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8 HAZİRAN 1932 
7 inci aene No. 2271 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Almanya'da 
Siyasi 
Buhran 

AJmanyada hadi.eler bqdön
dürecek derecede seri ve hiç te 
beklenilmeyen bir cereyan aldı. 
Reiaicumhur Hindenburca iatinat 
ederek iki seneden beri Almanya
nm mukadderatını dirayetle ida
re eden Brüning' 16 haziranda 
Lauaanne'da toplanacak olan ta
mirat konferanaına iftirak etmek 
üzere hazırlanırken, anaızm iıti .. 
fa etti. Bu istifanın aebepleri arat 
hnlırken, belki Brüning'in istifa
aından da daha garip bir hadiae 
olarak Von Papen BaıvekaJete 
geçti ve kimaenin beklemediği bir 
kahine tetkil etti. Ertesi gün de 
Reicbatag'm dağıblmaamı talep 
etti ve Reisicümhur da bu talebi 
tanip etti. Şimdi temmuzun 31 in 
ci günü yeni intihabat yapdacağı 
bildirilmektedir. Geçen ayın baım 
da tamirat ve tahdidi tealihat me
aelelerini Brüning ile müzakere 
edecek olan Franaız hükümetinin 
mahiyeti hakkında tahminlerde 
bulunurken, timdi Fransız hiikU
meti taayyün ehnit bulunuyor. 
Bu me•eleleri Herriot ile müzake 
re edecek olan Alman hükfuneti
nin hüviyeti etrafında mütalealar 

• 
ır 

i ve ikb i 
saat izahat 

ileri sürülmeğe baılandı. 

Filhakika 16 haziranda Alman 
yayİ Lausanne'da timdiki Von Pa 
pen hükümeti temsil edecektir. 
Fakat bu hükfunetin muvakkat 
olduğu herkes tarafından takdir 
edilmektedir. Sonra Almanyada 
hiç bir aiyaıi zümrenin ve batti. 
Batvekilin mensup olduğu fırka
nın dahi itimadını haiz olmadığı 
aıdatdıyor. itin garip tarafı fU· 
dur ki, Von Papen aabık Batvekil 
Brüning'in fırkasma menauphır. 
Ve bu fırka Von Papen ile alaka
aıru keamiıtir. Esasen Von Papen 
de bir fırka hükümeti teıkil etmif 
olmak iddiasında değildir. Kendi
ti reaınen katolik merkez fırkası
na mensup olmakla beraber, te
mayülatı aağ cenaha, yani Hugen 
beıır millicilerine doğrudur. Kahi 
neaine dahil nazırlar da hrka a .. 
damları değil, Şarki Pruıya'da 
erıd&k ve arazi sahihi olan asilza
delerdir. Bunun içindir ki Von Pa 
pen kabinesine "Baronlar kabine
ai" iami verilmiftir . Ve kabinenin 
en nafiz azası da Brüning kabine
•İnd Müdafaai Milliye müstetar
biı ••ziEeaini ifa eden Cell<6ııral 
Von Schleicher'dir. 

Von Papen kabinesi, bir inti
kal hükümeti olduğundan bunun 
büTiyeti üzerinde fazla tevakkuf 
etmeğe lüzum yoktur. Yeni Al
~ hükUınetinin ıekil ve mahi
yeti ve bittabi takip edeceği aiya
aet an.,_k 31 temmuz intihabatm
dan sonra belli olacaktır. 

Bununla beraber, 31 temmuz 
intibabatına da pek fazla ehem
miyet atfetmemek lazımdır. Çün
kü Almanyadaki devlet tekli parl 
manter idare teklinden batka 
bir mahiyet kesbetıneğe batladı. 
Bir müddetten heri Brüning kabi 
neai, ReichataB'ın itimadına isti
nat ederek değil, Reiaicümhurun 
itimadını haiz olduğu için iktidar 
da kalryor ve Reiaicümburun fev
kalade aalabiyetlerini iatimal ede
rek memleketi idare ediyordu. Bu 
itimadı kaybettiği dakika meclis
teki nziyetini tetkik etmeğe bile 
liizum görmeksizin derhal istifa 
etti. Sonra Reisicümbur Von Pa
pen'i Baıveka!ete tayin ederken 
mecliain veya fırkalann temayüli 
tını hesaba katmak IÜzumunu bia 
setmedi. fmperatorluk zamanın
da da hükümdarlar Baıvekillerini 
ayni tekilde azlederler ve ayni 
auretle intihap ederlerdi. Binaen
aleyh Brüning'in iatifaaı ve Von 
Papen'in tayini cümhuriyet kanu
nu eaaaiıinin ruhundan ziyade im
peratorluk devri ananesine uygun 
g5rünüyor. ikinci Wilhelm de Bia 
C'ıırck'ı ve Bülow'u böyle a.zlet
mifti. Gerçi timdi sol cenah fırka
lan bu yeni vaziyetten endite edi
yorlar. Fakat hakikat ıudur ki, 
bu vaziyet pek o kadar da yeni 
deiildir. Esasen bir zamandan be
ri Briining' cümhuriyet batyeki
linden ziyade İmperatorluk ıanae 
liyeai vuiyeti takmmııtı. Bis
mau:k, 1890 aeneaine kadar Al
manyayi naaıl idare etmitse o da 
ayni tekilde idare etmeğe baıla
mııtı. Binaenaleyh belki de farkm 
da olmayarak aağ cenah fırkalar 
İçin zemini hazırlamıı bulunuyor
du. 

Diğer taraftan Reisicümbur 
Hindenburg'un ihtiyarlığından ve 
Reislcümhurluğu aabık Alman ve
liabdine terketmek iatediğinden 
ele bahsediliyor. Gerçi bu ıayialar 
l'eUnen tekzip edilmiftir. Fakat 
lounlann bu arada ileri sürülme-
8İncle bile huauai bir mana vardır. ' 
Biaaenaleyh Almanyadaki bub
...., biik\imet değifmeainden zi
yade rejiıiıin hüviyeti üzerine bu 
~ yaptığı ve Y•l"JI! da yapmak 
utidadmı gösterdiği tesir itibarile 
dikkate §ayandır. 

Alımet ŞOKRO 

• 
Emir Faysal ı iki mühim 
Yann geliyor 1 Tarih! 

> 

Başvekilin izahatı 
Fırkada büyük 

bir alaka ile dinlendi 
Akşamki tr'j1 t'"i j 9 Haziran perşembe, 

doğruca j 17 Haziran cuma •• 

Buğday fiatlarında 
gayritabiilik •• 

• 

• 
ismet Paşanın üç buçuk saat 
devam eden beyanab sürekli 

alkışlarla karşılanmıştır 

Mahmut Esat Beyin bir takriri daha 
si takarrür etmittir. Mahmut 
Esat Bey fırkaya bir takrir da. 
ha vermittir. Sabık Adliye veki 
li bu takririnde hükümetin 
Türk müstahsıli için ne gibi 
tedbirler aldığım sormaktadır. 
Başvekil İsmet Paşanın fırka 
grupunda umumi politika, Ro
ma seyahati ve iktısadi vaziye. 
te dair olan izahatı büyük bir a 
laka ile dinlenmiş ve sürekli al 
kışlara mazhar olmuştur. izaha 
tın üç buçuk saat devam ettiği 
söyleniyor. Fırka azalan hükU. 
met reisinin bugünkü beyanatı 
nı harikulade güzel addetmek
te ve "enfes" olarak tavsif eyle 
mektedirler. 

TEBLIG 

Anka,.!iiya gidıe k Dikkat edilecek iki mühim 

Hicaz kralınrn oiJlu 
Hariciye nnzırı 
E'mir faysal 

tarih var: 

ı 
9 Haziran Perşembe ••• 

17 Haziran Cuma .•• 

1 Birinci tarih otomobil yarışı 
1 ı:ın son kayıt günüdür. Bu gün 
j den sonra müracaat edenlerin 
müracaatı sayılmayacaktır. 

1 Bundan dolayıdır ki meraklılar 
o tarihe kadar behemahal kayıt 

1 fişlerini doldurarak Türkiye 
Turing otomobil kulübüne mü
racaat etmelidirler •• 

ikinci tarih te yarışın icra 
edileceği gündür. 17 Haziran 
cuma günü memleketimizde 
ilk def& yapılan otomobil sür'at 
yarışının tarihidir. Sporla ya
kından ve uzaktan alakadar o
l;.nl~rm bu tarihi unutmayacak 
lan muhakkaktır. Çünkü o gün 
Taksi Kralı meydana çıkacak
tır. 

Y arışlann fevkaladeliği ve 
Hica2 kralı lbciJsuut H2. ııi intizamı için sarh mesai edil-

i~ci oğlu ve Hariciye vezin mektedir. Dünkü nüshamızda 
mır Faysal ile refak tindeki ze-, a· ı yarıtı tertip ve idare edecek o. 
tın Rusya'dan m<:mleketimi2e b - I h ) • il~ . "k. 
reket ~ttiğini ajans bilıfırmışti. , an eyet erı an. etmıttı • 

Emır Faraa!ı hiimil Sovyet d Yarıtın tam hır ahenk ve ın 
rah Franz ~ering vapuru ak- ı tizamla cereyan edeceği bu ze 

ANKARA, 7. A . A. - C. H. F. flllD ~eç vakıt veva yarm e&Ja: vabn tahaiyetlerinden de anla. 
gunıpu bugün öğleden sonra Afyon hah lımammıza g l~t- Valı . 
mebusu Ali Beyin riyasetinde toplan B. ile He•~ ~ .., • ... , şılmaktadır. 
dı. Batvekil P&§a Hazretlerinin 1- b-~F ... Aak;,.i DeniE Li.... Dün u JD',, aba~•" J gençliğin 
tal ya seyahati ve Türkiyenin müna. ~\ievre birinci smıfın& 11 L.J" iını .. '!l irli ~~-~ Y, C. H. F. da 

kaebatl bd~I d".J•.k~erdcmliii lzahk ı.l Jl:. ı ~ğer aivil mekteplerd~~ ~~" ' nu ~m32 ~ud~mı 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

İzmir meb'usu Mahmut Esat 
Beyin masonluk hakkındaki 
takriri Fırka grupunun bugün
kü İçtimaında okunmuf ve ge
lecek salı içtimaında müzakere 

daki doıtane münasehabn inkitafı (Devamr finci: sanilede) 
a e ın en ı ı ı m e et araaın- ,"...... • ı .. c ... • ır ~ 1 .receaı ı 1. 

ve Başvekilin müıbet ve memnuni
yet baht intibaları fırkaca da takdir
le telikki olunmuı ve hükumetin 
•iyaseti müttefikan· tasvip ve te- 1 • "C:'enere 
yid edilerek celseye nihayet veril- ' r 1 
mittir. 

• 
ihtilaf zannedildiğin-

den daha büyük .• 
• 
lstanbul'daki emlakin yüzde 

95 i Evkafla alakadar ••• 
Belediyeden ne isteniyor ve Evkaf em

lak sahiplerinden ne paraları alıyor? 
1 

lstanbul Evkaf Müdürü 
Niyazi Bey 

.Evkafın mukataa hissesin
den dolayı belediye ile Evkaf 
arasındaki ihtilaftan bugünler
de sık sık bahsedilmektedir. 
Evkafın tahsil ettiği İcareler 
hakkında şu malumatı aldık: 

Evkaf idaresinin mukataa 
ve icarei müeccele namları al
bnda alakadarlardan iki nevi i
care tahsil eder. Evvelce bun
lar, icarei vahideli evkaftan alı 
nırdı. Bilahara görülen lüzum 
üzerine icarei müeccele ve mu
kataa namile iki nevi icare alın 
maia baılandı. Emlakin icarei 

müecceleli olup olmadığı tapu 
kaydından anlaşılır. Bu nevi 
emlake sahip olanların tasarruf 
hakları icarei müecceleyi ver
mekle mukayyettir. Vakıf em. 
lak sahipleri, malın mülkiyeti. 
ne değil, ancak İntifaına muta
sarrıftırlar. Malı bir başkasına 
satabilir, yahut veraset suretile 
intikal ettirebilirler. Ancak, 
mülkün yeni sahibi de bu icarei 
müecceleyi ödemekle mükellef
tir. lcarei müecceleli yerler, 

1 
hükmi eşhas yedinde ise bunlar 
dan ethası hükmiye kanunu. 
nun beşinci maddesi mucibince ' 
mukataa alınır. Mukataa, vaz'ı 
nm sebebi, bu kabil eşhası hük 
miye yedinde bulundukça mah 
hile kalmak ihtimali olmama. 
smdan ileri gelir. lcarei müec. 
cele, iratlı olan yerlerin maliye 
ce konulan gayri safi İratların
dan, irataız olan yerlerin de 
kıymetleri üzerinden alınır. 1. 
carei müeccelelerin nisbeti bin. 
de iki buçuktur. Mukataaya ge 
lince, bu da iki kısımdır: ı 

1 - Zemini ve ebniyesi va. ' 
kıf olan emlak, eşhası hükmiye 

1 nin - belediye, idarei hususiye 
ve saire gibi - tasarruftan altın 

1 
dadır. Bu takdirde gerek zemin 
ve gerek binanın kıymetinden 
binde iki buçuk nisbetinde alı. 

(Devamı S inci sahifede) 

Yardım 
Borcu!. 
iık teberru list2-
sini neşrediyoruz 

F enerbahçe lokalinin bir • 
den bıre bır kül yığınına ta. 
.ıavvül etmesi sadece ıarı la
.;ıvert formanın yirmi beı se
_ıelik şeretli mazisini taııyan 
.arı değıl, bütün sporcuları 
Jerin bır teessüre sevketti. 

Fener yuvasının tekrar 
_;urulması için mütebarız bir 
.ılaka ve hassasiyet var. 

Dünden beri muhtelif yer. 
,erde teberru lısteleri açıl. 
.nıştır. l.azetemiz de memle
n;etın bu en feyızli ve semere 
. ı kulüplerinden biri olan te. 
~ekküıün bir an evvel kendi
•ıne hır çalışma yeri yapabıı 
.nesi hususundaki şedıt faah 
yeti hızla neticelendirmek 
yolunda hizmet edebilmek ı
~İn vaki müracaatları da na
.tarı dikkate alarak yapılacak 
ıeberriıleri kaydetmeye ka. 
ıar vermiştir. 

llk teberruleri bugün kay 
:!ediyoruz. Listeye her spor. 
cu ve sarı lacivert formanın 
.ııubyi kudretinin yettiği 
.<adar bir mikdar ilave eder
;e maksadın tahakkuku ko
.aylaşır. 

Hiç şüphe yok ki sport
menliğin bir şiarı da centil
men olmak ve bol bir yardım 
;evgisi taşımaktır. 

Kuruş 

4000 
1000 

100 

5100 

İlk teberru/er 

(Milliyet) menaubini 
Ihsan Sabit Bey (es
ki sporcu) 
Kazım B. (Tütün in
hisar memurlarından) 

1 yakından alakadar olmakta ve 
kazanana verilmek üzere bir de 

(Devamı S inci sahifede) 

·-···--·-········ .. -· .. -··--
Müzeler 
Mütehassısı 

Mevcut eserlerin 
tetkik ve 

tasnifine başlandı 

Müzeler müdürlüğünün Alman 
yadan getirttiği müıehaaaıa profe 
sör Dr. Eckhard Muger vazifesi
ne batlamııtır • 

Profesör burada küçük tablo 
ve resimleri havi 30,000 kadar e
seri tetkik edecek ve bir aene 
memleketimizc1 e meıgul olacak
tır. Profesör İcap ederse Ankara
ya'da aıidecektir. Tetkikat bittik
ten aonra mufaual bir katalog 
ne_.filecektir . 

Hiç sebep yokken buğday 9 
kuruş 5 paraya çıkb! 

Gayritabiilik ve fiat tereffuu dikkati 
celbetmektedir •• 

Son gÜnlerde buğday fiatleri 
sür'atle ve son aenelerde görülme
mit derecede yükaelmektedir. 

Dün aahah Haydarpafaya 46 
va•on buğday Belmifti. Bilahare 
12 de gelen marıandizle de 20 va
gon arpa daha gelmiıtir. 

Evvelki günkü piyasada ekstra 
mallar 8 kuruı ve ikinci mallar 
7,5 kuru§& satıldığı halde dün fi
atler biraz daha yüluelmiıtir. 
Hatta son dakikada ekstra beyaz 
çavdarsız buğdaylar ailodan 9 ku 
ruı 5 paradan satılmııtır. 

Son günlerde 6,5 kuruta satı
lan buğdaylar Anadoludaki ucak 
lar ve yağmurıuzluk dolayısile 
birdenbire fiat tereffuu göstennif 
tir. Piyasada bu fiat tereffuuna 
BÖıterilen yegane sebep budur. 

J 

itin ıayanı dikkat ciheti, diğer 
hububat fiatlerinde de tereffU gö ~ . 
rülmeaidir. Buğday fiatlerinde 1 
son bir kaç ırün zarfuıda okkada buğday gelebiliyor. Dün bile 46 
3 kuruı, va.on batma 350 lira te- vagon buğday gelmeai bu husuota 
reffu BÖrülmüftü. ki sarih vaziyete ifade eder. Bu 

Yeni mabaulün pi:raaaya arzı- kadar bol mevaridat kaqısmda 
na kadar bu vaziyetin devam ede fiatlarm inmesi beklenirken aksi 
ceği söylenmektedir. Fakat ne de bir vaziyetin husul bulması ve fia
olsa buğday fiatları üzerinde dik tını beklerunedik bir aurette yük. 
katı celbeden bir gayri tabiilik aelmeai yukanda da kaydettiği. 
Yaı;dn"· latanbulun günlük buğday ımiz gibi ancak §ayanı dikkat bir 
~~cı 30 vagondur. Halbuki her gayri tabiiliğin mevcudiyetine de
gun Haydarpa§Aya 40 - 45 vagon lilet eder. 

Tahdidi teslihat kon/ eransında 
lıava işleri 

CENEVRE, 7 (A.A.) - Tahdidi tealiaht konferanıı hava 
itleri komiıyonu bazı hava gemilerinin Cemiyeti Akvam miaakı 
nın 16 mcı maddesinin tatbikı halinde Cemiyeti Akvamm emir 
ve istifadesine tahsisini teklif eden karar ıuretinin ancak F ran
sız projesine bir lahika olarak addedilmesi hakkındaki Rus tek 
lifini 10 muhalif ve 4 müstenkif reye kartı 23 reyle reddetmittir. 

sf\'111111111111111ııım1111111111111111111111111 u11111111111111111111111111111111u111111111111' 

IYenilik? i 
= = = .. = i O/enler yaşıyorlar mı? ~ 
= ~ = romanının tefrikasıchr. = 
~ ~ 

geliş, gidiş nedir? Hlr- §_== 
_ /iğin derinliğinde ter- _ - -= temiz iken nirln bu = 
- dünyadan günahkar o- § = /arak dllnüyoruz? Biıi S 
;;;;; bu yarli meydanına {'ı- ~ 
- karana hayat ve lllü- § = == - mümüzle ne hizmet -§1 = gllrmüş oluyoruz? Ki- =: 
- Haziranda MiUiyet'te hu mi eğlendirmek için bu § 

yeniliği görecek, Üstad ebedi sahnenin palya
- Hüseyin Rahmi Beyin Mil- çoluğunu yapıyoruz?,, 
_ liyet için yazdığı bu fev- Ve üstad bütün esennı = kalade meraklı ve heye- henüz hiç kimaenin akıl 

canlı romanını okuyacak- ve sır erdiremediği muam-
;:: sınız. manm hal ve tetkikine 
_ Ölenler hasrediyor: 5 
~ Yatıyorlar mı? - lJıenler yaşıyorlar § 
§ ~ 1 == Üstadın uzun seneler-
i§ den heri tetkik ettiği ve lluh var m~ _ 
:= !ll~rinde ~alışbğı ~deh~, Ruhlar aramızda ve §; = ilmı, • felsefı, ~antastik. hır içimizde yBŞıyor/ar m ? = 
~ eserdir. Hüseyın Rahmı B. 1 §i 
~ romanına başlarken diyor ki: Öldük~en sonra gelip § 
~ "Bu dünyada iki mil- bize görilnenler var mı? §; 
İji hlm hAdiaenin oyunca- Ruh nedir? § 
~ ğıyız: Doğum, lllüm. Bu Hayat ve iJliim ne? § 
== -a = § 12 Haziran pazar gününden itibaren §i 
§ Milliyet'te bu eseri okuyacaksımz •• iİ 

ıı11111U111111Mmnn•ııaı•ıııııııınııurl 



Muhabir mektubu 

Edirne belediyesi mü
kemmel çalışıyor! 

HARİ.Cİ HABERLE~ 
Fransız kabinesi be
yannamesini okudu 

Yeni Yunan 
Kabinesi 

Mecliste beyanna
mesini okudu 

Yeni lzmir defterdarı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - İzmir defterdan latanbul t 

yiz komisyonu riyasetine nakledilmiş ve yerine Maliye v 
ti varidat birinci ıube müdürü Kenan Bey tayin olunmıqtur. 

Yalnız hu mühim şehrimizde 
nüfusu çoğaltmak lazımdır Beyannamenin esas hatları 

vahdesini tahakkuk ettimıeğe çalı-PARlS, 7 (A.A.) - Fran
sız meb'usan meclisinin küşat 
celsesi, reisicümhurun beyanna 
mesinin her iki mecliste de o
kunması ile batlayacaktır. Bu 
beyanname ayan ve meb'u&an 
meclislerinden -reisicümhur leş 
kilitı esasiye kanunu mucibin. 
ce ayan ve meb'usan meclisle. 
rinde müzakerata iştirak edeJı:i 
yeceğindeo - her iki meclisin re 
iıleri tarafından okunacaktır. 
Bundan sonra hükumet beyan
namesi, kıraat edilecektir. Be
yanname, meb'usan meclisinde 
M. Herriot, yan meclisinde de 
Maliye nazın M. Renoult tara-

AT!NA, 6 - Yeni M. Venize· 
fos ka.bine&i bugün mec:liate pro· 
gramını okudu. BaJvelr.il basta ol-

!lacağını beyan etmektedir. duğu cihetle M. Mihalakopuloı 

Fransız meclisinde hükumet· 
beyannamesi tasvip edildi 

PARIS, 7 (A.A.) - Reiıicümurhun ve yeni bükUmetin 
yannameleri saat 15 te meb'uaan ve ayan meclislerinde oktJn 
bilhassa meb'uaan meclisinde umumi tasviple kartılanmı~trr. 

Mali meselelerin bir hal suretine j kendisin<; veka~el ediyord-. Pro
rapb oükıin ve şcuati istilzam eder. , gramda ıkbaadı meselelere daha 

Zira bunun için yeni gayretler sar- ~:~:..;~:.:.tt~u::::~=tı:n::..: 
fetmek -re yeni mahrumiyetlere talı- nın kıymetini kormnağa ve Lau
mil eylemek lazımdır. Esasen bükU- sanne konferansında memleketin 
metler ve medistler cerek ana vata- iktıaadi menafiini korumağa bü ... 
tua--- e gerek müıtemlekelerin eski tün mesaisini aarfedecektir. 
. ~ . . 1 Programın okunınasındllll son-ıkh. L. refahlarını ıade ve temın yo M p 

1 
· ·· 1 k 

\ .. -... ""·· 1 • • ra, . apanaa aaıyu soz a ara 
lunc •m gayret:erını sarfede- progTamın müphem olmaoından 
eklerdir. Zaten Fransa bir çok ve dolayı kabineye şidcletli hücum 

gayet mühim beynelmilel mükaleme etmiı ve muhalefet fırkalannm 
tere · · · bul or vazifesi kabineye itimat reyi ver-

g".""nuf unuy · . . memek olduğunu aöylemqtir. 
Cemıyeti akvamın hararetlı bır a- B b"" • k b" b"" u ucuma ragmen a ıne u-

zası olan Fransa menfaanaişliğine yük bir elueriyetle itimat reyi al-

Hük\imet beyannamesinin son kumı radikal sosyalistler 
hndan alkıılanmııtır. 

Bundan sonra meclis. umumi aiyuet hakkındaki istizah 
rirlerinin müzakeresine geçmiıtir. 

Meb'usan meclisindeki radikal aoıyalist grupu M. Franı:"IN 
Albert'i reisliğe intihap etmit tir. 

Muğlada 1 ayda yapılan ihrac 
MUGLA, 7 A.A. - Mayıs ayı zarfında Küllük iskeles" 

den 628 sığır, 115 koyun, 16 manda, 31 bin kilo gübre; Bod 
iskelesinden 764 sığır ; 148 koyun; 296 keçi, 580 taTUk, 35 
100 kilo gübre adalara ve ecnebi memleketlere ihraç edilmittiı 

cdirııe belediye dairesi fından okunacaktır. Bunu müte 
akıp te meclislerin reisleri mu
tat olan nutuklarım İrat edecek 

ve mütekabil muavenet ye müzabe- t mıtbr. Yeni intihaba~ Ağuatoota 
ret siyasetine müncer olacak olan. yapılacaktır. M. Veruzelos Lau
tesanüt fikrine merbatiyetine isbat ~nne tanıi~1t bk.0?hf~ran1sınak ıdi!t'.· 

ED1RNEDEN: Sahifelerle 1 fenni belalar yaptırdma11 mu. 
yazı yazm;~ olsam Edime hak karrerdir. ferdir. 

_ • .. gı :zaman ag e ı ı tıma , en t••· 
eden çok mühim feclakirlıldara kat- ne Hariciye nazırı da refakat ede 
laıuruştır. cektir. kındaki intibaatımı taır.amile Eski belediye reisi merhum 

ifade edemiyecegimi anladım. Dilaver Beyin Edimeye olan 
Fakat vatandqlarıma bu gü- hürmetleri pek büyüktür. Mu
zel diyan tanıtmak için içim- maileyb belediye dairesini ve 
den gelen arzuya mukavemet kale içindeki asri mahalleleri 
edemediğimdendir ki kalemi vücude getirmit ve şehrin mü
bırakmak iıtemiyorum. kemmel haritalarını yaptırmış

Fırkalar vaziyet alıyor Fakat Fransa bu miiıterek cayre-
PARfS, 7 (A.A.) _ Muhte ti sarfederken uununi sulhun mühim 

lif siyasi tqekküller, yeni bü- zamanları olan emnü selamet, is
kUmetin siyaseti umumiye bak tiklal ve istikranoa ait metru kay
kmdaki beyanatının müzakere- l'ularmı muhafaz.a etmek mecburi
si esnasında ittihaz edecekleri yetinde bulunmaktadır. 
vaziyeti münakata için bugün fran.,. refahın en kuYVetli esasla
öğleden sonra toplanacaklar- n olan itimat ve krediyi doğuran 
dır. Maamafih, bugün meclis imza edilmif mukavelenamelere ve 
koridorlarında havanın futınalı verilmiı sözlere riayet prensiplerini 

__ ___, .. - .. ..,_ __ 
Roman yada 
Buhran bitti 

YENİ V ALI OZDEMIR 
SALIM BEY 

Halkın kendiıinden pek bü 
yük ümitler besledikleri yeni 
vali Salim Bey bir hafta evvel 
gel mit ve ite batlUIUflır. Sa. 
!im Beyin nezaketi tabii ve her 
müracaatları hüsnü telakki ede 
rek derhal icabına bakması 
halk üzerinde büyük bir tesir 
yapmağa batlamııtır. 

Valilerinin etrafında topla
narak memleketlerinin iktısa
di, zirai ve ümrani cephelerin
de yenilikler vücude getirmek 
istiyen gençlik harekete h..,la
mış olduğundan yakm bir iti 
de vilayetin mukadderatında 
mes'ut ve feyyaz inkip.flar hu
ıule geleceği kaviyyen memül
dür. Salim Bey sempatik ve 
demokrat ruhlu bir validir. 
Mumaileyh öteden beri ~!aye
tin bütün kuvvetlerini bir ara
ya toplayarak, ve ihtiyaca g&. 
re bereket ederek bunların yar 
dımlarından istifade etmesini 
pek ili bildiği için bu vilayet 
te de muvaffak olacağına fÜp
he yoktur. 

BELEDiYE DAiRESi 

Etrafı gayet dilleriib. bir 
parmaklıkla çewilnıit olan gü. 
zel bahçenin içindeki bu bina 
,ehre zinet veren abidelerden 
biridir. 30 sene evvel Mütir A 
rif Paşa zamanında yapılmıı 
olan bu kanarya kafesi gibi 
sık daire gerek tarzı mimarisi 
~e gerekse mefruıat Ye duyar. 
larında muallak tablolarile bir 
şaheserdir. Bu binanın mima.. 
n erkanı harp miralayı müte
kaitlerinden olup elyevm bele
diyenin mühendisi bulunan 
Nazif Beydir. Ve o :zamanki 
altın para ile 12000 liraya çık. 
mışhr. 

Belediyenin bütçesi (114, 
000) lira olarak teıbit edilmit
tir. itfaiyesi, fenni mezbaha. 

ıı, Üzerleri kapaklı, içerileri çin 
kolu nezafet arabaları, doktor 
ve ebesi ile edirne belediyesi 
burada büyük bir mevcudiyet
tir. 

BELEDiYE REiSi 
EKREM BEY 

Bir seneden beri belediye 
reisliğini muvaffakıyetle idare 
eylemekte olan Ekrem Bey E
dirnenin güzide evlitlarrndan.. 
dır. Mumaileyhin zamarunda 
elektrik, reımi küıadı yapd
mıt, tanzifat arabalan uri bir 
tekle ifrağ olunmnt, mükem.. 
mel bir kimyahane yapdmış, 
belediye binaaı tamir edilmiı, 
latanbuldan bir itfaiye kuman
danı getirtmit, halka ugari 
% 9 galononlu ekmek yedir. 
mit, mahlut yağları kat'iyen 
menetmit, mimarisinin aaarı11 
dan olan çartıları tamir ettir
miıtir. Bu •ene dahi 100 dük
kinlı bir hal ile, merhum bele 
diye reiai Dilaver Bey namma 
belediye kart11ındaki arsaya 
bir park in,aaı, tahtezzemin 

tır. Bu haritalardan 16 pafta. 
sini Bulgarlar göndermişlerse 
de mühendiş Nazif Bey yenile. 
rini yapmağa ba!lamıştır. 

MANZARA 

\iütevali harplerden şehir 

Edirne belediye reisi Ek
rem ve umum muhabiri
miz Ragıp Kemal Beyler 

kı.smen saraılmıt, kenar mahal 
leler yıkılmlf, büyük konaklar 
ıökülüp enkazı satılmakta bu
lunmuıtur. Çünkü hali hazırda 
ne bu konaklarda oturulacak 
hal ve ne debunları imar ede
cek mecal kalmamıtlır. 

Edimede eskiden (120,000) 

Siyasi vaziyet sa
rahat kesbetti 

olmadığı müşahede olunmakta müdafaa etmeğe çalışacaktır. BÜKREŞ 7 (A.A.) _ K.bine 
ve muhtelif fnkaların hatta sos lfte bu sebebe binaen ikbsadi faa kat'i ve ~ olarak !e!eklriil et
yalistlerin bile M. Herriot'u liyetleri tedrici ve makul bir ,.urette l mittir. Transilivanya nazırlığına M. 
Lausanne' da lazım gelen nii- tanzim edilmiş bir şekilde tekrar Hatzegann Besrabya nazırlığına 

baJlıyacaktır. M. Haopia tayin edilmitlerdir. M. 
fuz ve hakimiyeti iktisaptan ., k bl i l Vaida vekateten mesai nezaretini, 
menedebilecek kafi ekseriyeti .. .eni Fransız a nes n n M. Mironesco veületen Hariciye-
ibra:zdan uzak bırakacak her- beyannamesi yi, M. Potarva vekileten ziraati, 
hangi bir tezahürde bulunmak- PARIS 7. A. A.- Yeni Franır:z M. Lugoıiana vekaleten maarifi de-
tan istinkaf edecekleri umumi- lctbiaesmin Meb'usan meclisinde M. rubte etmiılerdir. . 

· • . M. Tilea hariciye ye Brandsch ip 
yetle görülmekte Mli. Hemot ve Ayanda M. Renoult ta- ka B ··-'-'let d" d -•·-"' ~ . . • en aşvexa nez m e eaa.uıyÇW,.-

M. Lebrun'un Parlemanlo- ı-afmdan okunan beyanı.mesınm ler Müstetarı tayin edilmitlerdir. Na 
ya. gönderdiği beyanname batlıca kısımları ıunlardır: zırlar tahlif olanınutlardır. 

PARIS, 7. A. A. _ Reiııiciimhur Bugün Meclisler bazuruna ı;d<an BÜKREŞ ,7. A. A. - Vaicla ka-
yeni biikUmet Franaanm menfaatla- bineoinin teıeldriilü siyasi vaziyete 

M. Lı:brun Meb'asan ~isine sön sarahat bahıetmek.tedir. 
denniş olduğu beyanı;>amede miite- rım franır:z clanokraaisinin an'ane- Efkarı umumiye kabinenin kat'i 

veffa Reiı M. Dou'f'er'i~r hatın.u" aıjı(it "'l'Jır."!_~Y tq-eldriilii beklemeksizin bu netice
tebcil ettikten n • riinİleyt.İ• ~~ ~· den dolayı menauniyetini izhar ey
hayatında reıL kariydı, köy "•;rlil' f;;tıii olij) kötk; bahçe,6()9.:ıı~ .. :-ktedir, 
mı• •· ol - · n .. K. 12000, r .... _ ti 21\()(); Taou No .. p Genç liı.enllerle SO$yal demokrat 

oau ...,.._ Ye mubafazalıirlar fırkalarile yapı-
sonra kanunu esasi.u;. ~ll. t1tbın cl.i bey'telmilel ziliw., v iatiz-ı muha lan müzakerat devam etmektedir. 
resinde cihan bubranmm isıibam faza etmek istemektedir. Mali vazi- Fakat bu fırkalann hülnimete itti· 
e,.lecliği şekilde bütün Fnnaı:damıı J'et eınmiyetli bir tekil ve hal göa rıaki kabul etmeleri meşkük bulun-

terınel<ledir. l1te bundan dolayıdır maktadır. 

l
ı ki hazineyi müşlcülit brtısında bı- Her hal ve karda Vaida kabinesi 

ku d tamamen bir intihabat kabinesi o-
5, odunun çekisi 300 ruşa ır. rakmamak ve bütçeyi muvazenesiz !arak kalmaktadır. intihabatın tem-
Geçen ıene 30 patlıcan b~ ku j bir hale getirmemek lazım ıelir. muzun birinci 15 günü nihayetinde 
ruşa satılmıttır. 

1 

Yeni hükumet Fransarun mali itle- tqkilitı eouiye kanununa tevfikan 
NÜFUS AZDIR! ~ni ~ür'atle düz~lbnek v~ ~- ~- yapılacağı ~t edilmektedir. 

tisadıyalın heyetı wnunuycıaını ııı-

Dünyada her saadet nüfus 1 Jah etmek arzuıundadı:r. 
ile olur. Edimenin nüfusu zi- Halkın iyiliğine ve menfaatına 
yadc iken saadet te ziyade idi. çalqmak ve derhal bu islabatı viicu
Bu saadetin biç olmazsa ku- ela getirmek arzusu bütün millette 
men iadesi için Edimeye mu- zaruri olan emniyet ve itimat ham-
hacir sevkeylemek li:zımdır. lesini uyandırmak icap eder. 
Türkiyeye gelecek muhacirle- Beynelmitel mübadelelerin tabi tu 
rin bir kısmı burya iskan edi- tuldnğu usul islah edilmelidir. Hü
lecek olursa sevgili Edime tim kumet bugünkü buhrandan ağır bir 
diki vaziyetinden kendisini pek surette müteessiı· olan Fransız müı 
çabuk kurtarmış olacaktır. temlekitmdalr.i faaliyet ve hareket-

EDIRNENİN KARA teri de müdafaa ecleeeLtiı·. 
GÜNLERiNDE Bu müıtemlelcitta yerlile.e karşı 

Vaşingtonda komü
nistlerin 

fesat tertibatı 
VAŞiNGTON, 7 A.A. - Zabı

ta, komünistler tarafmdtlll yapıl
makta olan bir takını f-t terti
batını meydana çıkanaıf olduğu
nu bildirmektedir. 

nüfus var iken bugün (38,600) Edirne halkı baştan aıağı 
kiti kalmııtır. Zenginler git- memleketleri için çalışmıtlar 
mitler fakirler burada kalmış- ve çok fedakarlıklarda bulun
lardır. Edimenin Hinterli.ndi muılardır. Bunlar meyanında 
hudut bariciıade brrakılmış ve meı'ualarımızdan Şakir, Şev
eıki kalabalık da kalmamı§ ol- ket, Faik ve Şeref Beylerle Ga 
doğundan :za....llı Edirne iktı- lip Bahtiyar, lzmirde dava ve
aadi buhrandan müteessir ol. kili Faik, Kırklareli belediye 
muatur. Bereket Vet"lin ki Edir reisi Şevket, Edirne belediye 
nen.in mektepleri memleketin reisi Ekrem, Malkaralı Nazmi, 
iktısadi vaziyetini düzeltmit Fırka reisi Akıner oğlu lbra
ve bu sayede ticari faaliyet de him Beyler ve Köprüleri atan 
vam eylemekte bubnmuttur. Kara Bekir Efendi ile Müref
Burada iktısadi vaziy~te hi- . teli merhum Abdallab, Şarkö
kim bir sınıf Yar&a onlar <la m:.: yünden Müftü Asım, Y olagel
sevilerdir. dili bade Kasım, Lala Patah 

içtimai ve in'sani teı:illi mesaiainin 
tatbikine devam olunacaktır. Yeni 
bükihnetin progTam;nclaki vabd"t 
fU noktada I.aim bulunmalr.tach: 
Millete dinç ve tabii bir bayat te
min edecek mali ve ikfisadi bir mu
hit vucuda getirmek, .;.eaai erbeM
nı ve bunlarm haklannı korumak. 
ıendikalarm haiz bulunduldan ser
beoti haklarına, içtimai terakkiye ve 
içtimai ıigorta teşkili.tına riayet göa 
termek. 

Komünistler, payitahta 4000 
sabık muharibin bul,,_.uadan va 
payitahta müteveccihen yolda bu 
lunan yine bu miktar aabık muba
nDin payitahtta mevcudiyetinden 
bilistifade geçit resmi eanaunda 
zabıtaya lr.arp mücadele etmek 
iizere en ite yarar adamlarmdaıl 
iOO kifiden minıkkep bir lonvet 
tqkil etmek t.uavvunmda bulu
nuyorlardı. 

Komünistler, aabılr mu1Pariplere 
müıkilat çıkarmak arzaaundad .... 
lar. 

Zira sabık muluıripler, ~ 
kan bayrağmdan bqka bir hayra 
fın ortaya pkarılmaama müsaade 
elmemiıler ve ktztl bayra.ğm çe
ı.ın-ine mlnıoınaat etmqlerdir. 

Avusturya'ya mali 
yardım 

Liyik terbiye vı: tabıil husulUl>
da takip edeceğimiz ıiıtem biç bir 
tecavuzi mahiyeti haiz olmakıızm 

makiıl bir plan üzerine yeniden lall 
2İm edilecektir. Bütün Fransr:z ço
c:ulr.lar ıiçin ikinci derecede tahsil VIY Aı'lA, 7 A. A. - Mali 

ve siyaıi mabafil, Avuaturya'
nın ihy•yl maliıi için Cenevre' Cü.mhuriyetin nizam ve intizamı. 

( 6000) nüfustan ibaret o- Tevfik Efendiler ve Büyük Çek 
1 n bu muıevi ekalliyeti tica- meceden Hasan Şevket Beyle 
a Abırköylü Ahmet, Sağır lika. 

relin kısmı azamını idare eyle- bile maruf Murat, Köylüz bin-
mektedirler. Vilayet nüfusu- baıısı Mehmet ve Edirneli Müf 
nun hemen kiffeai bunların tü Zade Şerif, Çatalcadan fab
mütleriaidirler. Satılan arazi rikatör Hayri, İğneadala Hay
ve emlaki bunlar peyderpey al- dar Beyler ve Çatalca müftüsü 
makta Ye harap olanlan da ta- Osman Nuri, Silivriden Ahmet 
mir edet"ek mükemmelen yer- Efendilerle Kazım Bey ve lake 
!etmektedirler. ETVelce bir ev çeli Müftü Mestan Efendile 
icarı 6 liraya ikea bugün 20 _ Nazım Bey Zade merhum Is. 
25 liraya fırlamıttır. mail Bey, Silivriden merhum 

UCULUK VE PAHA
LILIK 

Burada ekmeğin kilosu 8, 
kuzu eti -45 - 50, sade yağ 
100, peynir alası 50 - 60, ka
•ar en alası 80 - 100, kömüı 

Sadi Bey, Geliboludan ic:zacı 
merhum Bahaettin Beylerin 
isimlerini tahkik edebildim. 
Bunlar memleketin ebedi tük
ranlannı kazanmış muhterem 
şahsiyetlerdir. 

Ragıp KEMAL 

mectani olacaktır. 

ihloı ek • 1 . "k de yapılmakta olan müzakere. 
m .uetmem şartiy e geruş mı • l . · · b l-'-1 • 

b. · • af il- -~·ı---'-"- erın netayıcıne sa ırsız lll a ın yasta ır oıyası an cuı .,.,.,..ur. t' 1 kt d" 
H • • . 1 _ ızar ey eme e ır. 

arıcı sıyasette su h ve musaleme R "eh p t et • b" 
. A d b"" .. d- ~-'-' I eı s oı gaz esı, ır ne-ti vrupa a ve utün unya....,.. t" · tı"h al d"l d"ğ" takd" . k"I· .. . ıce ıs ı e ı eme ı ı ır 
amumı lef ı al esasına muotenıt kuY d h • • bo 1 t d" 1 · · . . . . e arıcı rç ann e ıye erme 
vetlendırmek gayesını takıp edec&- "t t • lecek 

aı mora oraumun ge cu-
i;iz. martesi gününden sonraya ka-

.----+•-4•>-<eeıt ... u..-... - - - lamıyacağını zannetmektedir. 

B• h • h ed Weltblatt gazetesi de, dayin 
ır apıs an e lerle mutabık kalmak auretile 

kıyam bir moratorium emri vakiini 
ALLAHABAT, 7 A.A. - Fa- bertaraf edecek mahiyette faiz 

tehpur hapishanesinde bir kıyam ve amortiımanlarm muvakka
badioesi olmuştur. Mecusiler sili.h ten ve müddetle mukayyet bir 
la mukabele etmek mecburiyetin- h 
de kalan gardiyanlara hücum et- şekhildkek adrekb~bi:z ~ırakıl~a!a: 
mişlerdir. Kıyamcılardan biri•i öl- rı a ır. a ır proje tanzımını 
mü5, birçokları da yaralanmıotır. ' iltizam eylemektedir 

Almanyadainuhaba 
şiddetli olacak 

Hitlerciler riyaseti cümbura 
ait son intihabı 

da feshettireceklermiş.. 
BERUN, 7. A. A. - Reidlıtq 

iatih•batı, 31 temmuz tarihinde icra 
edilecolr.tir. Bu tarih, bülôimetin teo 
bit edebileceği en seç tarihtir. 

Fırlr.alar, intihap mücadelesine ait 
bazniddanııı sür'atle ikmal etmekte 
clirler. Bitlıasaa Meeldeınbourg
Scb,.erindelci yaıi m.uzafferiyetle
rinden cesaret alan Naziler fevlı:ali
de faaliyet sarfetmektedirler. 

Bu hafta içinde muhtelif fırkala
rın aktedecelderi içtimalar arasında 
en ııayam dik.lr.ati merkezcilerin iç
timaı olacaktır. Merkez fırkası, içti
ınamı Çlll"f&mba günü akteclecek ve 
bu içtimada M. Briiııina sukutunun 
esbat.nı açıkça izah ile biilaimetin 
beyazınamesine cevap •esecektir. 

Merkez fırbımın halka hitaben 
neıretmiı olduğu beyannamede 
kendisine tevcih ettiği mubareze da-, 
vetini kabul eyliyec:eği tüııl-izdir. 
Dün hiriıtiyan sendikalar reisleri 
bükiimete kartı hakiki bir ilim h:-rp 
beyannamesi netretmi,tir. 

intihap mücaclelesi, emsali -
l>uk derecede şiddetli olacaktır. Ge
rek sağ cenah gerek sol cenah bu 
mücade!zyi kat'i mücadele addet
mektedir. 

Merkez fırk.:.sr, intihap mücade
leıini muhtelif usullerle ve kendisi
ne ~;.solan clS.stikiyetle idare ede
cekl ' r. Fakat bu mücadele her hal
de ruhi ve fikri bir takım sağlam 
esaslara istinat eden, eczaıı araıın
da tam bir irtibat mevcut bulunan 
biiyülıı bir fırkaya yakııacak ıekil 
ve derecede ıiddetli olacaktıı-. 

Orta fırkaların intihabatta oyaı
yacakları rol, tali mahiyetle olacak
tır. 

Hiilr.Wnetin ise, sol cenah gazete
lerinin "Bonaparliıt" lakabını tak
llllf oldukları bir hükiimet için p· 
rlp te olsa resmi namzedi buk:nmı
yacalr.t ... 

Bunun da sebebi, gayet baoittir: 
Çünlıi fİmdiyc kadar böyle bir n. m 
set bul•nwmııtn-. 

Namzet olabileeek yalnı;ı: Naziler 
.-dır. Onlarla da biiloimet arasın
daki itilif beninı lll"tkülr.tur. Hii
ldlmetin hiçbir fırlıada taraftarlan 
,.oktur. 

Hiıler'ln r-1 utiri oilıan Hit 
fer fırbsııua ftZİyetinİ Yaktı m<r· 
loanunda bıldireceiini yazmaktadır. 
Ancalı:, Hitleriıı batlıca muaYi11lerin
den olan ve pek okadar ihtiyatkar 
ılHranmağa lüzum cörmeyen Geor 
ce Struaer, fırkanın von Papen bü 
lri'ınWi- hiçbir suretle bağlı olma
dığnu Ye intihabattan sonra yalnız 
yeni bir hülrumet tetkili ile iktifa 
etmek deiil, fakat bütün Almanları 
filen Nazi yapmak İcap edeceğini be 
yan etmiıtir. 

Müfrit milliyetperverlerin propa
canda tefi olan Goeblıet.. ise huıuıi 
bir oamiln kiitleoi muvac:aluwnda 
daha açık olarak intibabattan sonra 
Hitlercilenlen bir zatin baıftlril ta
yin edilmeaiaün talep olumıcaimr 
ve bir takım muhtelif bulnılô sebep 
ler ileri sürülmek ouretile riyaseti 
cümbura ait son intibababn feohi 
huıuaunun istenileceiini .Oylemlt
tir. 

Bu kabil heyanat. Hitler ,......._ 
IWl von Papen'in nya jeneral ,..,.. 
Schleicber"in oyunlarını değil lr.eoıdi 
oyunu oynamağa azmetmİf olduiu
nu göstermektedir. 

E.~ki kabineden yenisine 
cevap 

BERLIN, 7. A. A. - Brüning ka
binesi azalan Gennania gazetesinde 
volt Pa en kabine:sinjn mali. e ve 

içtm.i sigortalar --ıeoinde sa 
kabinenin iclaı-eoİ2Iİlder bıııldı:Dllllllll 
... - Papen kabinesinin tecaırüz 
ne lrarşı -..erdilderi ce..abt ""! 

tediı '"'. Bu cenıpta 1930 dan 1932 ..,.ıdfl!IJ 
ne kadar çok fena olan mali YBZİ 
te raimen ,_m,,tm 6 milyar 
fazla ekııilmit olduğunu , nakti iı 
rarm muhalua edildiğini ne dal 
ne de vadeli borçlann ziyade! 
diklerini hatırlatınaktadn-far. 

Salıtk kalıi.ne azalan, su'nıtlan 
nasında 600.000 ifıize ;, bulmak 
çin icap eden tedbirleri ittihaz 
miı olduklarını ve dahili bir ko 
zasyon tahakkuk ettirmek iiztre 
lunduldanru ili.Ye etmektcd"uier 

s....ı.r, ı. •• ı..,ı.... _._.-c-~ 
kıimetinin iktisadi buhranı ikti 
ve tamirat yülderi aleyhinde dipl 
ma.ai oabada mücadele için ,_.,ı. 
~ fedakirlık ı.alep etınq ol.ııt 
pna da .o,.ıen,.ılıtedirl<r. 

Germania gazetesi, yeni bük· 
beyannameaile bu cenbı mukay 
ederken Almaııyaam mubıdöerallt 

nın istikbalde olamıyacait lııadar · 
anlerde bulunmakta olduiuıuı teyil 
eylemektedir. 

Philippar vapuru 
Nasıl yandı 

MOSKOV A, 7 A.A. - T.
Ajann bildiriyor: 

Aden açıklannda yanarak 
tan Philippar Tapum yolcul 
kurtaran So..,..,t Neft Yapuru N 
vorouisk limanına cehnqtir. 
kiir ••pur mürettebatı hidi-~••~ 
;ıöyle anlalmaktaclırtar: G 
yin saat 2,30 da vapur ııuva 
uzaktan bir alev sördü Ye de 
telaizle neft vapurunun İun.İDİ ,,. 
imdada ko,acağmı bildirdi. 
yet Yapuru derhal tablia tedbi 
rini alarak son :Air'atle ve dal 
l.a.rla mücadele ederek kaza _, 
halline Yetİftİ. Y anıruılı:ta ol-' 
Pbilippar vapuruna 600 me~ 1 
yaldaıtıimırz zam.an mezkiir va• 
purdan imdat sesleri yiikıeliyor" 
du. Sovyet Yaparu durdu ve d.,,... 
hal tahlisiye aand&llarmı deniz<' 
indirerek kazazede vapura .,. 
halka doğrn oevketti. Bir kaç d_. 1 
kilı:a aoııra aanda llar kazazedclr 
ri cetirmeie başladı. c;iddclli alt 
ni.zgi.r vapurun yanan !J.a.aı.-,. 
parçalayarak kopar.; or ve tabii
siye sandp llannı da uzaldara 
yordu. Fakat, SoVJet vapurun 
mürettebab tahlia c•yretlerini "" 
fiflettirmediler, biiikia yanma 
olan Yapura çıkarak oradan d 
ze yedi tahlisiye sandalı indirdi' ..... . ... ' 

So...,.et bcdıriyelileri at.,... ve -
planı kartı fİddetli mücadele elfr 
rek Pbilippar Yapurunun - son .,,. 
fileli olan ııemi mürettebat ........ ~. 
riaiııi ti. ıetirdilw .Yolcular F 
ıı:z, Japon, Çia " aair..ı.. müttl'! 
kepti. Bunlar111 bir la-. ıta miil" _. 
1ıey.,. Rualardı. Yolcuı. __..., 
loir Sok biiyiik tiieear .... maliJed 
milyoner Dreyfıu ile zeftf!Si bu 
yordu. Y olcu!ar ~ npanı 
rettebaın. lıararetla t~r 
1..-clir. Y mnlara va 
.ıen.aı ıemi hastabaneoinde ~ 
manlar yapd"Jlf çıplak olaalara ' .... 
talı çartaflarmdan b-. -- -
bise dikilerek verilmİf ve yol 
iaıe olunmufbır. 17 mayısta 483 
şiden mürekkep olıın yolcular F 
sız Andre Llban vapuruna al<118P" 

eclilmiıtir. 
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Takas mukaveleleri 
,'/conomi 

Giinırükler 

eni takas projeleri 
Ka~bolan 
Milyonlar 

edildi • 
ımza 

•••••••• 

Rıhtım antrepola
rındaki ismi var, 

cismi yok mallar •• 
paya giden heyet şimdi 

~ ..... ovada. İsveçe de gidecek 
Senelerden beri Rıhtım am 

bar ve antrepolarında devam e. 
de gelen büyük ve şayanı dik. 

buğday mahıulünün çok mütees- kat sui istimalin ıon safhası da 
ıir olduğu aöylenmektedir. nihayet meydana çıkmıttır. Se 

~iııe ırelen malümata naaaran, 
ı eaa11 dahilinde muhtelif 

ııiteketlerle mukaveleler hazır 
üzere Avrupaya ıiden 

. heyeti Varfovada bulunmak 
'• Heyet, Stokholme lliradık· 
ıonra latanbula avdet edecek 

İll'ieyet timdiye kadar Macaria 
Çekoalovakya, Franaa, Al-

• ya, ve Belçika ile takaa eaa· 
r. tevfikan projeler hazırlaDllt· 

u projeler imza edilmittir. 
tnda, heyetin vaki olan tekli
hüanü ıuretle kabul etmiştir. 

yevm Lehiatanla mukavele 
için mUzakere cereyan etmek 

·. 
irde mahsul iyi 

nirden relen malUınata naza
Mayıa ayı zarfında havalar 

cina mahaul için müaait rit-

ilann çiçek açmaaında" bir 
a eYVel nafi yapurlar yağ

ır. Bu Ta&İyatte havalar 111 
müaait ıittiti taktirde mah· 

iyi bir aorette idraki bek
ktedlr. 

Kut yemi 
lfiain aldığı malUınata naza· 

r devam eden kuraklık haae
ıl bu aene memleketimizin kut· 

i iatihaalltı 211 • 110 bin çuva· 
ıçmiyecektir. Maamafih yağ

' lar yaldıiı taktirde iıtihıali· 
i bin ÇUTala çıkmaaı muhte-

eJ I' . Geçan aeneki kutyemi İa· 
ııi ıli.tr 80 bin çuval idi. 

almumu isteniyor 
ofyada Saint Sinode kançilar

ır odan 1,650,000 Leva kıyme
e e 111000 kilo Anadolu balmu-

14 temmuza kadar münak
.onulmuttur. Şerait Ofiıte 

)da meclisi bu
~ gün toplamyor 

(icaret Oda11 mecliai buırün 
•nacaktır. Bu İçtimada it ve 
ınç layihaları üzerinde ali.ka· 
komiayonun yapmıt oldufu 
at Üzerinde rörü,ülecektir. 

Kuraklık 
ark ve cenup vili.yetlerile 
<yada kuraklıktan arpa Ye 

BORSA 
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neler var ki Rıhtım antrepola. 
Ticaret oda11 bunu müabet bir rında esrarengiz bir el işliyor. 

ttıkilde tamik için vilayetler ve du. Her zaman bir balyanın, 
mahalli Ticaret Odalarından ma· bir sandığın veya bir dengin ye 
tum• at tahmm· i veya kat••, rakam· 1 d · d 
lar iateınietir. 

Ruslar fazla tütün 
alacaklar 

rinde oma ığı görü:üyor u. 
Nihayet bu şayanı hayret ta. 
gayyüplerin sebebini anlamak 
üzere tahkikata vaz'ıyet eden 
Gümrük heyeti teftişiyesi uzun 

Ticaret Odaaına ırelen malüma bir mesaiden sonra nihayet bu 
ta nazaran, Rusyada bu sene ıre· itin İç yüzünü meydana çıkar
çen aene zeredilen tütünün iki mıtbr. Gümrük müfettişlerin
mislinin zeredilnıeıi bet aenelik den Veli Cemil Bey yalnız bu 
proırram iktizaaından olduğun- itle senelerce uğratmıttır. T ah 
dan hu tekilde faaliyete ıreçilmiı· kikatın göstereceği son safha. 
tir. Bu ıene ıreçen senenin 164, ya nazaran senelerden beri Rıh 
000 hektanna mukabil 278,000 . tım ambar ve antrepolarında 
hektar tütün zeredilmi,tir. 11 

kaybolan efyanın mikdarı mil. 
y S t• t• yonlarca lirayi bulmaktadır. 

Unan- ırp ıcare ıı Tahkikatın birinci safhasında 
1 

BELGRAT, 7 A, A. - Cenubi meydana çıkuılanlardan maa-
Srrbiatan'ın bankalar ve ticari da bu son safhalarda da 78 kap, 
birlikleri mümesailleri dün Osküp balya ve sandığın her hangi bir 
te içtima etrnitler ve hükumetin suretle yok olduğu anlaşılmıs· 
Yunanistanla Yugoala vya. araım- tır • 
da bir ırümrük ittihadı imkanını 

tahakkuk ettirmesini talep eden 
bir takrir ıureti kabul eylemişler 
dir. 

Böyle bir ittihat, mümessiller
ce Yugoslavya harici piyasasının 

aıkınbh va2İyeti.ni ıılah için yeg& 
ne çare olacaktır. 

Murahhaslar, ayni zamanda 
ıon zamanlarda kabul edilen ve 
akıi teıirleri bütün halk tabakala 
rı için zararlı olan ziraatçileri hi
maye kanununun da ilgasını ta· 
lep eylemiflerdir • 

Maarifte 
• 
imtihanlar 
Başlıyor 

llkmekteplerde bir 
hafta sürecek 
Yarın aqamdan itibaren 

ıehrimizdeki bütün liıe orta ve 
ilk mektepler tatil edilecektir. 
Bütün mekteplerde de cumarte 
ıi ııünü imtihanlara baılanacak 
tır. tik mektep imtihanları bir 
hafta sürecek, lise ve orta mek 
teplerde bakalorya imtihanları 
ay ıonuna kadar devam edecek 
tir. 

M. Malche memle
ketine dönüyor 
Darülfünunun ıılahına ait 

raporunu Vekalete veren Pro. 
fesör M. Malche, dün Ankara. 
dan avdet etmit ve Darülfünun 
emini Muammer Ratit Beyi zi 
yaretle bu akıam saat 21 de 
memleketine hareket edeceğini 
beyan ve veda etmittir. Muam
mer Ratit 8. kendisini, bugün 
aaat 5 te Darülfünunda terefi. 
ne tertip edilen çay ziyafetine 
davet etmiştir. Bu ziyafette, di 
van azaları bulunacaklardır. 

Pendik ve Kartalda 
satılacak emlak 
Müzayedeye çıkarılan Kartal, 

Pendik ve Maltepe'deki Yunan 
emlakinin cumarteai aününden i
tibaren kat'i ihalelerine batlana· 
caktır. ilk partide 23 parça em
lak vardır. Gayri mübadiller, elle
rindeki bonolarla, bunları müza
yedelerine iıtirak e~~iıler~ir. 

Bonoların kıymeh .... ırun reç· 
tikçe düşmektedir. 100 !.iral.~k ~ 
nolar 14 liraya kadar duşmuftur. 

Bir suiistimal 
Gümrük idareıi şehrimizdeki 

bi< fabrikarun tetviki ıanayldan 
iıtifade ederek ıretirttiii mevaddı 
iptidaiyeyİ batka fabrikalara aal• 
tığını meydana çıkarmıştır. Tah· 
ki! devam olunmaktadır. 

f apu kadrosu 
,,enüz gelmedi 

lt.nl.,ITu 

Polisle 

Korkutmak 
• 
için •• __ 
Havaya silah atb
ğından yakalandı 
Beşiktaşta Uzuncaova'da maran· 

goz Ali efendi ile ayni mahallede 
oturan balıkçı Feyzi efendinin bir 
meıeleden dolayı muhakemeleri ırö
tülüyormuı . Muhakemede Feyzi e
fendi mahküm olmuıtur. Feyzi e
fendi bundan muğber olarak aokak
ta Ali efendinin arkaaını takip etmit 
tir. Bundan Ali efendi kutkulanmıt 
ve korkutmak makaadi ile havaya 
bir el silih alınıttır. Bundan Feyzi 
efendi korkarak kaçmata batlamıt 
ve taıkınlıkla batını duvara çarpa
rak yaıalanmı9tır. Ali de yakalan
mı.şbr. 

Esrar bulundu 
Bakırköyünde Haaan çavufun ha

nında oturan Mehmedin odaaında 
earaı bulunmuı ve yakalımmıttır, 

Kocaya dayak 
Kıuımpatada Kula.kuzda oturan 

Zehra hanım ıreçimıizlik yüzünden 
kocuı Muıtafa efendiyi döğmÜf ve 
başmdan yaralamıttır. 

Parası çalınmış 
Küçükpazar'da oturan Ahmet, Ser
çe aokağında madam Maperna ile 
konuturken kadın tarafından 23 li
raaının çalındıflnı polise ihbar et-
nıittir. • 

Bir Rusun cesedini 
fareler yedi . 

Beyoilunda bir domuz kaıabırun 
yanında çalııan 40 yatlarında And
rey iıminde bir Rus bir hafta evvel 
kaybolmuttur. Şüphe üzerine And
reyin Galatada eaki Ruı manaatırm 
da oturduğu bekir odaaı polialeT ta 
rafından açı1mı, ve mülhit bir man
zara ile karıtılanmıttır. Andreyin o
damn ortaıuıda bulunan cesedinin 
fareler taıahndan kemirHerek delik 
deıik edildiği ırörülmüttür. Bu ada
mın sabah aktam rakı ve ispirto iç
titi için bu yüzden öldüğü zanne
dilmekte. fakat ayrıca tahkikat ya
pılmaktadır. 

----··----
Bulgar gazetecileri 
yarın geliyorlar 
Şehrimizi ziyaret edecekleri 

yazılan Bulırariıtan mülhakatın· 
daki ıazete ve mecmuaların aa
hip ve ı.nuharrirlerinden mürek
kep heyetin yarın ltalya veya pa
zartesi günü Çar F erdinant vapur 
lanndan birile V ama' dan ırelece
ii anlatılmaktadır. Bulırar meı
lektatlarnnızla birlikte ''Bulrarı
ka Kitka" namındaki trup ta f4th· 
rimize ırelecek ve burada Bulırar 
hay ına ait oyunlar Yerecektir. ___.,.__...,..__ .,....__. 

Kibrit şirketi 
ı ıüdilrfi. geliyor 
Kibrit Şirketi müdürü M. Hof· 

man'ın bugün Ankara.'dıa.n avdeti 
mubtem~ldir. M. Hofman, bura· 
dan Avrupa'ya gidecek ve hüku· 
metle imzaladığı yeni itilı\.fnamc

vfik o beheri 407,302 dolar 

yapacak heyet dolaşıyor •• 
Mahkemelerde 

Heroinden değil de 
korkudan mı öldü? 

1 •••••• ' 

Papağan barı hadisesi davasın 
da yeni bi-r safha 

Bundan bir müddet evvel Bey 
oğlunda Papag:ın barında Sofiça 
isminde konaomasyon yapan kız· 
lardan biri birdenbire düterek, öl· 
müt ve Arnavut Süleyman iımİn· 
de bir adam bu hidiaeden dolayı 
zannaltına alınmrıtı. 

Şahitler Arnavut Süleymaoın 
Sofiçeye heroin verdiğini ve Sofi· 
çanm bu heroini çekerek öldiiğü
nü söylemi,1erdi. 

Süleymanın •i'rrceza mahke
mesinde cereyan eden muhakeme 
ıi eınaıında okunan adli tıp itleri 
müdürlüğünün raporunda Sofiça 
nın burun gıfayı tnuhatisinde ve 
bağırsaklarda, boğazda, midede 
heroin bulunamadığı anlatılmıt· 
tı. Fakat mahkemede ıahit aıfati· 
le dinlenen bir doktor Sofiçanın 
heroinle öldüğü kanaatinde oldu
ğunu ve bu kanaatinde iarar etti
ğini •Öylemit, keyfiyet tekrar 
tıbbı adli müdürlüğünden sorul
muıtu. 

Mevkuf bulunan Arnavut Sü
leymarun muhakemesine dün de· 
vam edilmiş ve tıbbı adlinin bu 
şahit doktorun iddiaları karşıam· 
daki suale verdiğ i cevap okun
muttur. 

Bu cevapta tıbbi adlinin nok· 
tai nazarında ısrar ettiği ve Sofi
çenin fazla küul İstimalı netice
sinde felci kalbiden öldüğünü 

Deniz 
Lisesi 

... 
Bu ur. 928 ._i a rue.Y.· 

' te}>ler·nr..-. 
talebe alacak 

Heybeliada Aakeri Deniz Li,.L 
sinin ikinci devre birinci amıfına 
bu ıene diğer sivil mekteplerden 
talebe alınacaktır. Alınacak tale· 
be adedi to dir: ikinci devrenin 
diğer ıınıflanna icap edene bir 
kaç talebe alınacakbr. Reuni ve 
huıuıi ortamekteplerden ıahadet 
nameyi haiz olarak gelenler 9 un
cu aınıfa imtihanaız olarak alma
cakbr. 50 kifiden fada talip olur 
aa aralarında bir müaabaka Unti
haru yapılacaktır. Temmuzun bi
rinden itibaren talebe kaydına 
batlanacaktır. ikmali olan talebe
nin imtibanlan Deniz Liffıinde 
de yapılabilecektir. imtihanlar 
bir ağustoata yapılacaktır. Alına
cak talebenin aıhhi nıuay~neaine 
bilhaaaa itina edilecektir. 

Ge Mübadiller 
Bugün 
Toplanıyor ----
Cemiyete dahil ol
mıyanlar kongreye 
alınmıyacaklar 

Gayri mübadiller konırreıi, bu 
.-ün toplanacak, heyeti idare bir 
senelik faaliyetine ait raporunu 
okuyacak ve yeni idare h~yeti in
tihabının aerbeatçe icraımı teklif 
edecektir. Cemiyete yeniden yazı 
lan ırayri mübadillerin adedi 250 
ye yakındır. Konereye, cemiyete 
yazılmıyan ırayri mübadillerin i,. 
tirakine müsaade edilmiyecek, 
herk::eaten içtima aalonu kapıam
da veaika aorulacaktır. Heyeti ida 
reye muarız olan1arla bitaraf ol
duklarını aöyliyenlerin hazırla
dıkları namzet liateainden maada 
her iki tarafı tatmin edecek bir ilı 
te hazırlanmııtır.Bu aonu.ncu liate 
nin kazanacağı kuvvetle muhte
meldir. 

Yeni muhriplerimiz 
Haliçte 

ltalyada int• edilip yeni ırelea Za 
fer ve Tınaztepe muhriplerimiz ev
velki ırece Hıılice cirmitlerdir. 

43000 lirayı alan 
katil yakalandı 

bildiriyordu. Bu rapor okununca 
iddia makanıııu işıral eden Ki.tif 
Bey ayağa kalkınıt ve Sofiçanın 
heroin koklamak neticeıinde öl· 
mediği, felci kalbiden öldüğü aıı· 
!atıldığını, korku ve heyecanm 
da bu felci kalbiyi tevlit edebile
ceğini ıöylemif, Arnavut Süleyma 
nın tabanca çekerek Sofiçayı teh
dit ettiği ve korkuttuğu ~ahitlerin 
ifadelerinden anlatıldığını aöyle
miş, bu tehdidin tevlit ettiği kor· 
ku ve heyecanın ölüm Ü'Eerinde 
müessir olup olmadığının bbbı ad 
liden sorulmasını iatemittir. 

Maznun vekili ba iddiaya ce• 
vap vennit, ınüvekkilinin heroin 
koklatmak suretiyle adam öldür
mek cürmünden mahkemeye aev· 
kedildiğini, yoksa tehdit ile ölüme 
3ehebiyetten maznun olmadıkla• 
rını, esnayı muhakemede vaafı 
cürmiin değittirilemiyeceğini söy .. 
lemiş ve bbbı adliye yeni bir ıual 
tevcihine lüzum olmadığını iddia 
etmit ve evvel emirde müvekkili .. 
nin kefaletle tahliyesi talebinde 
bulunmuştur. Mahkeme heyeti 
müzakereyi müteakip müdafaa 
vekilinin tahliye talebini reddet
mit ve iddia makamı tarafından 
aorulan aualin tıbbı adliden İatİ· 
zahına karar vermittir. Muhake· 
me başka ![Üne kalmı,trr. 

! Sıcaklar 
Devam edecek 

Bir çok yerlerde 
lUZ .narhtan 

fatlaya satılıyor 
Dün ıehrimizde gene tiddet 

il sıcaklar hüküm sürmüttür. 
Hararet derecesi 32 idi. Henüz 
yazın başlangıcı olması itibari
le bu tiddetli sıcaklar fevkala
de telakki edilmektedir. Rüz
gar daha bir kaç gün cenup ile 
şark arasında eseceği için ıı
caklar devam edecektir. Sıcak. 
lar dolayıaile caddelerde ellerin 
de caket dolaşanlar çoğalmıt
tır. Sucu, şerbetçi dükkan
larının önünde adeta sıra bekle 
niyor. Belediye buz depoıu ihti 
yaca kafı buz ihraç ettiği halde 
bazı yerlerde narh harici ola. 
rak beş kuruşa buz satılmakta. 
dır. 

1 -- --··--
Maltepe askeri lise 
mezunları mecmuası 

Maltepe a•keri liaeai aon sınıf 
ınezunları tarafından son derece 
nefis bir veda mecmuaac ne4redil
miştir. Papyekuttı Üzerine tabedi-
1en mecmua renkli reaimleri ve 
:zengin mündericatile mükemmel 
hir eaerdir. Büyük maarafla YÜcu
de getirelen mecmuayı okuyucula 
nmıza tavsiye ederiz. 

Daı•etler 

P.T.T. memurları 
teavün 

cemiyeti kongresi 
Merkezi idaı·eıi Beyocluoda Ay

nalı çeşmede Sururi mahalleıi halk 
fırkaaı ocağında bulunan (lıtanbul 
Poıta T . T. memurlan teaviln ce
miyeti) mutat olan aenelik konırn
ıını iıbu haziranın 17 inci C'1D1a SÜ
nil aaat 14 te akteyleyeceğinden ce
miyet menauplarının t"'rifleri rica 

olunur. 

Halkevi temsil ıube
•i talebe kaydediyor 

Halkevi Temail Şubuinden: Şu

be dwaaneai için taleloe kaydına bet 
lanacalından tiat.al - tahallini ik 
mal elmİl veya bu derecede tahail 
ırörmüt (18) yatından &f&iı (14) 
den fada Yatta olmamak Üzen: ebe. 

ZONGULDAK 6. (Milliyet) veyin muvafakatnameai ile lıüınÜ· 

Ereğli tirk~tinin Gelik ocağındaki hal tahadetnameoini hamil kız ve er 
ameleye tevzi olunmak üzre ırön· kek gençlerden aııu edenlerin ka
derdiği 43,000 lirayı hilmil Emin e.. yıt n1uamele1ini yaptırmak için her 
fendiyi katletmek suretile p raları ı gUn aaat (17,Sı tan ıonra (\"jlhane 

MiJbadelede 

Hakem 
Kararlan 

Yeni vaziyet bitaraf 
azaya tebliğ edildi 

Muhtelif Mübadele Komiayo
nunda, M. Rivaa'm iafiki.ki üzeri
ne kalmıı bulunan iki bitaraf aza 
nm hakem 11fatile mohtelifünfih 
meselelere dair verecekleri karar 
larm kabulü hakkında Türk ve 
Yunan Parlimentolarınca taadik 
edilen kararlar, Komisyondaki 
Türk ve Yunan heyeti murahha
lan riyaıetlerine bildirilmiıtir. Bu 
nun Üzerine her iki heyet reiai. 
birer mektupla keyfiyeti bitaraf 
i.za M. Holıtat ve M. Henderaon' 
a tebli.i etmiflerdir. iki bitaraf a· 
:za, hakem aıfatile kendilerine ha· 
vale edilen muhtelifünfih meaele· 
)ere ait kararlannı e .. aen hazır
lamıt olduldanndan bunlan tara 
feyn heyetleri riyaııetlerine birer 
mektupla bugÜn bildireceklerdir. 
Hakem kararlan, bıqrün veya ya 
rm matbuata verilecektir. Bu au· 
retle muhtelit komiıyondaki en 
pürüzlü itler kalmamıf olacak, 
bundan aonra itlerin aiir'atle Te 
en kıaa samanda taıfiyeaine çalı
tılacaktrr. 

Spor 

Futbol heyetinin 
tebliği 

ISTANBUL, 7 A.A. - latanbul 
Futbol Heyetinden teblit edihait
tir: 

Umumi konrre müna;.,b;-tiyle 
Ankara'da yapılacak Muhtelitler 
Turn.uvuma iıtirakimiz mukarrer 
olduiundan bu husuata haaırlan· 
mak Üzere Kulüp ve isimleri ıata· 
ğıda yazılı oyuncuların 10-6-932 
cuma ırünü saat 16,30 da bütün 
Spor levazımlarile Takaim Stadyo 
munda hazır bulunmaları ehem
miyetle rica olunur a 

F. Bahçeden: Zeki, Niyazi, 
Fikret, Cevat, Mehmet Reıat. 

G. Saraydan: Nihat, Mithat, 
Burhan, Avni, Kemal Fanıld, 
Mehmet Salim, Suphi, Celi.I, Şe
fik, Kemal Şefik, R.bii. 

latanbul Spordan: Salihaddin, 
Samih ,Aziz, R..,.t Ali. 

Betiktattan: Hüsnü, Oaman, 
Hakkı, Etref, Şeref, Feyzi, Hay..., 
ti. 

Vefa Kumkapıdan: Sami, Sü
leyman. 

Süleyınaniyeden: Ruhi, Nuri, 
Necdet Beyler. 

Güreı heyetinin 
tebliği 

IST ANBUL, 7 A.A. - Güret 
heyetinden teblii edilmlttlr: 

16-6-932 tarihinde C. H. F. Be
yoğlu kaza merkezindeki mmta
ka idman aalonunda tecrübeli si 
retçiler araımda bir müaabak:a 
yapılacaktır. 

1 - Kulüpler; müaabıkların İ· 
sim ve ıicil numaralannı havi cet 
velleri mü.aabakadan evvel heyete 
tevdi edeceklerdir. 

2 - Tartı 13 den 14 e kadar
dır. Müıabaka tam aaat 14 te ha, 
lıyacaktır. 

3 - Hakem heyeti: Ahmet 
F etreri, S.dullah, muallim Maz,. 

bar, Seyfi Cenap, Kemal Saip, lı
mail Hakkı Beylerdir. 

Kadınlar birliği 
kongresi 

Kadınlar Birliğinin senelik 
konıreai pazar cününe tehir edil
miştir • 

Anadoluda Hitit 
asarı taharriyatı 

Anadoluda Hitit aaarı için 
tetkikat ve taharriyatta bulu
nan Amerikalı heyetten mühen 
dia Mr. Hayne•, Mr. Makhi
nen ve refikası ile diğer iki zat, 
Ankaraya gitmek üzere, dün A 
merikadan Jehrimize ırelmiıler 
dir. 

---~--

Adliyede haziran 
maaıı 

$ehrimiz Adliye kadroau he· 
nüz teblil edilmeıııittir. Maama• 
fih kadrolarda tebeddülat olmadı
tı anlatıldıiıodan dün Adliye de 
haziran maafı tediye edilmi,tir. 

Adil Bey Tütün 
inhisarında 

Şehrimizde bulunan Gümrük 
ve fnhlaarlar Vek&lf!ti müıte1arı 
Adil B. dün öglcden sonra Tütün 
lahiu.rı um11n\ ınıidürl i..i «üae ... jd 

~ 

1 • 1~ 

Beledlgede 

Yeni Belediye 
Bütçesi 

• 
Tadilat yapılacağı 

zanneditmeyor 
Belediyenin 1932 bütçeainin talo'ı 

bltmiı ve tatbik edilmek üzere dıılıl 
liye nlıiletine gönderilmittir. Büt. 
çede eaaslı taaarruf yapılınıt olcı. 
lwıdan veki.letin yeoiden tadilat ya 
pacaiı beklenmemektedir. BG~ 
nin taıdit. edilerek yakında iadeol 
beklenmektedir. Bütçe gelirırehMs 
derhal tatbika batlanacaktır. 

Kadıköy iskelesinde 
ki baraka ve dükA.n 

Köprünün Boiaz ve Kadıköy ia
kelerinde çirkin bir manzara te9ldl 
ede~ kulübelerle burada ırelip geç
meği ıektedar eden manav dükkin
~ın kaldırılması tekerrür etmit
tir. 

Asılsız haber 
D~ü Cümhuriy~ ve Vakit ı• 
~en ~. ruhaatıyeai almadığı ._ 
çın lıelediyenm Seyriael&in idareoin
den par~ ~ezası istiyeceğini yazlJ'_... 
lardL Bızım yaptıitmız tahkikata 
C~ böyl~ ~r fey :rot.tur. Belediye 
reıı muavını Hamıt B. bu huıuıta 
bize dedi ki: 

- Seyrüsefainden cuma ruhıati
yeai alınacağı hakkındaki haber ya· 
landır, Bu mesele daha evvel hall&
dillllİfti." 

Maaş 
Beled!y': bütün. memur maatlan

nı ırerıııııtir. Y enı mali ıene batlao
iıcı olmaaına rağmen ilk evvela b&
lediye ınaatı vermittir. 

Şilede elektrik 
Diln Vali n Belediye reiai Mu

hiddin Bey, ve belediye azalan Şi
leye ıiderek vücuda getirilen elekt
rik teıiaatını ve yollan ırezmiıler-
dir. · 

Vilayette 

Kimler meccani 
okuyacak 

Lise ve orta mekteplere mecca
nen alınacak. leyli talebe hakkındaki 
mil:zeyyel kanun vilayete tebliğ & 

dilmittir 
Kanuna nazaran, 22 temmu, 1931 

tarihli bütçe kanununun n~rindeo 
evvel orta mektep ve liıelerin illı 
mektep aınfılarna kabul e
clilmit leyli meccani ve panıiyonet 
talebeden ımıf imtihan]arını muvaf
fıılôyetle verenlerden yetim veya fı 
kir alanlan 8 haziran 1926 tarih vı 
9111 numaralı kanunun ahkamını 
tibl olmakaızm orta mekteplerde ve 
liaelerde meccanen leyli olan k talı
ıillerlne denm ederler. 

Bu (İbi leyli meccani ve panlİyo
nw talebeden olupta aalifüzzikir 
bütçe kanunundan aonra leyli mec
canlilderine nihayet verilmiş olan ta 
!ebe de bu hükümden istifade eder
ler, 

Kanunun n~rinden aonra lise v• 
orta mekteplerin ilk mektep sınıfla . 
nna leyli meccani talebe kabul edil. 
meyecelrtir. 

ihtiyat zabitleri. 
askeri memurlar 

ihtiyat zabitleri ve a~keri memur
lar hakkındaki kanun dün vil3.yett 
bildirilmiştir. 

Madde 1 - 1076 numaralı lhti 
yat ubitJeri ve ihtiyat aıkeri me· 
murları kanununun Üçüncü madde 
aine ap.ğıda yazılı fikra ilılve edil 
mittir: 

A.ıkeri liae mezunlarından yaban 
cı memleketlerde llAkeri mühendis 
ve aıkeri fen memuru yeti1tirilmelı 
üzere ıeçilenler iki ay müddetle ha 
zırlık kıtaınnda hizmet ettikten ve. 
sınıfları ile alikad11ır aıkerl fabrika · 
larda veya Aair müeıseıclcrde or 
ay çalııtıktan sonra liyakati ve ki 
fayeti tasdik olunanlar ihtiyat nhil 
vekili nasp edilir ,.~ tahsil görece• 
1eri müesıeıelt-re rönderilirler. As
keri mühendi.:" ve aıkeri fen memu 
ru olmaia kifayeti gôrülmiyenleı 
talebe sıfatile harbiye mektebin• 
aevkedilirler. 

Fazlı Beyin vedaı 
Birinci umumi müfetti"Iik ba1ml 

tavirliiine tayin edilen sabık val 
aıuavini Fazlı bey kaymakamlıklan 
~u vedanameyi ıöndermittir: 

' 'Her memura mukadder olduğu 
ribi batka bir hizmete tayinim dola 
yıaile ıröynümde ıonıuz muhabbet
ler aakladığım temiz arkadaılarım. 
dan ayrılıyorum , Her biri birer fazi 
let ve meziyet timaali olan cidden 
bir arada ırüç içtima edebilen ıizleı 
(İbi ıeçilmi~ arkadaşlardan ayrılma~ 
vaziyetimin elemli tarafıdır . Samim 
ve kudretli muzah.,,.etinizle herabeı 
ca.lqtığım zamanlarda ıizleri bile b 
!e ~n~id~ etmedim, Bilmiyerek ıizl 
ıncıt~ış .ısem bu kaıtıı:ı hatayı b\ze 
tevdı e~ılen vatan vazifesinin İcaplı 
r~na bagışlıyarak mazur görmenizi 
~ıca eder ve hepinize veda ederken 
•\ arkadaşlığımızın hat1ra51nı ömriim 
oldu''5a kalbimde ıalclıyacaiımı ar
')':ı..!d ~r •m. 

5ab k V li Muavönl 
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8 HAZİRAN 1932 
lcla....ı.-: Aııbra cacldesl, 

100 No. 

Telgraf ad..edı ht. Milliyot 
T elelon N umıınlarıı 

8afmuharrlr ve Mildürı 24318 
Yuı itleri Milclürlüfil 24319 

idare ve MatbM 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
TO.rJciye için H •riç İfiirı 

L K. L K. 
3~ 4- 8-
s 

" 
7 llO 14-

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak ııerl verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku· 
Mlflur. Gazete ve maılMıııy• ait 
itler için müdiriyete müracut 
edilir. Gazetmı.iz ilinların me.'u· 
liyeıini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y.pJlcc;,. ulceri ruat ..-ke

zinden verilen malumata ııöre bu
gün ha .. açık ..., p-W. riiz
ııirlı denm ed,, lrtir. Sıcıoklılrta 

değipldik olnuyacalıtır. 

7-6-32 tuilrlnde h•- taıryilri 
780 mılimetredir. Hararet lstan
hul, lzmir, lzmit'te 32, Adanada 
37, Çıuwkkalede 36, Eskqehir'de 
33, Sinop'ta 25 sanı· ;rat bya
dilmİftÜ'. 

Fena bir menu ile yazıma 
batladığımı zaıınedenler, ze. 
vabire kapılmış olurlar. Çiln
kü heli, inaanm hayatında ol. 
mamasına tahammül edemiye. 
ceği bir teydir. 

lstanbulun dünya tehirleri 
içinde birçok hususiyetleri ol
duğu ıüpbe götürmez. Bu bu. 
ıusiyetlerden biri de dünyada 
en az umumi abdesthanesi o. 
lan tehiı· olmasıdır. Neden bil 
mem? lıtanbul belediyesi bu 
belaları arttıracak yerde ebil. 
tir... Her fıraatta birinin vücu
dünü kaldırır. Qlrdüğüm bir. 
çok ıehirler bertaraf Pariıin 
bütün büyük bülvarlarında yü. 
zer metre mesafe ile umumi 
ıu dökme yerleri vardır. Bun
lar o tarzda yapılmıştır ki, 
caddeyi çirkinleştirmez .... 

lıtanbulda iıe ,öyle bir ba
kınız... Tünelde bir, sonra Ga 
latasarayda bir, daha soııra 
Taksimde bir, ondan sonra 
Harbiyede bir tane var .. 

Eğer bu mesafeyi 3000 met 
re tahmin ederesek 750 metre 
ye bir abdesthane düter ... Bu 
güzergahın kalabalıklığını ela 
ilave ederseniz, balkın Beyoğ. 
luna varan yan sokaklarda ev. 
!erin girintilerini kirletmelerini 
elbette mazur görürsünüz ... 

Bir şehre •u dökme yerleri 
lazım olduğunu alakadarlara 
yazmak bir gazeteci için ağır 
bir mecburiyettir. Lakin Allah 
askına belediye bu işi hiç dü. 
şünmez mi? Hiç aklrna gelmez ., . 
mı ..... 

HİKAYE Yedi senelik 
Hizmetçi! 

imtihan 
Saracoğlu Şükrü 

8.in evini soyacaktı! 
- imtihan. 
-Ne? 
- Yok canım. Anladığın 

gibi değil. Mekteplerdeki im. 
tihandan yani çatık kat mü. 
meyyizlerin içtimagihı olan o 
imtihan odalarından babıede-

1 

cek değilim. Her hatırlayııun 
da soğuk ter döktüğüm o im. 

j tihan &ünlerini hatırlatmak de 
iil. Sadece sana bir imtihan 
batıra11ndan, mektepteki imti. 
han günlerinden daha müt. 
bit, daha korkunç bir hatıra
dan. 

Heybeliye tatmalı bir hafta 
olmuttu. Kötkümüzün etrafın 
da genit gölgeli çamlardan 
batka komşumuz yoktu. Köt
ke ince ve dar bir yoldan ııidi. 
lir. Öyle ince ve dar bic yol ki, 
bu yoldan iki kiti kol kola gi. 
debilir. Biz adanın böyle yolla 

' rma "Atıklar yolu" derdik .. 
Kurunu vuata fatolanna ben
ziyen bir kötktü. İyi veya fe. 
na sünler geçti. Onu aöyli
yecek değilim. 

1 Fakat bu, ancak iki kitinin 

1 
kol kola ııidebileceği ince ve 
dar yollarda geçen hatıralar. 
dan ve bu hatıraların en mü. 
himlerinden birinden bahsede
ceğim. Yani büyük bir imti
han geçirdiğim ltu yollardan. 
O yollar ki ince ve dardırlar. 
O yollar ki iki kitiden fazlaaı 
kol kola geçemezler. O yollar 
ki ..... Atıklar yolu .. 

Heybeliye tqmalı bir hafta 
olmuttu. Geniı gölaeli çam. 
!ardan bqka komşumuz yok. 
Komıuıuzluk fena değil mi? 
Evet! Evet amma. Küçük bir 
bahriye filikaaile civar adalar. 
dan birinden kalkıp. Yalnız ıi 
zin için. Mahza ıizin için ta 
Heybeliye kadar gelen ve Hey 
l>elideki kötkünüze giden yol 
üzerinde seni bekliyen bir genç 
kız varsa!.. 

Ya. lş o zaman değişir değil . ., 
mı .. 

lıte bu genç kız. Geniş göl 
geli çamlardan batka komşusu 
olmayan, Kurunu vuıta şatola 
rına benziyen bu kötkün ince, 
dar ve yılankavi yollarında, 
iki kişiden fazlaııınm kol kola 
geçemiyeceği bu yollarda. Bu 
&tıklar yolunda beni her sabah 
beklerdi. Ne inanmıyorsun? .. 
Azizim bu roman değil. Hiki 
ye değil. Sana öğünmek için 
ıöylemiyorum. Bu ömrü bir 
yazdan fazla aürmemit merhum 
bir babradan bahsediyorum. 
Hürmetle dinle. 

Bu ııenç kız her sabah Bur 
gaz adumdan kalkar ve küçük 
bir bahriye filikasile Çam !ima 
nma gelirdi. Sabahleyin daha 
henüz ditlerimi fırçalarken pen 
cereden bakar, o dar Ye ince 
yollarda uçan onun beyaz etek 
)erini görürdüm. Hemen fır. 
lar ve ona kotardım. O bu ince 
ve dar, bu gerııef ve yılankavi 
yollarda bana den verirdi. At 
km güzel ıırlarmdan, serin 
zevklerinden bahsederdi. Bana 
hayatı yudum yudum tattmr. 

O beni bir çılgın gibi sever ANKARA, 7. - Birkaç ırün ev-
di ve bana aşkı talim etti. Aşkı vel sabık maliye vekili ve lzmir me-

d d' B busu Saraçağolu Şükrü Beyin Yeni· 
on an öğren ım. u mektep şehirdeki evinde mühim bir hır11z-
aıralarından beri tenbel ve hay. hk vnkaaı olmuf, f&kat zabıtanın 
laz çocuğu o rablei tedrisinde şiddetli takibatı ve tahkikatı save
okuttu. ıinde vakanın faili ve çalınan e§ya 

Ve aşkın bütün fizik kaide kısa bir zaman zarfında meydana çı
lerini, riyazi düaturlarmı mü. l<arılmııtır. 
k 1 

Vakanm kahramanı, Şükrü Beyin 
emme en .te.dria etti. Fakat yanında yedi senedir bulunan ve 

aene sonu ıdı. Artık sonbahar rocuklara dadılık eden elli yatlann· 
yaklaşıyordu. Mevsim gt;~miş •'da muhacir Şerife kadındır. Şerife 
kom§U çamların gölgeleri da. kadın ev halkının itimadını kazan
ralmııtı. lnce ve dar yollarda mı~ bir emektardrr. Şükrü Beyin 

b d 
• · be 1 be refıkas. yanına çocuklannı alarak 

ana ersımı ez r eten yaz er be .. ·· •· ·ı d aki ı· . P ıem gunu oıı e en sonra n t 
etek ı genç kızla aramızdakı işl<ri müd\:rü Sırrı Beyin refikasını 
münasebet, biraz rengini değiş ,Jyarete gitmi' ve evde yalnız Şeri
tirdi. Ben fazla şımarmış ola. fe kadınla Şükrü Beyin en küçük 
cagım ki onu di,lerimi fırçala- çocuğ~ kalmıştır. . . 
mak için belki yarım saatten Şerıfe kadın bu yalnızlıktan ıstı-

f 1 beki 
. d' fade ederek hanımın yatak odasın-

az a. ..etır ım. . daki dolabın anahtarını bularak aç-
Bır gun bana bır sual sor. mıı, dolabm gözünde 800 lira kıy, 

du: metinde bir pandantif ile psrlantalı 
- Beni, dedi. Bu yollarda ~lezik ':""ti al~!t ve bununla ~ ilr, 

bir başkaaile görilrsen ne ya. tifa ebniyerek ıçınde PM'a ve muceT 
? her muhafaza edilen bir küçük aan-

parun • dığı da açmağa muvaffak olmuıtur. 
N efea almadan cevap ver. Şerife lıadm sandığın içinde du-

dim: ı-an müteaddit yüzük ve sair mü-
- Kendimi öldürürüm. cevherlerle 1200 liraya yakın parayı 
O güldü da alnut ve ıonra aandığı yok etmek 

B
: k. "b' · d düıüncesile ve küçük çocuğu gez-
ır çocu gı ı onu ınan ır. me' ··t" elr L,L, ·ı ulr 

k 
, • .. b" .. bel" ge go urm unnanesı e çoc 

I?a ıçın o gun ulun aga. arabasım ıokağa çıkanııuı, sandıfı 
tımle çalıttım. Kandırmak ka arabanın içine koymut ve devlet ıu
bil olmadı. Onu başka biriıile raaının arka cihetinde ikmal ediJ, 
görünce ne yapacaktım? ~emiı bir i~tn~. t~!'rak yığını i. 

Bu suali kendi kendime sor çıne sandı~ ıı~uıtllr. . 

ld 
• . Ak§am uzerı evın hanunı evıne 

~m. A ıgım ~vap ona verdı dönüp te dolabı açık bulunea evve: 
gım cevabın aynıydı. Evet ken li Şerife kadını isticvap etmİf, Fa
dimi öldürürdüm. Bu mubak. kat Şerife kadın masum tavır tala
kak. Bu kendisinden aşkı öğ. nan.k .. v~ad.~n .. mütemadiyen biha
rendiğim beyaz, etekli genç kı ber gozukmuştiir. 
zı bir be~kasile görmeğe asla Mücevher sandığının da ortadan 
tahammül edemiyecektim. Onu kay iması evin telaşını arttırmıt 
bir ba~kaıile görünce ne yapa. ve zabıta keyfiyetten hRberdar edil-

caktım ? .. Bu bir imtihan mı miştir 
idi. Y cniıchir poliı merkezinin amlr-

Evet: O gün fırtına faz!a i. leri eve "eldH<l!.ri zaman evin her 
di. ince ve dar yollarda, iki ki tarafında let\.ikot ve taharriyat yap 
şiden fazla kimsenin geçemiye mıtlar, hftrİclcn gelen bir hıraızın 
ceği bu dar ve .ince yollarıla- rüz hi~ bir i:zine teıadii( etr""'11işler ve 
gar yapayalnız koşuyordıi' Scı;fe kadının ·~·- çalaıa l·men 

Bekledim. I onun miıtereddit ifail"14!'1V ıt \un 
Gelmedi, bir saat, ild saat. t';:,h~.slnı iize•iııde toplanpşhr. 

Üç. Dört, beş. Polisler CTdc tetkikat yapRrken 
Nihayet!.. Şerife kadm korkuıundan bodrum 
Geldi ve ....... Bir ba~kasile. "katına inmiş ve buradan bahçeye çı-

Bu bir imtihandı. ka,.;.k koynundak; mücevherleri ve 
Onu bir başkasile gö~ünce paraları .orada duran bir -;öp tene

ne yapacaktım? Kendimi öldü kuinin içine bırakmıştır. 
recektim. Bu bir imtihandı. Nihayet karnkol:ı götürülen Şeri· 
Ben bu im tibanda tam numara fe kadın, vakanın faili olduğunu iti 
alamadım. Sadece ağlayabil. ı·af etmiştir. 
dim işte o kadar. _ Ne yapayım, çocuğumun va· 

Şimdi ne zaman bana Hey. zİ)•etİ yüzünden bunu yaptım. K-
beliden bahsetseler, mektepte dişine dükkim açmıştım, ziyan etti. 
çatık ka!lı mümeyizlerin içtima Ben ele hizınetçilikten bıknuştmı. 
gi.bı olan imtihan odalarını ha- ı Biran ene! bu hayatbln kurtulmak 
tırlar ve ürperirim. istiyordum.• demek •uretile cürmü-

! nü mazur göıtermelr iıtemittir. Şe-
Yeni neşriyat rife kadın tevkif edilmiştir. 

1931 ziraat kongre
si ihtisas raporları 

---~·~•*IHI•-•••---

Konyada ucuzluk 
KONYA, 5 - Burada aebze 

ve moyva hem bol, hem de uc11s· 
dur. Kc•,yaya Adana ve Taraus, 
Meroin, ve dört yoldan mütema
diyen meyva gelmektedir. İstan
buldan bu h&fta içinde gelenler· 
den oı·:ıda kaysınm 70 - 80 kuru· 
"' satıldığını işidiyoruz. Burada 
kayaınm okkaaı 15 • 20 kuruıadır. 

Memlekette 1 
Kamyonla Captavn

dan gelen 

,,.. M A J f K Sinemasında 
Buııtba matinelerden itibareD 

bir İngiliz amiralı 
Refakatinde zevceıi, oilu ve kı

zı bulunan bir İngiliz amiralı hu
ıusi kamyonile Adanaya ııelmİf 
ve geceyi geçirdikten sonra Bo
zanlı yolile Konya'ya gitmiıtir. 

O. X markalı ve 5740 numaralı 
huauai kanıyonla oeyahat eden bu 
lngiliz seyyahı kendisini ııören bir 
gazeteciye aeyahatı hakkında §U 

maliim.atı vermiıtir: 
- Anaaıl lngilizim. Ben, zev

cem ve çocuklarım hep Afrikanm 
cenubunda CaptaTn'da doğmuıuz 
dur. Harbi Umumide lngiliz do
nanmaamda amiral idim. ismim 
amiral J. Venıton'dur. 

ismet Paşa Hazretlerinin 
MOSKOV A ııeyabatleri, nutuklan ve şere 

yapılan muazzam reami geçidi görllnllz. 
Seıli, sözlü 

Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol8JI 

ÜNYON 
kumpanyasıİıa bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

931 Seneıi Haziranında zev
cem ve çocuklarım ile birlikte ıu 
gördüğünüz kamyonla cenubi Af
rikadan hareket ederek Agol
hans, Yuhanaberg, Pitorya ve sair 
şehirleri geçerek Sudanı ve Sah
rayi kebiri katetmek auretile Mı-
sıra geldik. Ve oradan da Filia- Ankara'da İSTANBUL PALAS 
tin ve Suriye yolile buraya geldik. 
Buradan Konya, Eakiıehir, latan- Otel ve Lokantas ld 
bul tarikile bütün Avmpayı dolaı ) ftÇJ 
dıktan sonra lngiltere'ye geçerek LGzan Palas otelinin aalıdı: lıinası latanbal Palaa oteli namile açı 
çocuklarımı mektebe koyup tek- oda11nda •ıcak ve ıoğuk ıu, telefon tesiaatı, banyolu --'-1-- i 
rar Captavn'a ııidecefim. 1 ~., 

Bu ıeyahattan maksadım ço- •P onları, f..vlaıli<de yeni mefruJ&t, nezareti kimileyi haiz taraça, 

cuklanma milletleri ve memleket l ••••••••ve resmi ziyafetler kalıal edilir. • • • •• 
leri tarutmak ve bu hususta ken• 
dilerine iyi bir fikir vermektir. 
Zannederim bunda epeycede mu
vaffak oldum. 

Türkler hakkında bize çok fe
na bir fikir t>elkin etmi,lerdi. Hal
buki huduttan içeriye girdifimiz 
zaman Türklerin çok aail ve alice 
nap bir millet olduklannı bize 
gösterdikleri hüanü kabul ve yar
dıından anladık. Bundan dolayı 
çok memnun ve mütehauiıima 
Memleketime döndüğümde bu ba 
kikatı herkese aöyliyeceğim, ve 
fena düıünceleri kafalardan a.il· 
meğe ııayret edeceğim. 

Bir tarafmda Türk ve diğer 
terafmda İngiliz bayrağı bulunan 
kamyona icabeden hen:ı:in ve yai 
konduktan aonra seyyahlar, Bo
zantıya hareket etmitlerdir. 

İzmirde sıcaklar 
IZMIR, 6 - Sıcaklar şiddetli 

bir haldedir. Şehirde bayslanlar 
vardır. Mezruatın yağmura ihtiya 
cı çoktur. 

Topraklar kurudu mahsulat, 
bilhaHa tütünler yetitmeden aara 
nyor. Çiftçiler telaıtadrr. Şayet 
bir haftaya kadar yağmur düı
mezse mıntakamızda kuraklık 
ba,layacaktır. 

Eli baltalı bir 
kaçakçı 

Geyhanm Hamit Bey bueatı kö
yünde bir kaçakçm1n evinde kQlli.. 
yelli môkdarda kaçak tütün inhisar 
muakkiblerinden Mehmet ve Bay
ram efendiler refakatlerinde Jandar
ma olduğu halde kaçakçının evine 
giderek içeriye ginnek iıtiyorlar.Bu 
11rada be!ta köyün muhtan da da
hil olduğu halde bütün köy memur
ların batına toplamyorlar. Bu sıra
da bu toplantıdan cesaret alan ka
çakçı eline geçirdiği balta ile zavallı 
Mehmet efendinin Üzerine hücum 
ederek betının ~ cihetinden alır 
•urette yaralıycw. Canavar adam 
hundan ıonra Jandarmaya da hü
cum ederek o aavallıyı da yaralı, 
yor. Mehmet efendinin yarıuı ai
dır. 

Alftiyede ucuzluk 

l_RA_D_Y_0-.:1 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m.) - 18 ırra 
mofon, 19,5 Vedia Rıza Hanını, A
jana haberleri, saat ayan, 20,5 ıını
mofon ile opera parçaları, 21 Münir 
Nurettin Bey tarafından k-, 22 
cazbanL 

Naim Vapur ldar 
İzmir sür'at 

(20S...t) 
Lüks 

ADNAN 
Her p 
hafta erşem 

günleri Galata nhtımın 

BELGRAT (429,8 m.) _ 20 halk tam 18 de hareketle 
tarkdarı, 20,30 konferanı, 21 ,30 Zaıı İ Z M 1 R ' • 
repten nalır:il. ve pazar ııiinJeri lzmir' 
BOKREŞ (394,2 m.) _ 20,30 14 1/2 ela buoeketle latan 

konferans, 20,4S fBl'kı, 21,10 radyo det eder. 
Ol'kestnaı, 23,10 orkeatrL Tahilat için Galata, 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) _ 1 karşısında Site Fransez 

20 15 ita! d 20 ~e 1 12 yazıhanesine müra , yanca era, ,..., musa- 1 

ha~e. 22,30 oaray ork~straaınm kon- i•••• Tel. B. O. 1041. 
ıen. 

BERLlN, (419 m.) - 20,10 mu
zik, 21 konser, 21,45 Cologne'den 
nakil, 23,15 radyo jurnal, danı mu-
ıikiıi. 1 

LONDRA (355,8 m.) - 21 or· , 
keatra konseri, 23,35 dana muıikiai. 1 

PARIS (1725 m.) - 20 Almanı 
edebiyah hakkında konf .... na, 20,30 
hbbi mu•ahabe, 21 edebi parçalar, 1 
21,40 moda haberleri, 21,45 konser. : 

PRAG (488,6 m.) - 21 Brataila
vadan nakil, 22 orkeatra konseri, 23 
son haberler. 

ROMA (441,2 m.) - 21,45 ope: 
radan nakil: Barbier de Seville. 

VAR.ŞOVA (1411 m.) - 20,30 
radyo jurnal, 21 Leh f&rkıhın, 21,llO 
konser, 22,50 radyo jurnal, 23 dana 
muaikis~ 23,25 Lembergden nakil, 
23,llO .ıu.s muaikiıi. 

1 
ViYANA (517,2 m.) - 21 sen

fonik konser, 22,30 radyo jurnal, 
22,35 ak§Bm konseri. 

.AY YILDIZ 
Bakkaliye Mağazası 

Ahmet ve Sezai 
lstanbul, Ketenciler 46, Tel: 233~9 

TenaiUitb flatlarllDl:ZI 
1\e~me ~eker ;:;:l 
'l'nz " 47 
Makarna 2'.l 

SEYRISEFAIN 
Merkez accnta: Galata 

batı B. 2362. Şube A S 
\!ühtirdarzade h•n 2. 3740. 

TRABZON POST 
(KARADENiZ) 8 

rau çarşaml:a 18de G 
rıhtımın da'l. 

MERSİN POSTA 
(ANAF ARTA) 8 h 

çarşamba 10 da İdıre 
tımında, kalkarlır. 

__ _.BtH41m• 
blNA ARANlY 

lstanbul BeJediyeıi 
servatuırı MilC:ürlüğ 

Fatih'ten Sultanabme 
Karaköy'den Ortak 
Takaime kadar olan 
lerde cephesi ge11iş, 
dede ve yahut caddey" 
yakın mesafede iki 
ve yirmi odatı bir b 
ihtiyaç vardır. 

.. _,..'.' elefon: 2148'.l 

Şirket tarifesi Beni okşar, ııever ve bana anla 

Şirketi Hayriye senede dört 1 ııiiib!!rd!!ıi! .. İıı!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!!I 

Milli İktısat ve Tasar ruf ce. 
miyeti 1931 birlnci ziraat kon. 
gresine iştirak e<İen murahhas. 
!arın müşterek faaliyeti ile, kon 
greye ait ihtisas raporlarını 
1369 sahifelik muazzam bir cilt 
halinde ne§retti. Bu kitap şu 
noktalardan çok kıymetlidir. 
Milli paramızın düşmemesini, 
kıymetlendirilmesini, ve istik
rarını temin etmek için evveli 
tediye müvazenemizde açık br. 

Sebzelerden kabak üç kuruta 
satılmakta.dır. Yumurta ve peynir 
de ucuzlamıştır. 

Alaiyeden bildiriyor: - Bu se
ne burada hel'f"Y ucuz ve mebzul 
dür. Köylülerin yaylaya ııöçmek 
z::ımanı olduğundan en nefia te
reyağı altmı., peynir yirmi ve yo
ğurt üç kurı1şa kada~ satılmakta
drr. Yazlık .ebzeler ve meyvalar 
piyasada bollafb. Belediye narhi
le ekmek •ekiz, aığır eti on beş, 
keçi yirmi bet, koyun etleri otuz 
iki kuruştur. Fakat bu ucuzluğa 
rağmen mesken kiralan çok pa
halıdır. Bu sene, diğer aenelere 
ni&betle kiralara yüzde on bet ka 
dar bir zam vardır. On liradan a
şagı uç odalı ev bulamazsınız. 
Memleketin ucuzluğuna göre bu 
ni•bet f,.zladır. 

Z.Y ağı Ap alık 65 
Z.\ •~ı Edremit 60 
Tnb. vığı 1 !. 100 
Urla • il. !40 

l\aşcr ·ırakya 9() 

• Anadolu eo 
l.l:yaz peynir 50 
l~rinç Tosya 30 

" Homhay 40 
,, 1 lindi ve 36 
• Rizon :ı~ 

,, çorbalık 25 

Beıiktat 2 inci Hukuktan 
taşta yıldız mahallesinde 
kağında 8 No: lu hanede 
ken 21-4-932 tarihinde v 
Saffet kızı Falına Nimet 
Terekesine mahkememizce 
edilmiştir tarihi ilandan iti 
babı matlup ve alikadarınıo defa tarife çıkarır... Bu dört 

tarifenin yolculara bir faydası 
yoktur, bilakis onları ıaşırtır, 
amma belki beşer kuruşa satıl
ması yüzünden şirkete küçük 
bir menfaati vardır. Ne ise i. 
det olmuş diye buna dokunma. 
yalım .... Lakin bu sene sıcak. 
lar buram, buram, derecei ha· 
raret otuzu hayli geçmiJ ik.ı 
bili yaz tarifesi çık-dı_ Çıka 
madı .... Zannetmeyin ki; bn 
bir tarih meaeleaidir ! Hayır, 
yaz tarifesinin mebdei için mıi 
tad bir tarih yoktur - , 

lıtanbul ve lıta•Uu ... 
caktan çayır çayır yanarken 
kim bilir hangi Hbepten dola. 
yı Şirketi Hayriyeye henüz yu 
ujramamıİtır... 1 

Tarla bap caddesi 
T arlabqı caddesi paket tli

teniyor.. Aylardan beri çamm 
ve tos deryau halinde olu yol 
hali bitmedi.- Bu hal, Beyol 
lu caddeaini bir ölüm ve kaza 
yolu ı+linoe aoktu, yukarıdan 
ft aıaitdan ııelen, yolunu izini 
bilmiyeo ve alabildiğine ka. 

otomobillerin önünden ca-

dalyası verseler yeridir... . rakm~makla kab:ldir. Tediye 
Yağlı karaman peyniri otuz, 

ikinci neTİ on bet, yumurtanın 
dörödü bet, yeni aade yağ 70 ku
ruştur. Bu sene yalnız üzüm ol
mayacağı anla,ılmaktadır. . - ~-- Kayın babasını öl

düren damat 

Tophane - Galatasaray müvazenemiz ise ticaret müva 
caddesi bir, Yüzükbaşı caddesi zenemize bağlıdır. Şimdiye ka. 
iki .... Ne bitmez it, ne ikmal dar bu memleketin ticaret mü, 
edilmea yol... Geçende bir Al. vazenesi hep açıkla kapanmış
man mecmuasında 24 saatte tır. ldhalitımızla ihracatımız 
yapslan bir takım evlerin resim arasındaki fark, her sene aleyhi Havzadan bi!.>;riliyor: - U-
lerini ııörmüştüm.. mize a•ag'ı yukarı elli milyon IZMlR, 6 - Nazillide tarlada dik kazasının Cüce köyünden Knı 

Tarlada bomba 

Bu mecmualar ba Yollarm 
T çalıtan Naciye iamindeki genç bir lbrahim ag' a isminde ihtiyar bir 

it d be 
. b'tm' ed'.. . .. • liradır. Bu açığı kapatmak için kız, yerde bulduğu bir bombayı adam iki ay evvel Erbaa yolunda 

a 1 ay an " 'ı ıgmı og- hllriçten mal alınamağa, kendi para kumbarau aanarak çapa ile kaybolmuştur. Tahkikat neticesin 
renaeler, 24 aaat ik evlerin yağımızla kavrulmağa ve bili. parçalarken alet aldll'IDJf ve infi- de hadisenin bir cinayet eaeri ol-
resimleri yanma bunlann resim kiı ihracatnnı:u arttırmağa laktan kollan kopmuıtur. duğu anla,ılmı, ve lbrahim ata-
1....;..,; de koyarlar Naciyenin d;ür ür kız arkada -'--'d '"-la Kül' Ahm t ~·- · mecburuz. Memleketimizin ih. -.- "" nın......,. ı ~"' e 
(Di ) • il m kt fi da airr aurette yaralanmıtlar- isminde iki kiti maznun olarak na ısm e e up racat mallan içinde iae zirai dır . tevkif edilmittir. 
ğönderen karimize mahıullerimiz birinci derecede lbrahim ata damadı Kazanla 

• .,'--'- pek balı:lılan da 
0
•-- gelir. Herkesin malfımu olan... l birlikte koyun almak üzere Erba-,..- ..., ,.-- ZAY - Slıhilıi bulundaiwn Şev- id' y d 

auallerinizi dikkatle okudum. buit hakikatin vardığı müıbet aya g ıyormut- anında ok ... 

Sofra tuıu ıo 

Türk Stüdyosunda 
çahıarak artist olmak ister
seniz HOLİVUT'un 10 ha· 
ziran nilshHını alarak he

men mliracaat ediniz. 

KONYA 
Milli Sa-yi Sergl•iae 

lıtirak edİllİL 
1 - 15 T~mmu:ı 981 

Müracaat mahalli: Konya 
Milli ikbsat ve tasarruf 

cemiyeti. 
• budu A k bu 'b role marka kamyonetin toförü Vaha beş lira "YarmlJ. Yan yolda Ki· 

Bundan bir iki gün evvel netice r. nca 1 rac:at Efendiye ait karne ile 3099 plaka zıın, Kül Ahmet iamincleki arka
yi- ba Mitunlarcla yuchğım· eıyammn hariçte rakipleri çok n.._unun birisi zayi olmuıtur. daşile birleterek lbrabim Ai•J'I 8efilct•ı 2 

üu:i Hulaıktım: Müı.-
veçhile ıuale -ruz kalmalı tur. Bu rekabeti kırmak veya Hülrmii yoktur. Yosif. feci tekilde öldürüp ceııedini or- nffa Abdülhamit Kansı Fatna Ha 
pek sevmemekliğime ratmen, tamim etmek, ihracat mahıu~ mana abnışlardtr. Maznunlar Ati- nımm t• 1 •İM alt Mn7 .. yaaı 

L..! • h-1 bul ak ı· !iye- verilmialerdir , '- -. de ""-'-~ _, ~d • de bunlara cevap vermek lsteT. oenmıae ma '"'!r'er m a- ,- ' aoru .. ..,.me ~Y .,.... eun 
dim. Lakin •İz de takdir eder zımthr. Bu da iğle göründüğü lu tenvire çalııtılar. Milli lktı. Adanada bamya ve 119, 132 No. lu ı.öfkle lıilnıö!zeye-

1 ve miraıcrlaran üç ay zarfın 

'ı· tat ıulh ikinci hukuk mah 

1 
müracaatlan ve itbu müd 
ten sonra terekeden bir 

1 edilemeyeceği ilan olunur. 

1 Beyoğlu dördüncü ıulla 
1 mahkemeıinden: Terekeaiıle 
1 kemece vu'i,.et olunan A 
1 diye ait olarak: Kasım 

1 
berberler cadcleainde 

' matazada -cat luıreat 

1
1 boyıı, ve saire etJ'll açık 

retile 9-8-932 s-e-ıbe " 
ı 17 de •tılecd ta. Talip 
....ı.ur ııün ve -tta 
sır lıalunnıııLın ım.- mı; 

Fatih ıulh 3 llncil h 
liiinılenı Fatihte Kır-ıtl 
hini• cmni aolr•inıda. 
h• ...... jkjoe Ali 

•iniz ki, bu suallerin cevap. gibi kolay bir it de~ldir. Zira- aat ve Tuarraf cemiyeti bu he de· 13 Huina 1931 puaıt•i ırİillİl 
larınclan laamı azamı bazı mü- at kongresinde de alman bu mü &aplan, fikir ve mütalaaları te. domates çıkb saat oa iiç lıus l1da .P. wttuwww f, hutahtmıı 5

: tela olap 
esıesatı ve dolayııile matbuat him mevzu etrafında mütehaa- lif ederek bir kitap teklinde net Adanadan bildirili,.•ı - Yaz le Mblac:ak '" Wbıı ili bıktinle bna alımuı- lıe nıpGI' 
kanunununu alikadar eder. s11lanmız düıündüklerini söyle retmİ! bulunuyor. Memleketin sebzelerinden bamya "Ye clomate• müteakip ııünlerde ayni autta -. ey1-iııe y_. mii-M 
Ona gelince de aazetecilik diler ve bu huıuıta her madde bütiln ziraatçi ve miiatahıil u. çıktı. Şimdilik bamyenin okka11 fB devam olunacaktır. Talip olanla- fendinin hacrile Jıirlilr.t• 
&leminde akar aular durur... üzerine hesaplara müstenit r•- nıfmı alikaclar etmesi itibarile 120 domates 

80 
kuruftm'. Ha.... rın tayia olaun ırün "' -t .,_. fİrelİ Nezihe Hamının 

1 d
'l bu okt d k' ba . ı.._, I' bul lar kurak gittifi için bir kıarm Mb ,_ .. d lııii' ı. L-- bul----'''- lil hin~~ ı"ti'L,_ -·' -· 
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Jackie 
Cooper 

Eski Jackie Coogan 
ın yerini tuttu 
Adı Jackie.. Kendisinden 

evvel meşhur Jackie Coogan 
gibi.. Hatta ,imdi bile stüdyo 
da kendisine niçin bu kadar iti
bar edildiğine, neden bu kadar 
ihtimam gösterildiğine hayret 
eder. Öyle olmakla beraber, kü 
"ük Jackie bugün bir şöhrettir. 

Üç sene evvel Jackie Coo
pcr kimsenin ehemmiyet ver. 
meden geçtiği küçük çocuklar
dan biriydi. Anası ve büyük 
;; "'ası ile beraber yaşıyor ve e
vin civarındaki bos arsalarda 
oyun oynayan ~ahalle arka. 
da§ları araaından ayrılmıyor. 
du. 

Bir gün Fox firmasına men 
sup ~a~ıne vazılarından birinin 
mu.il.ili Lir komedi filminde 
şöyle aşağı yukarı şarkı söyli
Y<'hilc::.ek bir çocuğa ihtiyacı 
olmt:~tu. Kendisine birçok ço. 
cuklar gösterdiler. Jackie'nin 
anası çocuğun bir İki aarkı bil. 
ciiğini ve birkaç ayak ·dansı ya 
pabildiğini düşünerek, bir gün 
Jackie'yi stüdyoya götürmeğe 
!:arar verdi Ve çocuk derhal 
kabul edildi. • 

Bu ilk filmden sonra, Ja. 
ckie yine mahalleye, arkadaşia 
tının arasına döndü. Çocuk 
çevirdiği filmi ve sinemayı ta
mamile unulmuttu. Fakat 
film bir defa halka gösterilin
ce, bir çok sinema vazdan kü. 
çük aktörü derhal benimsemek 
istediler. 

Ve o dakikadan itibaren 
bizim mahalle çocuğu, timdi 
bildiğimiz Jac:kie oldu. Birçok 
film ÇeTirdi ve çocuklardan 
mürekkep olan metbur Our 
Gang "Bizim Turup,, lnmıpan 
yasının belli başlı bir unsuru ol 
du. 

Metro - Goldwin - Mayer 
in sahne vazılarındau olan NM 
man Taurog hazrrladıjı bir 
film için Jackie'yi aldıktan 
sonra, ba küçük çocuğu §Ölıre
tin !ahikuma çıkardı. Fakat 
bu vaziyet küçük Jackie'nia 

biç botuna gitmiyordu. Çünkü 
mahallede artık arbdaşlarile 
eskisi gibi bol bol aynayamı· 
yordu. Hep stüdyoda, hep se. 
tin üstünde, hep objektifin kar 
şısmda ve yahut makiyajcınm 
elinde .... Bütün bunlar yetitmi 
yormuş gibi, bir de üstelik 
manasız manasız sualler •.. 

Metro • Goldvin • Mayer 
küçükle bir mukavele yapb Ye 
bu suretle Jackie ainemanm 
şahsiyetlerinden biri oldu. Fa· 
kat çocuk yine bir sinema yıl. 
dızı olmakta biç bir fevkalade
lik sezmiyordu. 

Yine her aabah saat yedide 
kalkıyor, akflllll sekizde yab
yorda. Y alnı:z mahallede ço. 
cuklarla benıber oynayacak 
Yenle, timdi bir '-:a ayağına 
kadar geliyor ve stüdyoda ça. 
lıtmadıiı :zamanlar keadisine 
d_~ra veriyordu. Y avat yıwaş ı-

w
tudyo hayabna alıttı. Bilhaıaa 

aDace 8eny ile Ridtard 
Diz• dea a7nlmu oWıı. Wal

ile çeTİrdiji aon filminde 

HAZİRAN 1932 s 

• 
• 
iki mühim tarih ' 

(Başı 1 inci sahifede) 
mükafat vadediyor. Hükfıme· 
tin de bu nevi yarııların yapıl
maarnı teıvik ettiği tebarüz et. 
mektedir. Onun için tekrar edi. 

9 Haziran Perıembe günü ' 
aktamma kadar yan§a girecek 
olanlar kayıtlarını "Milliyet" ' 
te netredilen fiti doldurarak be 
hemahal Turing kulübe müra-

r, 

~t 

-~ işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 

1 1 

I ' ' 

yoru:z: caat etmelidirler. 1 
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5 TURING VE OTOMOBiL KLOBU S - -= Telefon B. J 166 = - -= = - -= Adalet Han-Galata = 
5 BlRlNCl OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 5 

ı ı 
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İşsizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

l 1 

' ' 
1 
1 

Son defa <:rı•rueıı Allantld~ filminde Tanit 
rofiinii yapan Teln-T11I•"; 

Zerga 

:= 17 Haziran 1932 : = DÜHULIYE VARAKASI = - -= 17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turinı ve Otomobil Klöbil = - -= ve Milliyet gazeteoi tartofnıclan tertip edilmİf olan BiRiNCi OTO- = - -5 MOBiL SURAT KOŞUSUNA tarifab berveçhi ati otomobilim = = ile iıtirak ediyorum: = - -- -= Markası . • • • . : - -= Motör nunıara~ı • . = - -= Modeli. • • . . = - -= Menşe memleketi. . . = - -= Silindir kutru . . . m/m = := Strok (pi~ton tulu seyri) m/m 5 - -= Silindir adedi • • • • • = 
§ Hacmi istiabisi. • . • . ~ = Hangi sıarl yar.rşa gireceği. = - -5 l:Jbu ma.'8lıehya irtirak için tediyesi meyııt J <aç) !ita Turing 5 
5 ve Otomobil Klöbii veznesine t~di edilmiftir. := = Yanı tertip hey'etince yapılan nizamname ,.e bey' etin ittihaz = - -= ecı-ji '- türlü tetlabiri kabul ettim. = - -5 Otawobil Y arıtlan Beyndmilel nizamAameainin macldei mah- 5 
ii auauı mucit.ince yarqlara ittirak eden arabalan sevk Ye idare 5 
i5 ecı-lerle bunlann içinde bulunan etbasa aerek Jant -mcla := 
51 Ye serekse :ranta buırlık talimlerinde nya bu Y11ftf dola)"lsile 5 
§ her hanai surette olursa olıun vııki olacak kaza; zarar ...., zİ:Jllll $ = ile bu araı..tann sebebiyet .........eı.n muhtemel bulnMa her han- --- ... ___ ---- ai -. zarar n :ıiyandan dola:Jl Türkiye Turinc Ye Otomobil -
§ Klöbi ve Milliyet Cazeteai ve tertip bey'eti biç bir mes'uliyet $ 
- kabul etmez. Y akarclalı:i hu-tm bütün meı'uliyeti yarrıa itli· -= = ... rak edenlere ait ve t"acidir. -a =-= a imza . . . . •. 
_ Adreı • • . . • . . . = 
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it arayanl.rla İtçİ arayanlar a
rasında tavaHata bafladıimnz 
günden beri, ıı....ı. it ... yanlar
dan serekae İKİ anyan!ardan pek 
çok mektuplar almaldayn. Bu 
mektuplar maksadı te.bil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " meml<ıltette ço
ğalcbfmdaa tı.hsedilen ipizliiin, 
itaizlerin ihtiyaç aahalarma daiıl· 
-clıklarnıclan ileri seldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza -tıezleriade, 
hatti viliyetlenle -ıo....,; mo
törcü, tesviyeci, tonaa, i~ lıir 
diilaer, maraqoz, ilib airaiye 
tamircisi; elektrilrıçi .. ,,.,... .. 
ihtiaaa İfçilerİ ve ustalan yoktur. 

Onun için lıi.ı itaizlerle itÇİ is
teyenler arumda ta .... ıutta lau
lunmak isteyorua. 

Gerek lstanbula, swek mem
leketin her köıesine tamil olan bu 
tavaHulun daha müamlr ve fay. 
dalı olmucı uteyoırua. Onan i-
çia 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kapnık•mlar, nabiJ• 

müdürleri; difer taraftan beledi
ye reisleri, fırb idare heyetleri 
reiıleri; ticaret mücliUleri ve ala
kadar idare iıairleri lıulunduldarı 
yerlwdeki İfp ihtiyacmr C telril, 
mahiyet, evoaf, verilecek ücret 
ve İş şartları tedftt edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et. 
mit ve adrcalerini bıralmut olar 
iısizleri kendilerine bilclireceği:ı. 
Bu •uretle henı İtsiz kalan v< 
......ıebtin .....O.de it bulab; 
lecefini bilmediii için bunalan 
vataaclaflan:mma hianet etmiş 
h ' ~ de m...teketia b• tarafın• 
bir sek cüzide itçilerin claiılank 
müfit lünnetl .. deruhte etmeleri. 

- ,. .... etmİf cılaeaiıL 
Huui mi•ı ... t -hipleri de 

bu bnA1ata1ri ilatiyaçlannı lıia.ı 
bildiıblaw nı ..ı~e kay.t. 
ed 0 c !fiz. 

. ı. - Kime ve n•sıl işçiye 
ıhtıyaı:ımz vu? 

2 - Nasıl i§ istiyorsunuz 
elinizde ne svı'at vardır, n~ 
kadar iicret istersiniz lstan
bul haricine gider :Uisiniz. 
hususi bir şartınız var mıi' 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip,. m11h•tip veya 

cliier hizmet talep ede.terle ibti
yaç sahipleri arutAda da bu ta
vauutu yapacafız. it isteyenler 
de, İtçi Ye memur arayanlar da 
moktuplanm ~ı.tanbul, Milliyet 
pzeteaİ it tavaHut bürosu" aa
...,_ IJÖndenneliılirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yaprlacak en büyiilc biz 
mettir. 

l .1 
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Büyük Yarın geliyor ------

Bir çok oeıııiz filmler çevirmiı oLuı lsveçli artiıt Greta Niıaen amerik.,_ 

stüclyolarmcla bu defa aali filme baflamıftır. Greta Niuen bir kaç ......, 
ıinema ;.leminden çelrilmit ve inııilizceyi mükemmel konllfmaktadır. 

Greta geçenlerde Veldon Hoburu isminde bir jönı;ırömye ile evlenmİftir. 
Resim evlileri gösteriyor. 

o kadar eğlenmit ki.. . ı bir gıda alır, fakat sevmediği 

Jackie daha timdiden kendi feyleri de kimse zorla yedir. 
ne mahsus bir oyun tarzı belle me:z. 

mittir. Sahne vazn her hangi Aktam yemeğinden sonra 
bir film İçin kendisine ne yapa hemen hemen her gece yarın: 
cağını anlattığı zaman Jackie saatlik bir musiki faslı vardır 
bir kenara çekilir, dilfünür, Çünkü annesi mükemmel bir. 
kendiıine anlatdanlan daha iyi piyanisttir. 
liavramağa çalıtrr. Meseli film Zaten farkı dersleri vermek 
de ağlamak mı icap ediyor, sayesindedir ki, oğluna bugün. 
kederli bir teY dütünür "e göz kü mükeınmel meYkü temin et 
lerindat mutlaka Yat gelir. mittir. 
Muha.-ewelıerini ele mükemme. 
ı- beces iyor. 

Jackie küçük kızlardan pek 
hotlanmaz. Yalnız beraberce 
birkaç film çevirdiği Mitzi 
Green'i doıtluğuna kabul edeı-. 
Hiç sevmediği teYlerden biri 
de, stüdyoya gelen kadmlann 
kendisini kucaklayıp öpmeleri, 
ona sual üstüne sual eormalan 
dır. 

Jadrie de piyanoya oturur 
ve annesinin nezareti altında 
piyano çalar ve tarkr söyler. 
Bu yarım ıaatlik musikiden 
ıonra radyo dinlerler. Sac., 
sekize yaklaştı mı küçük Ja. 
ckie'nin gözleri kapanır. Fa. 
kat yatağına gn-nıı:den evvel 
bir dut alır. 

Hülisa Jackie'nin yafdatı 
olan diğer çocuklardan hiç far 

Futbolü çok seyiyor. Hele kı yoktur. Fakat çok az ço-

tayyareye timdi den &şıktır. 1 
cuk vardır ki o Y8'la Jackie. 

Halli ileride bir tan~ ola nin erittiği töbrete ve aerYete 
cağmı ıöyler, durur. Yanm ve kendi kendisini be. 

Stüdyoda gördüğü ihtima. yaz perdede seyredebilsin. 

mm Ye töbretin küçük Jac:kie' - • • 1111 • , 

yi tahammül edilmez bir çocuk 1 

(Ba§l 1 inci nhil"'1e) 

nır. 928 senesinin nihayetine 
kadar bu niıbet binde ondu. Ta 
pu harçları kanununun ne,rin
den itibaren binde iki buçaia 
diipnüftür. 

2 - Y ahım ııemiui yaloftır. 
Bu takdirde bunlarm kıymetle
rinin üçte ikiıi binaya ~nla. 
ı-ak zemine ait olan üçte birin
den binde iki buçuk mukataa 
alınır. Eftaf idaresinin kayıtla 
nna nazaran lstanbulda meır
cut gayri menkul emvalin yüz
de seksen beşi icareteynli, yüz. 
de onu mukataaya merbuttur. 
Zemini veya ebniyeai vakıf ol
mayan emlak, ancak yüzde bet 
derecesindedir. Evkafın icare 
ve mukataadan aldığı senelik 
varidat 200 • 250 bin lira tah· 
min olunmaktadır. Maamafih, 
bu rakam, kat'iyet ifade etmek 
ten uzaktır. Çünkü tehirdeki 
büyük yangınlar dolayıaile bi. 
nasız kalan analardan icare al
mak mümkün olmamaktadır. 
EYkaf idaresi, yanmıt analar ü 
zerinde yeaiden bina yapıldık
ça bunların Maliye tahsil ,abe
lerinden kayıtlarını çıkartarak 
icarelerini tahsil etmektedir. 
Belediye ile Evkaf arasındaki 
mukataa ihtilafı ~uradan çık
mııtrr: Belediye Adalardaki a. 
razinin evkafı aahiheden değil, 
i~in mevkuf olan araziden ol
duğunu iddia etmit ve itir knl 
madığı için bunun da mukataa 
ar olmayacağını ileri sürmekte
dir. Evkaf idaresinin mütaleasr 
na göre bu arazi işirı mevkuf 
emftan değildir ve if&rla bir 
alakası yoktur. 

Evkaf idaresi 929 de.n beri 
biriken icu:c!crin Belediyeden 
tahsiline teşebbüs etmiştir. 

ispanya grevleri 
haline soktuğunu zannetmeyi- 300 balıkçının ak:lır:: 1 

ni:z. Bilikiı gayet terbiyeli, us tinden end;-ler MADRtr, 7 A.A. -;- Bu ırece -Y- La CGrotJne'da UlllWDl srev bat-
lu ve miimkiin olduğu kadar TOKIO l&m11tır. Bahkçı kayıkları çıkma· 

ebe h k 
' 7 A.A. - Kmaçat. ~ C el • . tabiidir. Bu s pten er es mıfur. azet er, ıntlf&r etnıe-

ka ynrımadasının şark sahilleri mektedir. Le FerroPdan ıelea bir 
kendisine hayıl.ır • - d k haber Calice Yazry" etuun" · h~•-wn· e açıgın a araya oturmut olan U& 

b
. 

1
____ ti ıiddetle metııul etmekte oldaiu 

Jadrie Cooper anası ve bü. 
yük anası birlikte, yıldr:zlann 
oturdukları Beverley Hills'de 
İspanyol tanı mimarisınde bir 
kötlde oturuyor. 

Jackie ıtüdyocla çalııaa da, 
çahpnaw da. bütün ıeceleri 
biribirinia aynidir. KuYYetli 

ır -_. gemisiain 40 tayfası nı; bildiriyor. 
ile gemi derunundaki 300 ba. Bili.müddet tatbik edilen umu
lıkçmm akibeti hakkmda endi- mi grev bu sabah aaat 8 de ili.n 

edilmi,tir. Polis ve slvil muhafaza 
te izhar olunmaktadır. muavenet kıt'alar• acilen davet 

Geminin telsizi, dün gemi. 
nin terkedilmekle olduiunu bil 
dirmit idi. O anduı itibaren ye 
ni hiçbir haber almamamqbr. 

olunmutlardrr. 
Demir ve kömür sanayii jle la

panya 'nın en :zensi.a. vil&yetleri:ıı
den biri olan bu vilayet faaliyeti
ain SftY harekeeile felce nframa• 
uadan endi.., olunmaktarf.,.. 

(B"§İ l inci sahifede) 
Perapalu'ta bir daire ihzar etti
rilmiJtir. 

Emir, yann Perapalas otelinde 
bir müddet istirahat Ye yanıa ak
f&JD)ı:i trenle Aııkara'ya hareket 
edecektir. 

Emir FayaaJ, Reieiıı:ümhnr Hz. 
Ye Bat,.ekil Pata taraffarından 
kabul edilecektir. Emir Hz. ne So
"J'et Hariciye tepifat müdfirii 
Florinlü yoldq ,.ı.rmuze kadar 
refakat etmektedir . 

Thomas-de Valera 
mülakab 

DUBLIN, 7 (A.A.) - M. 
de Valera'nrn 11cak kanlı ve ıü 
ler yüzlü lngiliz Müatemlekit 
nazırı ile kartılaftığı dakika 
çok heyecanlı olmutlur. Kısa 
bir sülı:Uttan soora iki devlet 
adamı biribirlerinin ellerini sa. 
mimi surette sıknutlardrr. M. 
de Valera M. Thomu ile yanın 
da bulunan M. Hailsham'ı hara 
retli bir surette kartılamıtbr. 
Bugün cereyan edecelı: müla
katlardan kat'i bir netice hlsıl 
olm&yacağı zannedilmektedir. 
Sabahleyin yapılan mükileme-
1« neticesinde iki cleTlet adamı 
büyük bir nwmnuniyet ıöster. 
mitler ye öjle yemeğini birlik 
le yemeie gİtmitlerdir. 

M. Mac Donald, 
Londra'ya 
avdet etti 

LONDRA, 7 A.A. - Bu sabah 
Losaiemoutb'dan aelen M. Mae 
Donald'ın mük-1 bir sıhhatte 
olduğu görülüyor. Mumaileyh, 
Londra'ya mUYaaalab akabinde 
derhal mutat tabibi müdavileri 
tarafından muayene edilmit, fa
kat hiç bir OJhhi bülten netrolan· 
llllUlllfbr. 

Oileye kadar bü1iia kabiae ar· 
kadatlaruu kabul eden bqvekil, 
alqam ticaret oduma aidecektir. 
Saat 16 a doiru bir kabine içti• 
mai olacak "' bu içtimada Lau
aanne konferanu ve aair meaele
ler müzakere edilecektir. 

M. Mac o-&ld'm Lausa,_ oe 
yahatinin tarihi henüz tesbit edil 
menı.İfl:İr. Batvekilin, alqama 
doiru Almanya'nm aabılı: Berlin 
oefiri M. Von Neurath'ı kabul•· 
decejji zannediliyor. 

Terki teslihat 
konferansında 

CENEVRE, 7 A.A. - Terki 
teılihat konferanu, pek yakmda 
aiyaai faaliyet aabaama ırirecek· 
tir. Bahriye, haya ifleri ve kara 
komiay-ları aili.hlarm ••aafıaa 
mabaaa teknik meaailerini bitir· 

Muhtelif de•letler murahı...la 
n da oerdeyl-it olduklan fikir
leri nıuhafa- -kte İRar ettik 
lerinden baıhca hiçbir nokta üze· 
rinde itilaf imkanı haıd olama-
mıfbr. 

3 komisyonun mesaiaini tanzim 
için tetebbiia edil- tecrübelere 
rağmen ummni komiayanun •azi. 
feıinin bilbaaM miifkil olacatı ıö 
riinmektedir. 

La.uunne koaferan&ma aiden 
büyük devletler bük.U-t reialeri· 
nin Cenevre'de hul•m••lan ile 
yapdabilec:dı: mAlikatlw ~ bir 
ümidin dop,..me ...... olmut
tur. 

Çin - Sovyet 
müıuuebab 

NANKIN, 7 A.A. - l.tiMtara 
ta -ran •iilnimet lıafi bir cel· 
ae •m·•mcla Scwyetl_.. aiJ'ui mü 
nHebatm iadeai presuipini taaYİp 
erlemiftir • 

Beynelmilel iktısat 
konfermuı 

LONDRA, 7 A.A. - l>erpit e
dilen ildıaat konf..- ait mii· 
zakerelere deYam elm•d- eYYel, 
Bü:Jiik Britaaya MUnlmeti tarafın 
dan ba bapta iatim:ııacatta balu
nubaut olaa devletleria cnabma 
iJltizar eclfb ktedlr • 

Maamafilo, ba CeYaplar almmq 
olaa bile, Laueane konferanu-
DID aJr: lu ... mm hitamın.fen en-el 
ba lroaferaaaıu lt8fkilatmm tefer
rüab ve hattl miizalı:- ru-a
llİnİll kat'i All'tltte teeltiti cihetine 
sidileceii- umumiyetle ihtimal 
•en1memektmdir. 

Georges Philippar'ın 
• yenne 

Ot 1 El t PARlS, 7 A.A. - Mesajeri 
e egan yangım Maritim kumpanyasmm vapur 

ELEVELAND, 7 AA - Etfai-
ye takmıı Otel Elegant'da çıkan larmduı olup yuıan Georıes 
yansını aöndünneğe seldiii a&• Philippar vapuruna çok ben:ze
man otel mütterilerinclen birçolda yen Felix Rouaael vapuru Çin. 
ruu kurtulmak için pençerelerden 
elleı·ile ıarkınq n aub bir vazİ· Japonya hattına tahsis edilmi, 
yette kalmıt olduklamu ıönn .. - tir. MezkUr Yapur dün Yokoha 
!erdir. 

Şimdilik hir kiti ölmit n 14 ı.;. ma'ya mütnecciben Manilya' 
fİ hastaneye kaldmlmıtbr. ! dan hareket etmi4tir. 

\ Muhafız Gücü 
Bisikletçileri 

DiNAR, 7. A. A. - Muhafız Cü
cıii biaildetcileri saat 9 da Dinara 
plcliler. Gençler tarafmdan !ıartı· 
1.encb!u. Spc ılar aiır yÜlderiJle 
-tte 30 kilometre :rapıyorlar. Ya
nn yürii:Jiiılenne .ıe..am edecılder.-. 
laveç kibrit firketi 

STOKHOLM, 7 A. A. -
Kibrit tirketinin yeuiclen ibya. 
aı imkinlllnnı tt"tkik ~in leveç 
ve ecnebi menafiini temsil eden 
muhtelit bir komite letkil Ye 
ihdas edilecektir. 

Şili'de yeni rejim 
VALPAREZO, 7 A.A. -Şi 

li kongresi, 7eni rejim tarafın. 
dan fesbedilmittir. V alparem. 
dairi ecnebi tacirler vaziyeti gö 
rüfmek üzere bir içtima akdine 
karar Yermİflerclir. 

SATILIK ve KiRALIK 
HANE 

Bet ·Lıatta Kılıç Alide Ate. 
K..ı... aobimda 12 No. hane ( 
oda -tbah, bahçe, kuyu ve tu. 
1 • "• teriroo ve elektriii ha"') 
ııatıblı: ..e kinlıkbr. Görmek iste
yenler }'Alllllclalri haneden veya 
bekçi"-' analııtan ıalalıilirler. Cö
riifmek İçin de Milliyet matlıaıau
aa Nihat ve Nuri Beylere IDİİnı· 
caat edelıilirler. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
lleroilu, lstiklil caddesi Bü. 

:vik Parmak kapu, Afrika hanı. 

aa bitİfİI< Apartwu.n No. 21.
Tel: BeYoiln 'Z1'ir7. Sut: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtahkları 

mütehaaa111 

Camadan maada hergün öileden 
aonra saat ( 2,30 dan 6e) kadar I 
taabulcla Divanyoluncla ı 18 n....: 
raL •ıunai claireainde dahili baata
bklan _,,_ve tedavi ed.. T• 
ltıf.n: latanlııd 2191, 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halabnda bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı $8rk Malt- H-uıasası KullanıJll 

Her eczal 
de satıl 

Y eşilköy Hava Maki-
1 

nist Mektebi 
müdürlüğünden: 

Kayseri tayyare tamirhanesi için aıağıdaki evsafı haiz İ§çi
ler ve memurlar Y qilköy makinist mektebinde bir Amerikalı 
ve bir Türk mühendisinin ittirak edeceği bir heyetle İmtihan 
edilerek muvaffak olanlar hizalarında gösterilen yevmiyelerle 
istihdam edilecektir. _ ,_ 

TALİP OLANLAR 
Türk olmak, Polis vesikası, ırbhat vesikası, Askerlik vesi. 

kası, tahsil derecesi. 
iki sene hizmet edeceğine dair, kadro tatbikatı veya ihtiya

cın zevali aebebile ve yahut batka bir sebepten hizmtine niha. 
yet verildiği zaman hiç bir hak istemiyeceğine dair vesika (ka. 
tibi adillikten tasdikli) ltbu vesaiki haiz bir istida ile Y qil. 
köy makinist mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

BEBEK Sarayındaki 
ve Koru Köfkündeki Eşya Müzayedesine 

!'fazi~anın 10 uncu cuma gilnll deva~ olunacak ve Bebek ıaraymda kalan kıymetli efYa 
ile bılhassa koru kötklbıde mevcut bılumum e§Ya ve mefruıat müzayede ile sablacakbr. 
Nadide veme'< oda takımı, elektrikli piyanola, Hereke, Şiraz ve yol halıları ve kumaş

~ !arı, salon takımı ve saire V. S. 

YILDIRIM Terzihanesi 
Yeni Postane sırasında Piyango Müdiriyeti 

Cildi 
bozmıyan 
yegAne 

Tualet 

nakletmiştir. 

• 
Istan.bul Liseler 

Mübayaat Komisyonundan: 

Bir pul koleksiyoneri 
ipekiş'e müracaat ediyor 

lpekis muvakkat satış mağazasının bulundu
ğu yeri en veciz tekilde kim tarife muvaffak ola 
cak?. 

lpekiı mağazası müdiriyeti 10 haziran akıamı 
na kadar gelecek mektupları kabul edecek, ertesi 
gün bu cevapları tasnif ettikten sonra en iyi tari
fi 12 haziranda gazetelerle ilan edecektir. 

Matluba uygun vesaiki haiz olanlar mektep müdiriyetin. 
den bir vesika alacaklar ve 12 Haziran 932 saat 14 te Yeşil. 
köyde mektebe müracaatla imtihanları yapılacakbr. 
'Yukarıda tayin edilen günde imtihanda bulunmak istiyenlerin 
imtihan gününe kadar her gün saat 18 den 20 ye kadar Tepe. 
batında Kontinantal otdinde Vedat Beye müracaat etmeleri. 

ı - lstanbul Kız Muallim M~ktebinde yapılacak betonarme 
çah inşaatı ile sıhhi tesisat 2ı.6.932 tarihine müsadif salı günü 
saat lS te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

Binlerce kiti timdi 12 haziran sabahını bekle
mektedir. Çünkü bu binlerce kitinin hepsi de 
(lpekit) in bir tarifini yapmıı ve bir mektupla 
mağaza müdiriyetine göndermiı bulunuyor. Fil 
hakika iki üç gündür gelen mektupların miktarı 
<> kadar çoğalmıştır ki bunların çuvallar içinde 
taşınmasına zaruret hasıl olmuştur. 

Dün çuvalla getirilen bir kısım mektupların 
vürudü esnasında garip bir de vak'a olmuştur. 
Kerimesi ile birlikte mağazada bulunan ve mü
bayaa ettiği bir kumatın pakete sarılmasmı bek 
lôyen ya,lıca bir zat çuvalla gelen bu mektupları 
gördükten sonra mağaza müdiriyetine müracaat 
etmit, mektup zarfları üzerindeki pulların top
tan mübayaasma talip olmuştur. 

iyi ve tecrübeli itçilere ihtiyaç olduğundan ancak bu ikti. 
dan haiz olanlar müracaat etmelidirler. Çünkü Kayseride bir 
ay çalıtbrılacaklar ve imtihanda muvaffak olmalarına rağmen 
ümit edilen itçilik kudretini göstermiyenler iade edilecekler
dir. 

Tesviyeci- Çelik Tayyare parçaları veya ona mümasil in
ce çelik itlerinde tecrübe görmüı olacaktır. 

Tesviyeci - Çelik kalıp, model, alat yapabilecek iktidarda 
Makinist - T orne, freze ve Oniversel taşlama idare edebi

lecek iktidarda. 

1 
ZA Yl - 13582 No ve 13-10-931 
tarihli beyanname ile İstanbul gÜm-

2 - Münakasaya iştirak edecek olanların fenni ehliyetlerini 
resmi vesaikle isbat etmeleri lazımdır. 

3 - Proje ve tartnamelerile daha fazla izahat almak isteyen
lerin lstanbulda Fındıklıda kain Güzel San'atlar Akademisinde 
Maarif Vekaleti Resmi Mimari Bürosuna müracaatları. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı ihale gününde teminatı mu. 
vakkate makbuzları ve ehliyet vesikalarile birlikte lstanbul Ma. 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler Mübayaat komisyonuna geJ
m eleri. ( 2261 ) 

Eski bir pul kollekaiyoneri olduğu bili.hara an 
!aşılan bu zata itizar edilmit ve bu zarfların 
(lpekiş) müessesesi tarafından bir hatıra olarak 
aaklanacaih beyan edilmiştir. 

Kaynakçı - Asetilen fabrika veya tamirhanelerinde tecrü
be görmüt olacaktır •• 

rüğünde muamelesi görülüp resmi Büyük Tayyare Piyangosu 
tediye edilen 396966 No lu ve 

1 

Marangoz -· Tahta kalıp veya ince mobilyacılık sınıfında 
uzun müddet tecrübe görmüt olacak. 

13-10-931 tarihti makpuz kaybolmı:ş 12 ci TERTİP S ci KEŞİDE 
tur. Hükmü yoktur. Salamon Al-

Bunlar aylık ücretleri iktidarına göre 90 • lSO liradır. 
Depo memurları - lngilizce bilir, fenni malzemeden anlar 

olacakbr. Ücreti 75 : 100 ücretli. 

bukrek ınahıumu Niıim. 1 11 Haziran 1932 dedir. 

iHTiRA İLANI 1 ~ÜJlikikraıniye 50000 lira~ır 2 • Şaaör - lngilizce bilir gençlerden olacaktır. 50 lira. 
1 • Makine ressamı • İngilizce okuma bilmelidir. 100 • 150 

Lira. 
2. Teknit. lmaJ olunmuı parçaları muayene edecektir. 

" Yazı makinaları yuvarlağını iki 
katlı tebdili tertibatı" hakkında is
tihıal olunan 19 Eylül 921 tarih ve 
3249 numerolu ihtira beratı hu d&-

Ayrıca: 15.000, 10.000 lirallk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirallk Fenni tahsil görmüt olmalıdır. lngilizce bilecektir. ıoo - ıso 

lira ücret. (2499) fa mevkii fiile konmak üzre ahere 
devrferağ veya icar edileceğinden 1 

mükafat vardır. 
Dr. H O R H O R U N 1 - 1 talip olanlann Galatada ~inili ~·h-e: 1 hm Hanında Rohert Fernye mura-
Zllbrevf ve idrar yollan tedavihanesi ! caatlan ilan olunur. 

lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3151 K• ----------

----------------------------~' 1 LAN 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

Sahip bulunduğum ve A11iküra
zioni Cenerall bayat sigorta prketi 
bırafından tanzim edilen 559218 nu 
merolu hayat poliçamı zayi ettim. 
Yenisi tanzim edilmekte olduğun.. 
dan eskisinin hiç bir hükmü kalma
dığı ilin olunur. Poliça aahibi Jak 
Soryano. 

RlZAYl TARAFEYN iLE 
FEVKALADE SATIŞ 

932 Haziranın 9 uncu perıembe 

10 uncu cuma l 1 inci cumarleai ve 
12 inci pazar günleri aabah aaat 
11 den akşam 7 ye kadar şebrimizin 
en maruf tahıalanndan birine ait ve 
Beyoğlunda Tünel civarında Lehon 
patiıeriıinin fevkinde Pasaj Orian
talda Haaun apartımanınm 3 nume
rolu daireıinde mevcut zikıymet eı
yalar rizayı tarafeyn ile elden satı
lacaktır. Atik hereke lruma§la kaplı 
ve iki pencere perdelerile Fran11z 
mamulatı :valdızlı Lüi XV aalon ta
kımı, hakiki Fransı~ mamulatı ga
yet zarif el itleıneli bronzlarla Lüi 
XV miniıtr yazıhane, eski sakı iki 
adet nadide büyük vazolar, 175 par 
çadan nıürekkep eski porseleninden 
sofra takımı, meşhur reuam Cido-
re'nin (La Chaıte Süzan) namile 
maruf müzeye la}'lk bir tablosu ara
besk lambalar ve Bronzdan mamul 
eski bir ayaklı lamba, Sevr mamula
tı çay ıalmnı, oymalı ağaç Fransız 

yatak takımı, Meşeden mamul 
portmanto, yağlıboya tablolar, hlö 
blan tabaklar veaaire vesaire .. Acem 

1 .., Anadolu halıları, Bekştayn mar
ka kuyruklu nefis bir piyano. 

Oıküdar Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: Edirnekapu Kazanç memu

l ru muavini Nazif Beyin Osküdar'da 
Şemsi Pata'da lıkele caddesinde 22 
No hanede aakine Halet Hannn a
leyhine evlatları Turgud'un nafaka. 

1 11nm tenzili hakkında açtığı dava
! dan dolayı aadır olan 23-4-32 lllrihli 
1 ilinın bir ıureti müddei aleyhaya 

gönderilmit İıe de tebligat yapıla
madığından tebliğ makamına kaim 

1 
• 

1 
olmak üzre mezkur ilanın bir ıureti 

:rÜrkİye iş Bankası mahf<eme divanhanesine talik kılın-
- • nuş olduğundan keyfiyet gazete i-

••••••••••••••••••lll•••••-• I •• •e ilin olunu• 

nkara Nümune Hastanesi 
Baş tabipliğinden: 

Hastahanenin bir senelik ihtiyacı olan 350 ton kok kömürü 
kapalı zarf uaulile münakasaya konmuıtur. Talip olanların yev
mi münkaaa oln ı9 haziran 932 pazar günü saat ikiden evvel 
hastahanede müte§ekkil komisyona teminatlarile birlikte teklif. 
lerini vermeler~ lazımdır. Şartnamesini görmek isteyenlerin ls
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne ve Ankara. 
da hastahane idare ev hesap memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. (2365) 

f'Devtet Demiryollan idaresi ilanları 
Görülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile ı5 adet muhtelif 

yük vagonu t-t • .t'. dan Filyosa nakledilecektir. 
lşbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan §İrketlerle pazar

lık yapılacaktır. 

Pazarlık, 18/Vl/932 tarihine müaadif cumartesi günü saat 
ıo da Haydarpa:ıa mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanla. 
rın şeraiti anlamak üzere mağaza müdürlüğüne her gün müra
caat edilecekleri. Ve pazarlık gününde de pazarlığa iştirakleri 
ilan olunur. (2495) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlan 1 
ı - Şilede Tepeceören yanık ormandan (200,000) kilo kömür 

ihracı bir sene müddetle. 
2 - Çavuşbaşı çiftliğinde kötgün önünde 20 dönüm tarla bir 

sene müddetle. 
3- T erkosta göl kenarında mandıracı çayırınm x932 senesine 

ait kiyahı. 
Mevki ve nevileri balada gösterilen 200,000 kilo kömürle ça

yır otu ve tarlanın müzayedesi neticesinde talip zuhur etmedi. 
ğinden bir hafta daha temdit edilerek ıs Haziran 1932 tarihine 
müsadif çarşamba günü ihalesi icra kılmacağından taliplerin 
yevmi mezkUrda lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazi 
idaresine müracaatları ilan olunur. (2502) 

İstanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

7 Ton Dizel yağlama yağı: Açık münakaaaaı: 11-6-932 cu. 
martesi günü saat ı4 te. 

2ı Ton Tarbin yağlama yağı: Pazarlıkla münakasaaı: ıı-6-
932 cumartesi günü saat ı5 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarıda mikdan yazılı ııı.). 
zemenin yapılan münakasalarında verilen fiatlar haddi layikm. 
da görülmediğinden dolayı yeniden münakasalarmm yukanda 
yazılı tarihte icrası talik edilmit olduğundan daha mutedil fiatla 
mezkUr malzemeyi vermeğe talip olanlar muvakkat teminatla. 
rını lıtanbul Defterdarlığı muhasebesine yatı.rarak alacakları 
makbuz ile birlikte yevmi münakasada Kasmıpa,ada Deniz Le
vazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (2504) 

. . : . ·"':. ! :A. ' 1 t ~ iı,;· • ;' \.'. 

Tuz İnhisan İstanbul baş müdürlüğünd1 

Çamaltı memlehasmdan satılacak veyahut mürettebat arıt 
larına aevkedilecek azami altmıt bin ton tuzun çuvallara dol' 
rulması ve teferruatı aaireai kapalı zarf uaulile münakasaya 1 
nulmuıtur. ihalesi 9 Haziran 932 tarihinde saat on beşte f 
edileceğinden talip olanlar mevcut tartnameyi görmek üzer' 
tanbuJ Tuz inhisan başmüdiriyetine müracaat eylemeleri_,~ 
olunur. (Z"' 

1 3 üncü kolordu ilanlan 

K. O. ve ı inci fırkanın yir
mi günlük sığır etlerile Haydar 
pa§a ve Gümütıuyu hastahane
lerinin koyun etleri ayn ayrı 
tartnamelerle ve pazarlıkla alı
nacaktır. İhaleleri 8-6-932 çar 
ıamba günü aıağıda gö.terilen 
saatlerde komisyonumuzda ya• 
pılacaktır. Taliplerin tartnıune 
!erini almak üzere her gün ve 
pazarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. 

İhale saatleri 
ı5 
ıs,30 
ı6 

• 

(399) (2471) 

K. O. eti 
l. F. eti 

Hastahaneler 

• • 
Çatalca müstahkem mevkii 

için 20 günlük 2740 kilo sığll' 
eti: pazarlıkla alınacaktır. iha
lesi 8-6-932 çarşamba günü sa 
at ı 7 de komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin tartname 
sini almak üzere her gün ve pa 
zarlığa iıtirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonu. 
muza müracatalan. 

(402) (2490) 
• 

• • K. O. kıtaatı hayvanatı ih-
tiyacı için ot kapalı zarf usali
le münakasaya konmuştur. 1. 
balesi ıs • 6 • 932 çartamba gü 
nü aaat ıs te komisyonumuzda 

miayonumuzda yapılac 
Taliplerin ıartnamesini alıl' 
üzer~her gün ve pazarhğ• 
tirak edeceklerin de vakti -
ayyende komisyonumuza dl 
racaatlan. (345) (2234) 

• • • 
K. O. ve birinci fırkanJll 

nelik ot ihtiyaçları ayrı • 
tartnamelerle ve kapalı .,.,1 
münakasaya konmuıtur. lb, 
!eri 2-7-932 cumartesi güon 
O. nunki saat ı5 te ve fırk,ı 
ki saat ıS,5 da komiayonııı# 
da yapılacakbr. Taliplerin f 
namesini almak üzere her t 
münakasalarma ittirak ede" 
!erin de teminat ve teklifnıııl 
!erile komisyonumuza mürf 
atları. (411) (25' 

• • • 
Çatalca Mat. Mv. ihtiyat' 

çin 1500 kilo zeytin yağı ıııjjl 
kasai aleniye ile alınacaktır· 
halesi 29-6-932. · çartamba ~ 
nü ıaat ı6 da komiayonutıl 
da yapılacaktır. Taliplerin !1 

namelerini almak üzere her ~ 
ve münakasaya ittirak ed~~ 
)erin de vakti muayyeıı1 1 
komisyonumuza müracıı~ t 

rı. (4ı4) (2 ! 
yapılacaktır. Taliplerin fartna 1---------- b 

SATILIK Oç EV - h 
Osklldar'da lmrahor'da Dj d 

mesini almak üzere her gün ve 
münakasaya İştirak edecekle. 
rin de vakti muayyende temi
nat ve teklif mektuplarile ko
miıyonumuza müracaatlan • 

(344) (2233) 

• • • 
Birinci fırka kıtaatı bayva. 

natı ihtiyacı için aleni münaka 
ıa ile ot alınacaktır. ihalesi 
ı5 • 6 • 932 çartamba günü 
saat 15,30 da komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin fart 
namesini almak üzere her rün 
ve münakasaya iftirak edecek. 
leria de vakti muayyende ko. 
mİlyonumuza müracaatlan • 

(343) (2232) 
• ,.. . . 

Birinci fırka ihtiyacı için 

ğirmen sokağında biri 1 
odalı ve iki taraflı, bahçe' : 
li, diğeri alhnda bir dillı' • 

kinı ve 7 odah ve diğ~ 
11 

S odalı ve bahçeli elelı z. 

trik, bava gazi, ıu tesis'V 
ve kuyulu üç hane ıatı!ılctıf ı. 

Gezmek iıteyenler içet' Y 

" il dekilere l'e talip olanl • . .,, 
mezkdr mahalde muld ol 

Abukat Tahsin Beye ııı~ d 
racaat etmelidirler • .../ 

0 

Dr. A. KUTl~J ~ 
Cilt .,. ..aı.r...t baatahldar ted--' ~ 
-ı Karalıiy Börelrçi flnm ,. 

ela S4. 
91,200 kilo uman pazarlıkla ~ 
alınacaktır. lhaleıi 15 - 6 - 932 l•-11•1•LL1-•Y•"'•T•Jl•A•T•B•fl)~, çaqamba ıiinü nat 18 ela ko- • 


