yeni Fransız kabi
nesi etrafında 

PARIS, .. A. A.- Yeni kabiıoe-f 
• ..,.___ heyeti 'rikeli.lnmf 
..ıı tünü akdedeceği ~ıinıada kat 
telıJ.iııi alacaktır. 

Bazı sazetelerde intitar eden ba
lıwl• bllifma olarak, harbiye nazı. 
n M. PMI Ba a •, c-iyeti At.
vcaad·H ..U.U ~ .., .. 
..ıce M. Briand'ın yapbğı sibi mu
lıafaza edecektir. 

Romanyada kabine 
buhranı 

BOKREŞ, 8. A. A.- M. Titulea· 
eo kıılıine tqkili vazifesinden istin
lıif et:mittir. Kral naayonal köylU 
fırkallDm Transilvanya hbibi lideri 
M. V aideyi davet etmiştir. 

Siyaai melıafilde M. C--pa a .. 
tiano'nun muhalif liberallerinin ~ 
venet ve iftiralı: mesaiaile M. V aicla 
.,. kabineyi te,lrile muvaffak ola· 
caiı temin edilmektedir. 

Kudm: köpek 
Somaya bir ııaat mesafede Ha• 

midiye köyünde kuduz bir köpek 
etnfa salarak 12 ya,mda Zehn 
ile Haca laafaz oilu Omeri ~~te
lif yerlerinden dalamııtır. lkiaı d• 
heınen lıtanbula söncleriJmİtlel" 
dir. 

Sahte lngiliz evrakl 
nakcliye&l 

Bor- ile o-=!ı BaRleaaı Mı 
ındırrliliRıf•n: Manilyada in. 
baakaya bet lnaiJia lirıaldt aalıı .. 
bir _..lı:ai ..ı.ııliJll •raa ettiii 
-·da da. ıt edilea - ~ 
pasaparlllilu Jai.mil bulaman itli' 
pa1ıun mukim blılwaduju otelde 
sera kılman tabarriJat ve tetJd. 
kat netice.mele daha birçok •hte 
beter liralak e.....ıu .atrdiye -
t.ur eylediiİ .,.. bu paralanıa _._ 
larmdan fark oJunamıyacak d
cede taklit eclilıait ve ancak bir 
virıiilün bir nokta yerine ikam• 
edilmesinden dola,.. aahtelilılerf 
nin meydana çakanlmıt olduta 
Londra Büyük Elçiliğimizin it'•· 
nna atf•m Maliye VekiletindeD 
gelen tahriratta bildirilmittir• . . .. 
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~?mektubu. 
Şarköy' de köylü elin

de çok tütün kaldı 

lr Mühim Son Müzayede ~ı 
Babikyan ve Kapllmaciyan Efendiler Beyoğlunda Galatasaray ci - 1 

vanr.da lıtiklal caddcıinde 257 numcrolu (KLARIÇ otelinde mevcut 
fe,·kalade r.efis eıya ile kıymettar bibloların henüz sablmayan kısmının 

fruhtunu deruhte etmiş olduklarından müzayedesi 7 Haziran salı 8 Ha
ziran çartamba badezzeval saat beşten aekize değin ve cuma 10 Haziran 

1 

ve pazar 12 Haziran &abab saat 10 dan itibaren alqama kadar icra olu
nacakhr. 

BEBEK Sarayındak· 
ve Koru Köşkündeki Eşya Müzayede.sine 

Haziranın 10 uncu cuma güull devam olunacak ve Bebek sarayıncla kalan hynı.•t'I eşya 
i!e bilhas~a koru köşkünde mevcut bilümum eşya ve mefruıat mü:ı:ayece ile satılacaktı··. 
Nadirle ıeme1c oda takımı, elektrikli piyanola, Hereke, Şiraz ve yol h~lılrı v,. "um ·ş 

~ ları, salon takımı ve saire V. S. 

Malkara' da da 70 bin kilo tütün 1 
vardır. Bir lira yad··"· t."~t.~0n1unmoul,tuur.r mu I 

TEKlRDA<'il: Trakya tehir· ,_ 

E~ya cidden kıymettar ve satıı mecburi olduğundan fuıat· 

tan istifade eylemeri, nefia mobilya meraklılarına ehemmiyetle tavsiye 
olunur. 

Satılık eşya berveçhi zir tadat olunur: EVDE SICAK SU 
lerinin ııüzellerinden biri olan TOTON VAZIYET/ 
T ekirdaiının ahvali sıhbiyeoi çok 
iyidir. Yalnız Çorlunun iki üç 
köyünde aıtma ve bazı yerlerde 
de frengi vana da asıl şayanı 
endi~e olan cihet veremin etkili 
muhtelifecle tahribat yapmasıdır! 
Bunun da ıebebi cehalet ve muha 
cerettir. 

Vilayet dahilinde pek çok 
tütün yetqmekte ne de bunun 
en nefisi (Manika) da çıkınakta· 
dır. Bu köyde elyevm iyi cins tü
tünden 50,000 kilo mevcut oldu
tu ve ahalisi tütünden başka bir 
zeriyatla metııul olmadığı halde 
henüz satı1amamıt ve Çorlu an· 
barmda depo ettirilmiıtir. Şar· 
köyde ( 140) bin kilo tütünden 
50 bini inhisar idaresinden miiba
yaa olunmuıtur. Şarköyde tütün 
denklerine bir,.r lira fiat Verilmek 
le olduğunu maalesef iıittiın doğ 
ru İ&e pek yazıktır! Malkarada 
da (70) bin kilo tütün mevcut
tur. 

1 
1 

Mükellef yatak odat.rı, ulon takımları, marketri mükellef salon 
maRsr ve bahü kütüphane ve yazıhane, hanJm yazıhaneleri, bronz ve 

billur mükellef avizeler, §&rnclan ve saatten mürekkep şömine talmnı:, 

müteaddit kıymettar ve nefis biblolar, lran seccadeleri, yün battaniye 
·------ve keten çarıaf, bir asri bar ve sair~. 

4 
_____ .. 

Alatı Müdakkika Mütehassıa Büyük 
Bir Alman Müessesesi 

Bı.gün hemen hemen bütün e\·ler bir su tevzi mecraıına raptolunmus · 

tur. Bu, evvelce bir lüks telakki edilirdi. Halbuki her m.>dern apartımanda 

banyo dairesi, tualet odası hatta bir veya bir kaç lavabo vardır Tatbikatı 

süı·'atle ~oğalmıt olan aıcak ıu e,·Jerde- günbegÜn bir ihtiyaç bir zaruret 

halini :ılıyor. Onun için her soğuk ıu prizi yanmda bir sı"k ıu prizi bu
lunmak elzemdir. 

Merkezi vilayetle her türlü 
konforü havi mükemmel bir haa· 
tahane ile Malkara, Çorlu ve Hay 
reboluda beter yataklı birer 
diıpan&er ve her kazada hükumet 
tabipleri ve Çorluda fazla olarak 
bir beledire tabibi vardır. Şarköy 
ve Sarayda Maale1ef bili dok
tor yoktur. Çorlu ile Şarköyde 
birer eczan~ mevcuttur. Diğerle 
rinde henüz açılmamı,tır. Vefi
yat dofuma nisbeten azdır. 

Helezon şeklinde zımbalar, vida ve burgular eğeler ve saire 
ile bukı makinelerini İmal etmekte mütehassıs' olup Türkiyede 
hukukunu muhafaza emelile bu işte ve makine sanayiinde müte. 
veggil birinci sınıf ve İstanbulda mukim bir ticarethane ile mü. 
nascbata giri,mek arzusur.dadır. İcabında kendi nam ve hesa
bına da satış hakkı verilecektir. SEnderden beri mütterile mü
naıcbatta bulunan ve muntazaman Taşrada seyahatte bulunan 
alakadaranın rtıufsıal teklifler;ni zirdeki adrese göndermeleri \ 
rica olur.ur. 

Şimdiye kadar sıcak su lüzumu olduğu zaman hazırlanırdı. Bu suretle 
hefı' vakit kaybolur hem de meıken hıfzısaıhl-a11nın aari prensiplcı·i itibarile 
evin Jair yerlerinde de bulunnıası Ji.zım gelen ıu mutfağa münhaıtr k11 • 

lrrdı. 

3 üncü kolordu ı 
ilanları 

lnı.mın ihtiyaçları gibi teknik de hatta daha genit olarak tekemmül.'. ta 
uğr:unı~ ve yf'nİ ihtiyaçlara tanı•men tekabü1 eden cihazlar icat olunmut. 

K. O. ve l inci fırkanın yir
mi günlük ••cır etlerile Haydar 
pafa ve Gümü,suyu hastahane-

MAARiF 

Maarif müdürü Tevfik Bey, 
'"iliyet maarifinin terakki ve in
kişafında amil olmuş kıymetli bir 
şahsiyettir. Biri Çerkes köyÜnde 
diğeri de Çorlu merkezinde ol
mak Üzf!re iki mektep ve küçük 
Manika köyünde de iki dershane 
li bir bina yaptınlmakta olduğu 
gibi köy mekteplerine de maarif 
müdüriyeti tarafından nakden 
muavenet olunmaktadır. Kışın 
l>uralarda grip olmadığından 
mektepler tatil edilmemişlerdir. 

Dahili velayette ( 125) mek
tep 223 muallim ve 9500 talebe 
mevcuttur. 927 aenesinde talebe 
mevcudu 6000 ve mektep adedi 
de 93 iken timdi tezayüt fayanı 
takdirdir. Geçen sene bu mektep 
!erden 26 kız ve 75 erkek şaha
detname almışlardır.. Bu aene 
l 15 millet dershaneıi açılmıı ve 
bunlara (4069) vatandaş dahil 
olmu~tur. Bu ane kadar yeni 
harflerden veaika alanların mik
tarı (14240) kişiye baliğ olmuş
tur. Evvelce mevcut 3 tedrisat 
müfettişi altıya ibli.ğ olunmuş ve 
her kaza birer müfettite verilmi, 
tir Bu aene kaza merkezlerin
deki mekteplerde 10 - 15 hazi
rana kadar sergiler açılacaktır. 
Vilayet maarifinin bu suretle ve 
kt mali muvaffakıyetle idareşine 
mnvaffak olan maarif müdü.rile 
mUfettiı ve muallimlerin önümüz 
deki yaz tatilini huzuru kalp ve 
i.tirahatı vicdan ile geçirmeğe 
hak kftzandık!a~ma şüphe yok
tur. ~endalerını takdir ve tebrik 
eyJ.erız . 

KAHVE MESELESi 

Her yerde bir kahve buhra
nından bahsedilmektedir. Bu 
mübarek mahıul acaba bizim sı
cak memleketlerimizde yelİflllt!Z 
mi diye dü~ündüm. Kahve yü
zünden milyonlarca liralanmıun 
harice akmakta olduğunu biliyo
ruz İzmir ve Adana gibi iklimi 
müsait yerlerde birer tecrübe ya 
pıl•a da fU para akımna bir ni
hayet verilse ne kadar iyi olur. 
Artık anllllfıldı ki kahve bizim gı 
dalarrmızın en mühimleri meya
nına ginniftir 1 Onun için yerli 
mahaul yetiştirmeğe bakalım. 

DERiCiLiK 

Trakyada tütün mübayaa ey
lemekte bulunan tüccar beylerin 
bu cihetlere de uğramalarını rica 
ederiz • 

MALiYESi 

Takıitlerin tah.ili kısır aylara 
tesadüf eylediğinden tahsilat ya-

L. P. 38046 iı Ala Haasenstein & Vogler, Berlin W. 3S. 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alman kitapları en 
u-:uz sat~r, Beyoğlu, lıtiklal cadde

si 39C, İsveç se[areti karşısında 

pılamamış ve maa•lar merkezi '----------------------------
hükümetten temin olunmuştur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Mükelleflerin ell.,rinde para var 
ken hepsini tahıil edecek bir ka
nun yapılaa fena olmaz diyenler 
vardır. Fakat köylünün elinden 
def'aten parası alınırsa onun da Ka:>alı zarfla münakasası 2-6-932 tuihinde yapılan 25,000 
bin bir ihtiyacı olduğundan bu 1 çift yerli yür. çoraba talip zuhur etmedi.;inden münaka3Baı bir 
cihe~~ a_meli ~e!il ilmi bir suret hafta temdidcn 11 Haziran 932 Cumarte".i .. - ·· • t n b-e 
te duşunülmesı lazımdır. 1 ı·k I T 1. l . . _.,unu saa o -• 

Ragıp KEMAL 
ta ı o unı:r.uştur. r.. ıp erın temınat ve teklıfnanıelerile mez-
kur günde muayyen saate kadar komisyonumuza n:üracaat-

·-,_--_-:_R ___ A~D~~~~O~~=ı I '•"· .. ,_, 

Mm. Us. Bah. ve Müs. Bugünkü program r 
ISTANBUL (1200 m. 5 k.) - 18 

gramofon, 19,30 Hafız Bürhan B. 
heyeti, 20,30 opera, 21 Hafız Bür
han Bey heyet~ 22 orkestra Mikdarı 

M·v. K. lığından: 
!)aat Sureti ihale Cinsi Kilo Münakasa tarihi Günü 

1000000 25-6-932 Cumartesi 
200000 29-6-932 Çarşamba 

14 Kapalı Ekr.ıek 
14 Kapalı (koyun, 

• BÜKREŞ (394 m.) - "2o Piyano 
solo, 20.5 flüt solo, 23,15 keman so
lo. , ku'.7.U, 

sığır) 
BELGRAT (429 m.) - 20 ko- I 250000 27-6.932 Pazartesi 14 Kapalı Sel>ıze muhtelif 

medi, ~1.S Paristen naklen Avnıea 
1 

20000 28-'>-932 Salı 14 Açık Süt 
konserı. 7200 28-6 .. 932 Salı 16 Arık Yoğun 

ı (Knse) • 
ROMA (444 nı.) - 21 gramofon 1 K l k . . • 

ajanı haberler~ 22 15 saat 1905 tre- un:andan ı emnndeki kıtaat ve müeasesat ile Sefam ve Göl 
ni, ismindeki ko,,;edidcn bir parça, cük_teki müeues~t için 932 senei maliyesi zarfında lüzumu olan ı 
22,45 konser. balada cms ve mıkdarı yazılı beş kalem rnuayyenatın münakasa. 

PRAC. 488 ) 20 R k sı gösterilen gün ve saatte İcra kılınacaktır. Talip olanların tica. 
1 21,30( ,_ m. k- •A • u• ~ar ,. ret vesikaları \"e yüzde yedi buçuk teminat akç('leri ile Marmara 
arı:, .. eman on-n. u·· .. h • d 1 

Hu Ba rı Ktiman an ığı Levazım Şubesindeki satınalma ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. (2481) ViYANA (517 m.) - 20,30 Kü

çük Kavalye İsmindeki operetten 
bazı parçalar, 21,30 Franaadan nak 

le::;;(::·:~ - 21,5 Paris- Ka~ı~öJ uıalnıü~ürlü~ün~eu: 
ten. na~len Avrupa kons~ri, bu kon 

1 
Mahallesi 

serın hıtammdan sonra Çıgan orkest 
raaı. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21,15 
Paristen nakil. 

BERLIN (1635 m.) - 20,30 
Frankfortdan naklen bit komedi, 
21,30 Parist- naklen Avrupa kon-

Sokağı No. sı Se..-ıeııin ır.u!ıammin 
'>edeli icarı lira 

Caferağa Muradiye 42 180 
Caferağa Muradiye 44 180 

Üçer oda ve birer mutfaktan ibaıet ikı bap hanenin 1-6-932 
tarihinden 20.6-932 tarihine kadar 20 gün müddetle bu senenin 
icarları müzayedeye katedilmiş olduğundan taliplerin 20-6.932 
günü saat lS te yüzde yedi buçuk pey akçelerini hamilen müdi. 
riyette müzayede komisyonuna müracaatlan ilan olunur. (2183) y erli derilerimiz pek dÜfkün seri. 

bir haldedir. Sebebi İ&e Cavadan •-------------- ------~----------------------
Hindistandaa, M111rdan ve hatta 

1 

Yeni neşriyat 1 
• 

Suriyed- ithal olunan ruzlu ve 1 Sadıkzade Biraderler 
tuzıuz den1erden ırümrük reami y l 

Beşiktaı 2 inci Hukuktan: Be~ik 
taşta Sinanpaşa mahalle.inde Köçe 
oğlu sckağında ~l No lu hanede mü 
kim ik~n 28-5-932 tarihinde "efat 

alınmamasıdır. Bu gibi hariçten yeni tarih apur arı 
ı:elen deriler bizimkilerden daha ı Karadeniz Postası 
iyi olsa bile yerli mamul&tımızın l d I ilk ! D 1 p 
süriimünü temin için buaun bir Tarihten evve ki evire,. • unı u ın!lr 
c;areaine bakmak lazımdır. Zira orta, yeni devirlerin ve zamanı < U 
bu yÜzden de paralanmız dişarı mızın, Cümburiyet Türkiyesi- . 

ı eden Şerife Hanım terekesine mah
l I kemece vaziyet cdilmittir. Tarihi i
l landan itibaren cshllbı matlup ve a-

gitmektedir • Vapuru 9 Haziran ı ' lakadaranın bir ay ve mirasçıların 
run tarihini esaslı bir surette . 

SAHTE GAZETECiLER hülaaa eden bu kitap intişar et. j p E R il:: E M B E Üç ay :r.a•-fında Beşi!ttaı 2 inci aulh 
~ hukuk mahkemesine müracaatları 

Tetkik seyahatlerimde birçok miştir. Tarih imtihanı vermek : 
kimıeleri dolandıran sahte ııaze

günü akşam saat 18 de Sirkeci ve bbu müddet geçtikten scnra te-
rıhtımından hareketle L.onguldak ı-ekeden bir hak talep edilemeyece-tecilerden sikayetler iıitiyorum. ısteyen gençler bilhassa bu 

Bu zevzek gazeteci bulakları kitaptan çok istifade edecekler 1ı 
lnebolu, Ayancık, Samsun. Ordu, ği ,.P müteveffanın biraktığı "fYB 

Kars ve Artivine varıncaya kadar dir. Karilerimize tavsiye ede. 
her yeri kafese koyduklarını ge- r" 1 

Giresun, Trab-ıon ve Rize 13 H · · ı ~zıran 932 pazarte11 günü saat 
ye azimet ve avdetle ayni iskele- 1 13 de açık arttrıma ile aatılacağın-

çen sene ya.z.mıftım. Bunlar ıpor 
mecmuası namına dolaşarak abo
ne kaydebnekte ve halkı dolan
dırmaktadırlar. 

Bu gibiler hakkında bulun
dukları mahaller zabıtasının has 
us da vranmaaı ve vesikalarının 
tetkiki çok muvafık olur • 

ASAYiŞ 

ız. 
lerle Göreleye uğrıyarak avdet e- ı da ı· ı ı ahal' 

1 
n ta ıp o an ann m ı mezkiır-

deccktir. de haztr bulunmaları lüzıımu ilan o-
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey- lunur. 

İskeleye muttasıl 64 numerolu menet hanı altında acentalığına 1 

dükkinda birinci etler emsalsiz u- J iıım•üra•ca•"tm.•T•e•l•e•. •2•2•134•••••i ,.. B o N o 
cuzlukla satrlınaktadır. ' 1 SEYRlSEFAlN Eayrımübadıl ve müb"'a•d111111ııı 

Dr. IHSAN SAMİ .._ bonoları alır, satar, Balıkpa-
Gonokok Aşısı __, -:-a-sp_a_m_U_n_a_k-as_as_ı - :ıar Maksudiye Han No. 35 

Belıoğukluğu ve ihtilatlarına İdare vapurları raspası Uğurlu zade M. Dcrviı 
karşı pek tesirli ve taze a~ıdır. için açıla'.'! münakasada ve-

PENDİ K'te 

' " " 'ı 

Şt-hir.ıe ve kvylerde pek Z~)aJe intltar eden iddiharJı elektrikli ıu 111-

tıcı <İh:tzı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

iddiharlı elektrikli su ısıtıcı cihazı Elek
trilc ~irketinin tatbik ettiği hususi tari
fe sayesinde su ısıtmak için sarfettiği 
cereyanı pek ucuza mal eder. 

Haznesinin hususi bir kaplamaaı sayesinde su yükıek hararet derece
-lini bütün .-ün muhMa1a eder, 

Arzu edilen miktarda aıcak ıu elde etmek için bir musluğu açmak 
kafidiı·- Bunun haricinde su ısıtıcı cihazı tamamen otomatiktir Ne neza .. 
rete ne de tamire ihtiyaç gö11termez. Binaenaleyh azami emniyet ve sade .. 
Jikle azami konfor temin eder. 

Eıelrtrildi su ısıtıcı cihazı be.- evde bulunması lıi.z-. ını:elen ideal bir ci
hazdır. 

s A T 1 E 
Elcktr"k1i su ve banyo ısıtıcı cihazlarını 

1 '> ·q_y vade ile veresıye 
ıatar ve tesisatını yap:ır, 

Bilumum (esnaf) ve (küçük san'atkarlar) 
ve (küçük tacirlerin) od.aya kayıt ve tes

cil muamelelerine dair oda umumi kararı: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odaıından: 

1 - Ticaret ve Sanayi odalan _kanununun dördüncü maddesi 
hükmüne tevfikan latanbul Ticaret ve Sanayi oduı nuntakasın. 
da bulunan bilumum eınaf ve dükkanı bulunan küçük aan'atkar 
ve küçük tacirlerin, odaya kayıt ve tescil olunmak üzere odalar 
kanununun onuncu ve odalar nizamnamesinin 135 inci maddele. 
ri mucibince tanzim edilmit olan esnaf cemiyetleri talimatname
si veçhile teıekkül etmiş olan esnaf cemiyetlerinden kendi men
sup oldukları cemiyet vaııtasile ve henüz esnaf cemiyeti te,ek. 
kül etmemit ise kendileri doğrudan doğruya Ticuet ve Sanayi 
odası esnaf · cemiyetleri mürakabe heyetine müracaat ederek her 
sene kayıt ve te!cil muamelesini usulü dahilinde ifa ettirmeleri 
mecburidir. 

2 - t,bu kayıt ve tescil muamelesi her ııenenin ilk uç ayı zar
fında icra ve ikmal edilmek lazımdır. 

(1932 senesi için kayıt ve tescil müddeti Haziran 1932 niha
yetine ka~ardır. 

3 - ikinci maddede muharrer olan müddetleı· zarfında ken. 
disini kayıt ve tescil ettirmeyen ve muamelesini ikmal etmeyen. 
ler hakkında odalar kanununun beıinci maddesi veçbile İstanbul 
Ticaret ve Sanayi odası tarafından cezayi nakdi hükmolunarak 
doğrudan doğruya icra dairesi marifetile ve tescil ücretile bera. 
ber tahsil olunur. 

4 - işbu oda umumi kararı 1-3-932 tarihinden itibaren tat. 
bik olunacaktır. (2482) 

Nafıa Vekaletinden: 
Vilayet dahilinde asayiş çok 

nükemmeldir. Yalnız merkezi 
v,ı • yette bundan iki ay evvel 
( J.l) c;ingeıı:oden mürekkep bir 
b.ırıtz çett?sİ duvarları de1n1ek au 
retilu 15 kadar oirk.ıt yapmı~lar 

Divanyolu Sultan Mahmut tür- rilen Hatlar haddi itidalde 
be•i No. IJ 9 v,örül.nedığinden münakasa 

temdit edilmqtil-. İhale 
9-6-932 saat 16. Teminat 
maktuan 300 lirad .. 

l.tanbul üçüncü İcra men::>rlu- Samsun • Sıvın hattı üzerinde kii.in kalın civarından ihraç e. 
ğundan: Paraya çevrilmesine karar dilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü. da yakalanmışlardır. Bunla-

ın dönlü ditidir 1 Ve ktnnbuldan 
gel rı Kd inı:ıta.cr ~ıngenc Nuri- Emniyet Sandığı fi .ldürlüğünden: 
ı:.n riyaRtinde icrayı faaliyet ey- Kasımpaıa Çivıciler içi Kömürcü so 
lemiılcrdir. Gerek merkez ve ge-
rekae Hayrcboluda ve diğer kaza kak Mustafa Ihsan Bey 26 Nisan 
!arda yaptıkları ıirkatlcr karni- 932 tarihinde ıarıdığmııza bıraktrgı 
len. meydann ç•kanlmıştır. Bu çe para için verilen 30629 numaralı 
terun d rdestindcn sonra artık cuzda;o, kaybcttığın.ı söyleıqtir.Y e
vukuat kesilmiıtir. 

S nisi verileceğinden eskisinin hükmü er komuer Zcker;ya Bey, 
_,_iıw~J!lc~ğı ilan olunur. 

1 

verilen bir Kırep Döşin dokuma tez r.akasaya konulmuıtur. Münaka1a 27-6.932 tarihine müıadif pa. 
kahı, 'faka, ipek dolu ve boş maka- zartesi günü saat ıS te Ankarada Nafia Vekaleti binasında ya. 
ralar, soba ve ıaire 13-6-932 tari- pıl caktır. 
hinde 9,30 den itibaren Çenberli . Münakasaya ittirak edeoeklerin teklif mektuplarını ve mu. 
Tatta Vezir han 40 n . racla bil- vakkat teminatlarile Ticaret Odası veıiknlannı ayni gün ve sa. 

ZAYİ - 2621 numerolu tek araba- ı müzayeıfo ikinc.ı ac le artırma •ure· atte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 
mm num~ro plakası zayi olmuft.ır. tile sat •ocağında: talıplerin hazır Taliplerin münakasa şertname&ini bir lira mukabilinde Ankt: 
Yeniıi alınacai\ı ~ n hükmü yoktur I ~uh:nacak rn munına nıiracaatlan rada Demiryollar inıaat dairesinden, lıtanbulda Haydarpafa Li 
Arabacı Mustafa. 

1 
dan ohmur 1 man işleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2473) 

• !erinin koyun etleri ayn ayrı 
şartr.au:elerle ve pazarlıkla alı
nacaktır. ihaleleri 8-6-932 çar 
şamba günü aşacıda gösterilen 
saatlerde komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin ıartname 
!erini almak üzere he.r gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyenin:le komisyonu 
muza müracaatları. 

İhale saatleri 
lS 
15,30 
16 

(399) (2471) 

.ıC. O. eti 
1. F. eti 

'iia!tahaneler 
• 

Çatalca müstahkem mevkii 
için 20 günlük 2740 kilo sıgır 
eti pazarlıkla alınacaktır. İha
lesi 8-6-932 pazartesi günü sa. 
at 17 de komisyonumuzda ya. 
pılacaktır. Taliplerin şartname 
sini almak üzere her gün ve pa 
zarlığa iftirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracataları. 

(402) (2490) 
~ 

.. * 
Birinci muhabere alayında 

mevcut 300 araba gübre müza. 
yedei aleniye ile satılacaktır 
lbaleıi 27-6-932 pazartesi saal 
ıs te komisyonumuzda yapıla. 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün komisyo 
numuza gübreyi görmek üzere 
de birinci muhabere alayını 
ve müzayedesine iştirak ede 
ceklerin de vakti muayyendE 
komisyonumuza müracaatları. 

(401) (2489) 

* Haydarpafa hastahanesi ih· 
, tiyacı İçin 18,000 adet yumur-

l ta 1650 kilo tere yağı 5000 kila 
. francala ayrı ayn şartnameler. 

l le ve aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. İhalesi 21-6-932 
salı günü aşağıda -gösterilen sa 
atlerde komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin !artnameai. 
ni almak üzere her gün Ve mü 
nakasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. 

Yumurta 
Tere yağı 
Francala 

(373) (2386} 
ihale saatleri 

15,30 da 
16 da 
16,30 da 

Çatalca müstahkem mevkii 
için 84000 kilo fırın odunu ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi l 4-6-932 salı günü saat 
lS te komisyonumuzda yapıla. 
caktır. Taliplerin şartname.im 
almak üzere her gün ve müna. 
kasaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatlan. 

(33ı) (2184) 
,,. lf "' 

K. O. ve merkez kıtaatı ve 
müeneaab hayvanatı ihtiyac 
için saman kapalı zarfla müna. 
kasaya konmuttur. ihalesi IS. 
6-932 çarıamba günü aaat 16 
30 da komisyonum~da yapıla~ 
caktır. Taliplerin tartnameain 
almak üzere her gün ve müna. 
kasaya iştirak edeceklerin da 
vakti muayyeninde komisyonu. 
muza müracaatları. (350) 

.. * * 
(2239) 

Haydarpaşa hastahanesi ih
tiyacı için 7,200 adet piliç ale. 
ni münakasa ile alrnac ktır. ı. 
haleai 2ı-6.932 salı gü ü aaaı 
15 te komis onumuzda yapıla 
caktır. Taliplerin ~artnameaini 
almak üzere her gün ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu 
za müracaatları. (376) (2389) 
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erı ıse ve rta Bedava bir Otomobil 
Mekteplere veya 

N. 
BakırköJ Malnıl~lrlüğ~n~en: 

Kapı veya mevkii 

ı-•!~e .. ~;~~.~!.~~ K.Y; ,bunun bedelini alırsını~ 
"'Maltepe Aıker1 liıelerile Bursa' da bulunan BursP. Askeri Lise , 

Mahalle veya kariyesi Mevkii 
Bakırköy Sakızağacı Alemdar 
Kalitarya kariyesi Manastır 

46 Maaba 

" Köy içi 
Y qilköy Şevketiye 

Yoktur Tarla ve be 
yeri 

Köy içi 
Arslan 8 
Sokak 

" 

ıine, Konya Ye Erzincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktO', 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıftan (1, 2, 3) üncü; orta mektep. 
!erde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü aınıflan muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400; 600, Orta mektepler kısmına da 200; 300 talebe alr
oabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden baıka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve aairesi hükiimete ait olduğu gibi 
aynca talebeye her ay bir mikdar maat ta verilir. 
4- Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter. 

fi ederler. Ve iki aeıelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
u.bit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
lan yerlerde 1 Temmuz 932 de hatlar. Ve Ağustos 932 tarihinde 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa dera se 
nesinin devamı müddetince sivil liae ve orta mekteplerden nakil 
suretile talebe almmıya devam olunur. 

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

6 - Mekteplere girmek için lazım ol~n şartları muhtevi kayıt 
ve kabul ıartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik şubelerinde 
mevcuttur. Talipler askerlik tubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkUr tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmas n?. 

J Türkiye İş Bankası 1 

~tıııek, Et ve sair erzak ınınakasası 
İstanbul Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Mektebimizin 933 senesi Mayıa gayesine kadar ihtiyacatın
dan bulunan et, ekmek,, gaz, benzin ve sair erzak ve mahrukat 28 
Haziran 932 tarihine müsadif çarıamba günü saat on altıda iha 
leleri icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul. 
muttur. Taliplerin teraiti münakasayı anlamak için her gün ve 
i§tink için de yevmi mezkiirda İstanbulda İran sefarethanesi kar 
tısında Maarif dairesinde k&in Liseler muhasebeciliğinde müte
tekkil İstanbul Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müraca. 
atlan ve teminatı muvakkate ile birlikte teklif zarflarını mezkUr 
.aate kadar verilmesi ilin olunur. (2433) 

Liseler Mü~a1aat konıisJonun~an 
Mektepler için satın alınan ve İstanbulda depo edilen ders 

aletleri ve levazımı muhtelif vilayet mekteplerine gönderileceğin 
den nakliyeleri 28.6.932 tarihine müsadif salı günü saat on bet
te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmut
tur. Taliplerin mikdarlarını ve sevkedilecekleri ve bulundukları 
mahalleri öğrenmek üzere İstanbul lisesindeki kaleme ve ihale 
~ünü teminat makbuzlari ile Cağaloğlunda Maarif dairesindeki I 
lıseler mübayaat komisyonuna müracaattan. (2427) 

1411.T lvET MATRAASL : 

Ford Motor Kumpanyası Türkiyedeki 
Acentelerinin iştirakile muhterem müşteri
lerine bir. mükafat verecektir.. Bu mükafat: .. -

• • • 
YENi BiR OTOMOBiL 

veya 
• • 

BUNUN BEDELiDiR 

,Bu mükafat hiçbir ücrete tabi değildir. 
Buna karşılık olarak satış f iyatlarınada 
kat'iyen zam yapılmamıştır.Bu hususa ait 
tafsilat ve şerait Haziran bidayetinde ga
zetelerle ilan edilmiştir. 
Bu şeraite nazaran 1 Haziran tarihile 
30 Eylül tarihi arasında bir F ord otomobil 
veya kamyonu alan her müşterimiz bu mü
kafatı kazanmak fırsatını elde etmiş olur.-
En yakın Ford Acentesine derhal mü
·racaat ederek bu şayanı hayret mükafat' 

' hakkında izahat istevinil-

UNCOLN -flH-d<oO. 
, 

AlRCllAFl 

" Hat boyu 
" Anlan sokak 

'" Köy içi Dibek sokak 

" 
" 
,, '' ,, ,, 
" Şevketiye İstasyon C. ,, ,, " 
,, 

" .. 
" " Hat boyu 
" " Bulvar caddesi 
" " Arslan sokak 

Kalitarya kariyesi Andonun 
bağında 

Y eıilköy Ümraniye 3 ncü ıokak ,, ,, ,, ,, 

12-14 
10 
7 
9 
3 
1 
3/1 
6 
19 
6 
Yoktuı 

6 
18 

" " Mektep sokak 38 
" " Kalaycı sokak 49 
" " Güğercin sokak 13 
" " Bıldırcın sokak 13 
" " İstasyon C. si 86.88 
" " " " 90-92 
" " " " 108-110 
" " Çekmece C. si 2 

BakırköyKartaltepe İncirli C.si Yoktur 

Ahşa 
Ahta 
Ahşa 

Kargir d 
Ahşa 
Aht 
Ahşap 
Ahşa 
Ahşa 

Bakırköy kazasının mevakii muhtelifesinde kain numa 
balade yazılı 27 kalem milli emlakin bir senelik icarları m 
deye konulmuttur. Talip olanların yevmi ihale olan 22 H 
932 tarihine müsadif çartamba günü saat 13 te teminat a 
le Bakırköy Malmüdürlüğünde müteıekkil ihale komisy 
ve batkaca izahat almak iıteyenlerin her gün mal kal 
müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 

l~tan~nl ~ı~~i M~esseseler 
Mtibayaa komisyonu riyasetinde 
Sıhhi müesseselerin 932 umum ihtiyaçları hakkındaki nı 

dem ilanların hükmü yoktur. 
MezkUr müesseselerin Mayıs 933 gayesine kadar olan b 

nelik sadeyağı, et, ekmek, pirinç, §eker; sabun; süt; yoğ 
alelu.~um kuru erzak ile taze sebze ve mahrukat ve me 
hayv'aniye ve atı hayvanları tanzim edilen ol baptaki ıarto 
leri veçhil.ı ve kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere m ·· 
saya konulmuttur. BunJardan et, ekmek, süt, yoğurt ve sad 
21 Haziran 932 salı günü saat 14 te Yat sebzeler ile teker, pi 
sabun ve emsali kuru erzak, ile mekUlitı hayvaniye 22 H 
932 çartamba günü saat 14 te ve alelUınum mahrukat ile 
ve sair atı hayvanatın 28 Haziran 932 salı günü saat 14 
Fiatlar haddi liyik görüldüğü takdirde ihale edilecektir. 

I• • 1 MAMA Bu baptaki tartnameleri görmek ve fazla izahat almak st zıraat banka~ındanır . ""'\ yenlerin mezki'.ir komisyona müracaatları ilan olunur. ( 

Pend:k kariyesi, köy arkası (önü plaj) kötk; f;ahçe,609-llNo.lı lı Yavru~U:U~!':!in;:aıdır. l --N--a-f-ı·-a-V--e-k-aA_l_e_t_ı·_n __ d_e_ ... 
Muhammen K. 12000, Müdevver K. 12000; Tapu No. 150, 
ısı, ıs2, 153; ıss 

ihale bedeli nakten veya gayrimübadil bonoaile tesviye edil- latanbul ikinci icra memurluğun.. 
mek üzere yukarıda yazılr gayrimül:adiller emvali, ıartnamesi. dan: Mahcuz paraya çeyrilecek eta 

Samsun • Sivaa battı üzerinde kain Kunduz civarından · 
edilmek üzere on bet bin metre mik'ap balaat kapalı zarfla 

ne tevfikan kapalı zarf usulile satılığa çıkanlmıttır. Yevmi ihale nakasaya konulmuıtur. 
30-6-932 pertembe günüdür. Talipler muhammen kıymet üze- .ier lıonaol portmanto ayine yazıha
rinden yüzde yedi buçuk pey akı;ıelerini nakten yahut gayrimü. ne ve aaire 14 haziran 932 tarihinde 
badil bonosu veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak tek- 11&at 17-19 da Taksim Feridiye cacl
lif mektuplan derununda ayrıca zarfla ihale günü saat 15 te Dör deainde 70 No lu Hanenin lıapuını 
düncü Vakıf hanında bulunan bankamız satıı komisyonu riyase- önünde sablacağından taliplerin ma 

Münakasa 25-6-932 tarihine müsadif cumartesi günü s 
te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 

tine tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapısına talik edilmi§-

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
vakkat teminatlarile Ticaret odası vesikalarını ayni gün ve 
te munakaaa komisyonuna vermeleri lizımdD'. 

hallinde memuruna müracaatları i-tir. Fazla tafsilat almak isteyenlerin İkrazat servisine müra. , 
Taliplerin münakasa ıartnameaini bir lira mukabilinde 

rada demiryollar intaat dairesinden, lstanbulda Haydarpa§• 
man itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (l caatlan. (2397) lin olunur. 

Türkiye Cümhurivet Merkez Bankası 
2 Haziran 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 

[ 

Külçe safi ki!..ıgram (ilAveten tedı-
'\.J vüle çıkarılan binkonoılar karşılığı) 
· an Külçe sal! kilogram 

Mesk~k 'l iirk alnnı ıafi kllogram 

Banknot 
Ufaklık 

' 
D2hildeki Muhabirler 

Hariçteki Mubabirlen 

6.178,211 
719,945 

2.103,974 

Lira 8.688.589,99 
ı.o >6.ı>o1,ıo 
2.942.503,81 

I0.878.609,-
239.383,88 

Altın Mevcudu { ll&veten tedavüle çıkınlan ~ 

751 440 an not ar arşı ıb. 
Klilçe safi Kilogr b k 1 lı: 1 .., ~ Lira 1.056. 960,89 

' { Ut.eten ted•vlil 
Altına tahvili 1 Duviz mevcudu çıkanlın bank· Li 768 504 52 kabil notlar karşılığı ra J. · ., " 

Serbest dovizler ı1-•::__ __ ı.3_b_5_.a_o7_,9_1_1 
Ha:ı.ine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nıktiye karşılıgı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tediyat 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham ve { Deruhte edilen evrakı naktlye 
Tabvil!t karşıhğı ( itlbarlkıymetle ) 

Altın üzerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım Hesaplan 

Kınuaun 6 ıncı ( 
maddesine tev- ~ ~oo 000 T' k 1 fikln t< vdi edi · { • • ur 1 tını 
len kıymetler ı 
Muhtelif Depo lleiaplan 

1 
Lira 158.748.56.q,

.- l!.218.563,-

Lira 0,-

1 27.125.825,-

4.625.000,-

Yekiin 

i Lira • 

23.7Ş5.693,78 

ı.ssa638,67 

'· 190.803,82 

156.530.000,-
1 

117.125.825,--

1.278,SŞ 

5.397.446.76 

J.787.-113,86 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı uktlye 158.748.563,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine ıevf!ku 
vıkl tediyat -l!.218.563,-

Deruhtc cı)lltn evrab nıkılyt bakiyesi l56.5;m.ooo,-
K1r$ıhgı tamamen ılun olarak tcdavlile vaz e4llen 1 Lira 9. 7 4!i.550,88 
Karşılığı tamamen alanı tahvili kabl dövts olarak 
tedavüle vazedilen .__.p.___J_.7_6_8._53_4,""-5_2_
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Vadesiz Tevdiatı 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevd-b 
Muhtelif 
Nazım Heaaplar 

l 1:18 
802746,51 

5.289.078,45 

TeKtlll 

Lira 
ıs.000.000, 

168.044.085. 

l,802.69 

• 29.608.49 

4.68~53J,I 

H5.279.62 


