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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yugoslavyada 
Federal İdare 

Geçen ayın ilk haftaoında Yu
~.•lavya'da kabine değitip te Dr. 
r !~a11 Serhkiç Ba~vekalete geç
•ııı zaınan, bu tebeddülün tümul 

'•. ınanaaı etrafında bir çok tah
~•nler yürütülmüttü. Acaba bu 
i~beddül, l 929 kanunuoaniainde 
.. "" e~ilen diktatörlükten geçen 
h "•rıın eyliilünde yapılan rical 
tu i\reketinde yeni bir adım minaaı 

1 ıc"'' tazammun edecek yokaa 
e rar l 929 rejimine doğ-

1"' nıu gidilecekti? Batveki-
ın - b' ı· l ayan ve me U!.aD mec ıs-
~ti Parlamento guruplanna vaki 
d arı ve evvelki günkü gazeteler
!• İntişar eden beyanab bu nok
YYt sarih surette tavzih ediyor: 

Ugoslavya'da geni, bir ademi 
llıerkeziyet idare sistemi kurula
'alc, 

Bir İnsan takip ettiği yolun çıkh"'z oWuğunu anlar anlamz, der
i a~ geri döndüğü gibi, memleket
•ıın idare mea'uliyetini ellerine 
j1an adamlar da çıkmazda olduk
e.tııu görünce, çıkar yolu, o zama 

lla kadar takip ettikleri aiyaseti 
~anıile tersine ç~virme~e aı;ar
~r · Sırbistan barbı umumı netice

h':de Yugoslavya olduğu günden 
d ti, batta kral olmak üzere Sırp 
.•"let adamlarının takip ettjkle
~ ınütenakız aiyaaetin bariz husu
''Yeti hu olmu§tur. Münkariz A
rı~turya Macaristan imperator
llgUnun büyük bir kısnn a
ra.~iaine varis olan Yugosla•
Y.a, o imperatorluğun bünye
')ııde mündemiç zaaflara da varu 
~ ınuştur. Yeni Yugoslavya eski 
1 "..11•bırya, Macaristan bnperator 
h,VUnun yeni bir nümunesi oldu
. lıalde Sırplar, Almanlardan, 
1-ft...,. ti ardan, lslovenlerden, Bo11-
~ .. ·.rıı.-dan, Makedonyablardan 
;'.':. daha bir çok anasırdan terek
'111> eden hu milletler mecmuasını 
l>ıütecanis bir kütle imlt gibi idare 
~~ek İstemişlerdi. Eğer bu müm 
, "" olsaydı, Avusturya - Macaris
•an İnıperatorluğu inkıraz hul
llıazdı. lmperatorluğu teıkil eden 
~nasır, ansızın daha müterakki ve 
aha medeni olan Avuoturyalı Al 

~anlar yerine Sırplılarm geçtiği
~ görünce, elim bir sukutu hayal 
aşladı. Bu sukutu hayalin filiyat 

ta leceJlisi, muhtelif anasıra idari 
·>ıııhtariyet verilmesi için faaliyet 
~~~linde nazara çarpıyordu . Bu fa 
• 'Yet o kadar aldı yürüdü ki Yu
~o3lavya tam bir anarti içine atıl
~ı. Hırvatlar ile Sırplar hiribirle
~ınc geçtiler ve nihayet Skopçina 
•çiı:ıde Hırvat fırkası lideri katle
dildi. Sırp devlet adamları çıkmaz 
~~ olduklannı anladılar ve 1929 
">ıunuaanisinde Kral Aleksandır 

tevlet idaresine vaz'ıyet etti. Par
d~tnento ve siyasi fırkalar ilga e
l •idi. 1929 kanunusanisinden 
h~ll eylı'.ilüne kadar Yugoslavya 

ıı- diktatörlükle idare edildi. 

lı llu diktatörlüğün Yugoslavyayı 
d edefine götüremeyeceği anlaııl
i ': Memnunlyetaizlik hialeri için 
hÇııı kaynadı lktıaadi buhran da 
'f una inzimam etti. Diler taraftan 

ugoslavyanm müttefiki olan 
Pr,.nsızlar da daha liberal bir lda
te tesialni iltizam ettiler. Ve bir 
t.,raftan dahili zaruret, diler ta
'•Etan da harici tesirler albnda 
teçen eylı'.ilde ricat edilerek parl
llıllJ>ter idarenin teeSIÜIÜne doğ
'."' adım atıldı. Bazı kuyut albnda 
lııtihap hakkı iade edildi. Eıki si
hsi fırkalann ihyasına müsaade 
edilnıemekle beraber, meclis açıl
dı. Ancak bu yeni idare de halkı 

~=:~a::e*~:~~=~aı;:a:~: 
ra.] bir idareye müncer olacak a
deıni merkeziyet tesisinde ıırar 
e_lıneğe başladılar. Fransız harici 
'•Yasetinin hedefi, Bulgariatanın 
de. hu federal devlete ittirak et
llleaine çığır açmakbr. Fransızla
tırı bir taraftan Belgratta, diğer 
ta.raftan da Sofyada bu mesele ile 
l>ıeşguJ oldukları herkesin malu
l>ıudur. Franıa, Belgradı bu aiya
~tine İmale etmek için mali taz
l>_ik yapmaktan bile çekinmemlı
tır. Ve Herriot hükı'.imeti iktidara 
teçtikten ıonra Franaa bu siyase-
tin- . . . ...- germı vennııtir. 

Yugoslav Baıvekilinin son he
)anatı bu tazyikın miıeıair olma
aa ha,ladığını göstermektedir. An 
~alı: hu tahakkuk etse dahi, yeni 
•dıırenin, bir taraftan Yugoılavya 
"'" dertlerine ne dereceye kadar 
Çare letkil edeceği bir mesele ol
duğu gibi, milli· istiklalin~ pek 
d;;,kün olduğunu tarihile ishat e
den Bulgariaıanın mukadderatım 
hu gayri mütecanis milletler mec
l>ıuaaına bağlamak isteyeceği çok •.. 
Uphelidir. Yugoslavyanın za'fı 

faz) · · "t a genış. ve gayrı mu e-
~:rı.ia olmasındadır. Bunun çare-
1'"'1ni asıl za'fın ıehebi olan a
l>ıillerde aramak, yeni bir çıkma
~& sapmaktan ba§lra ne olabilir? 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Berlin •• • 
uzerıne 

•• •• •• y ruyus 
Mussolini Roma Üzerine yürüdü, 1 

Bitler de Berline mi yürüyecek? 
Gazi Hz. 

Yalovada bulunmakta 
olan Relslcllmhur Hz. 
diln IJflleden sonra Mil
let çlftllfllni teşrif ve 
bir müddet istlrahattan 
sonra kaplıcaya avdet 
buyurmuşlardır. 

Berline civar vilayetlerde ve Prusyada efradı 
120,000 i geçen kıtaat tahşit etmiş 

Hükumeti, Beledi
yeyi ziyaret ve 

halk ile temas etti 
BARTİN 10 (Milliyet) - Da

hiliye vekili timdi halkın hararet
li tezahurleri araamda Barbna 
geldiler. Hükı'.imeti, Belediyeyi zi
yaret ettiler. Halkla ıamimi te
maslarda bulundular. 

Şükrü Kaya B. burada ou te
aisatile yakmdan alakadar olmu§ 
!ardır. Zonguldakta Belediye tara 

, • • fından yapılacak su tesiıab için 
Hltler'ln Berlin üzerine yürütmek için tecemmu hususi idareden yirmi bin lira ik-
hareketl gaptırdıflı askerl!ri bir geçit resoıinde .• j raz edilmittir. lstanbuldan müte-

Bafbca igtİfat merkezleri Si
lezya tarki Prusya ve Holstein dir 
halkta bir nebze asabiyet hasıl ol 

Birkaç zamandanberi heri de
veran eden §ayialara tela§ içinde 
bulunan halkın ehemmiyet ve kıy 

BERLIN 10 (A.A.) - Evvelki 1 met atfebnesinden yeniden kor
gece 20 kadar aulkaot olmuf ve kulmaktadır. 
bunlardan ikiıi ölümle neticelen- Berlin'e mücavir vilayetlerde 
mittir. . ve ~itler aokerlerinin 120,~00 a 

Bu ıuikastlarda ruvelver el honba balif bulundulu Pruaya payitah
lan ve infilak edici sair maddeler tmm civannda Hitler'cilerin mü
kullamlmıtbr. him miktarda kıtaat tahtil etmİ§ 

İcra dairesinde yeni 
teşkilat hazırlanıyor 
Adliye Vekili Ankara 'ya gitti 

Vekil Bey gene gelecek. Yeni 
icra teşkilatı ve memur_ 

tarın vaziyeti nasıl olacak? 
· Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

icra dairesi reisi Suat Bey 

r-
• 1 

dün aktamki trenle Ankaraya git 
miıtir. 

Vekil Bey bir kaç gün sonra 
tekrar lstanbula avdet edecektir. 

* * * 
icra dairesinde 
· yeni tertibat 

4 eylı'.ilde tatbikına başlanacak 
olan yeni icra ve iflis kanunu için 
Adliyemizde yeni tesisat hazırlık
lanna devam edilmektedir. 

Adliyede yeni bir icra dairesi 
hazırlanmaktadır. Bu icra dairesi 
asri bir §ekilde olacak, bilhaua 
eshabI ma&a.lih ile memurlann ra
hrtau kesilecek, memur bankada 
çalıpn bir memur vaziyetinde o .. 
lacakbr. 

Tesisabn 4 eylı'.ile yetiştirilebil
mesi için azami gayret sarfedil
mektedir. 

Yeni dairede tesiaat fU tekilde 
olacaktır: 

Eıhabı mesalih ile memurlar •
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İzmir Himayeietfal cenıiyefi11in .tertip ettiği Ege se
yahatına diin başla11dı. Resmimiz Galata rıhtımından 

seyyahların teı.mi edildiğini gösteriyor .. 

oldukları söylenmektedir. 
Hükumet mehafili heyecana 

kapılmağa mahal olm'adığını be
yan etmekte berdevamdır, zira 
hükiımet vaziyete hakimdir ve i
cabında fevkalade ahval rejiıiıini 
yeniden teois etmekte tereddüt et 
miyecektir. 

Maamafih aol cenahın mütedil 
mehafili, timdiki vaziyetten mes' 
ul tutmakta olduklan hilklimeti 

(Devamı 6 ıncı sahil~•) 

Binlerce 
Sandık 
Limoni 

Gümrükte çok mü
him bir kaçakçılık 
meydana çıkarıldı 

Gümrük heyeti teftiıiyesi ye 

ni ve büyük bir limon kaçakçılı
ğını meydana çı 
karmqtır. Güm 
rük müfettişleri 
son limon ka
çakçılıkları üze
rine kontenjan
dan sonra şehri
mize gelen bü
tün limon beyan 
namelerini tetki 
ke başlamışlar
dı. Bu tetkikat • 
neticeşinde bu binlerce sandığa 
balif olan limon kaçakçılıiı 
meydana çıkarılmışbr. Teftit 

heyeti tetkikatına devam etmek 

tedir. 

Piyango 
Bugün 

Büyük Tayyare piyangoıunun on 
üçüncü tertip birinci keıidesine bu
gün aaat t 3,30 da Darillflinnn kon
ferans salonunda batlanacaktır. 

r 
Bugün ' 

2 nci sahifede 
Haftanın lktısadi hare
ketleri 

3 üncU nblfed~ 
Şehir haberleri 

4 üncU ••hlfeda 
Kllblk gllzel ! 
Felekten mektup 
Hikaye 

S inci •ahlfede 
Çanakkale 
Cenubi Anıerikada ne
ler oluyor? 

6 ncı •ahifede 
Olimpiyatlar 

Şllkrü Kaya Bey 

haasıoBürhaneıtin B. beklenmekte 
dir. Bartinda 12 kilometreden ge
lecek ıu teıiaatına ait proje]eı
sıhhat, nafia vekaletlerince kabul 
edilmittir. Mütehaaaıs Bürhanet
tin Beyin nezaretinde bu hafta fa
aliyete batlanacaktır. 30 bin lira 
ıermaye ile teessüs edecek olan 
Ereğli - Amaıra halik ve balilı: 
konservaciliği tirketi vücut bul
mak üzeredir. Bu havalide mühim 
ticari bir ehemmiyet alacak olan 
hu tetehbüsü vekil B.ef. memnuni 
yetle karşılamıtlardır. 

Konferanstan 
dönüldü •• 

Parlamentolar 
konferansında , 

ne yaptık? 

= 

Cenevre'de toplanan Beynelmi 
Jel parlamentolar konferansına 
i§tirak ebnİf olan murahhaılan
mızdan Elaziz meb'usu Fazıl Ah
met ve Tokat meb'usu Naznn iz
zet Beyler dün §ehrimize avdet 

Nazım izzet ve Fazıl 
Ahmet Beyler 

ebnitlerdir. Difer murahhaılar 
Dr. Rasim Ferit B. gö:ılerinin te
daviai için Parla'e, Ahmet Ihsan 
B. de istirahat için Nice ve Can
nes'a gibnltlerdir, bir hafta aon
ra avdet edeceklerdir. 

Nazun izzet B. dün hise kon· 
ferans müzakerab hakkında de-

l 
mittir ki: 

- Müzakerat bizce memnuni
yeti mucip bir tekilde cereyan et
ti. Konferansta cihanda aulhtbı 
muhafazasına dair olan tedmld 
müdafaa ettik. Gayet iyi lntlbalar 
la avdet ediyoruz. Buna dair o-

l 
lan raporumuzu tanzim ed......ı. 
B. M. Mecliai parlim ... tolar J11'11-

buna vereceğiz. ~ · 

Snrt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM 1ZZET 

lan var! 

1 Dü~ya güzeli Vichy' -
ye davet edildi! 

Keriman H.ın ay nihayetinde11 
evvel gelemiyeceği anlaşılıyoı 

güzeline belediyenin arsa hediye. 
edeceği, bir mahalleye 

ad vereceği teeyyüt etmiyor •• 
Vichy (Mil 

liyet) - Ke
riman Haliı 
H. şerefineVi 
chy'de büyük 
şenlikler yapı 
lacaktır Bura 
da teessüs e
den Türk -
Fransız Tu
rizm komite
ıesi dünya eü 
zelini bu şen. 
liklerde bulun 
maya bilhas
ıa davet et
miştir. 

Paris9 (Mil 
liyet) - Ke
riman Halis 
H. mvediğer 
güzetlerin Do 
vilde geçirdi
li hayatın ıa' 
şauı, burada 
bir çok genç 
kızları, heye. 
cana düşür
mektedir. Ke 
riman Halis 
H.ve arkadaş 
lanna Fransa 
da gösterilen 
hüsnü kabul 
ve şereflerine 
tertip edilen 
şenlikler, her 
türlü tahmin-

Dünya güzeli Keriman Halis Hanımın 
geni bir resmi 

!erin fevkinde alayitli olmuştur ı den Otomobil kralı namile ma-
Fransanın meşhur zenginlerin- (Devamı 6 ıncı sahıtede) 

Kavun, karpuz, ve 
şeftaliler galiba 

denize dökülecek! 
En nefis Bursa şeftalisi beş 
kuruşa satılıyor, alan yok! 
Son günlerde kavun karpuz ve 

§Olftali gibi bazı Y&f meyve fiatleri 
miali ııörülmemiı bir derecede 
dü,kündür. 

Ba.zı aemtlerde okka11 bet ku· 

Polislerin terfi imtihan· 
ları dlln gapıldı 

Y azıaı iç ıahifede .. 

ru§A lr.adar teftali oatılmaktadır. 
Dün Tütün ııümriifil lakeleai ile 
Meyve lııota on binlerce küfe tef
tall ...., kayık dolulan kavun ve 

<Devamı IS mcı S11hilede) 
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KEMALİZM NEDİR? 
HARİCİ HABER.LER 

Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Osmandan, son sefil Vah- ı telkin ederken onun Türk ru
dettine kadar bu ruh, bu zihni- hu bunlara adeta emrediyordu. 
yet asla değitmeden yürümüş 1 Onun yürüttüğü orduyu, 
gitmiştir ki itte 1908 inkılap İrticaı boğduktan ve baykuşun 
ricali de bu kötü mukadderat- kanatlarını yolduktan sonra yi
tan bir türlü kendilerini kurta- ne İstismar etmek hatasından 
ramadılar. kurtulamadılar. 

,,. ,,. "" Mustafa Keır.al Bey bütün 
Y ıldızh ve ılık bir gece idi. Bu bu karmakarışık imperatorluk 

naltıcı bir sıcaktan sonra de- 1 unsurla--ı arasında 120 asrın 
nizden gelen serin rüzgar hara- yoğura yoğura yetittirdiği a
retli yüzleri okşadıkça hayat sil milleti, tarihin necip ve ka
tazeleniyordu. Ti uzaklardan tıksız çocuğunu görüyordu, 
harelenerek biribirini kovala- Osmanlı adına girmit un
yıp gelen mini mini dalgacık- surlar birer birer çözülerek ken 
!ar, nazlı bir eda ile Selanik rıh di mefkurelerinin ardından ko
tımının yosunlu eteklerini öpe şarken asıl bu devletin sağlam 
rek rüzgarın hafif nağmelerine dayangacı olan T' yine gö
bir ahenk ile dem tutarken rıh- rülmüy< , unutuluyordu, ih
tım kahvelerinin açık pencere- mal ediliyordu. 
!erinden sokağa taşan gürültü Hali ham bir hayale dal
ler tabiatin rahavet ve- mış bu gafil nazarlar bilmem 
ren bu nağmelerini boğuyordu. hangi manevi bağ ile bütün bu 

iste burada yalnız başına dili, dini ayrı, dili ayrı dini bir 
ateşli yüzünü şu esen rüzgara ır.illetleri bağlamak istiyorlar

cevirerek verdiği kat'i kararı dı. 
icraya giden erkanı harp zabi
ti Mustafa Kemal Bey kabul 
eltği vazife başına dönüyodu. 
Artık kötü siyasetçi kesilen 
oı·dunun bu sonu berbat işten 
kurtulması için ne kadar mü
cadele etmek lazım idise ondan 
daha fazlasını yapmıştı. 

İşte Mustafa Kemal ideali 
bu Osmanlıcıların mefkurele
rine uymayordu ve bunun için
dir ki fevkalade yaratılmış bu 
yüksek fıtratın karşısında vasa 
tı hemen hemen geçememiş o
lanlar sadece büyük görünmek 
istemiş olmakla kalıyorlardı. 

Madritte bir kıyam 
hareketi bastırıldı 

I 

Toplar patladı. Tevkif edi_ 
lenler arasında 

bir ceneral ve bir dük var 
MADRIT, 10 A.A. - Havas sın yukardaki telgraf odasına çık 

Ajansından: Fecir zamanında fe... ma)arına mini olmu9lardrr. 
aatcuyane bir hareket ba,Iamıf· Bu sırada münakali.t nezareti-
tır. Bu hareketin mü~evvikleri nin önünde bir yaylım ateş batla-
harbiye ve posta nezaretlerini mıştır. Sivil muhafız kıtaatı yar-
zaptetmek niyetinde olduklarm- ı dıma koşmuş ve kıyamcılarla mun 
dan sabah saat 4.30 a doğru mü- lazam bir harp başlamıştır. Neti
?akali.t nezareti karşısında zabıta cede kıyamcılardan üçü ölmÜf, 
ıle müaad~meye girişmişlerdir. bir çokları da yaralanmıştır. 

Dahiliye nazırı, bu hareketi ev Eski rejim taraftarlarından ce· 
velce tahmin etmiı olduğunu be- neral Cavalconto ile birçok zabit
yan etmi,tir. Geceleyin mutlaki- terin bu hareketi idare etmekte ol 
yet taraftarı birçok merkezlerde dukları zannediliyor. Cavalkanto 
müteaddit tevkifat icra edilmiş- bir müsadeJUe neticesinde tegay...' 
tir. Bu hareketin vilayetlere de yüp etmiştir. 
kol saldığı zannediliyor. Saat 8 15 t ı -- ı kt d 

M d · 8 d · "b • e op gur eme e e· 
a rıtte saat en ıtı aren vam ed"yo d F k t d hT 

loplar atılmağa başlamıştrr. Sa- zı b 
1 

rh_u.b_ a ha 
8

• 
1 ı~ehn~

b h b · h · J I .. ak n unun ıç ır e emmıyetı aız 

1 
... 8 tan ehrı b arıç ~ ko.an m~n a- olmayan basit endaht talimlerin-
at ve mu a erat ın ıtaa u&ramış den ·baret ld - b ı 
tır. Tevkif Pdenl~r meyanında ce- . ! M ok fulgunu eyan eye-

l M ·ıı D lb h' • ı mışlır. ev u ar araaında cene
nera ı an e osc nın og u ral F d p 'd b 1 k 
·ı D"'k 1 f 1 d d crnan ez erez e u uruna 
ı e u n an a o var ır. t d K 1 b" · ı ·· ı 

MADRIT, ı J A.A. _ Hükı'.i- ~ ır. ~l'..amcı ar ır "!ıtra -y_oz e 

b 
.
1 

k I bırçok sılahlar terketmışlerdır. 
met za ıta ı e ıyamcı ar arasın-
da vukua gelen bir müoademeden MADRIT, 10_ A. A.- Bugün 
sonra fesat hareketini bastırmı~ saat 10 da Madrit sokaklarında 
olduğunu beyan eylemiştir. mua:ı::zam biı· cümhuriyet tezahu,-u 

Sabahın saat 4 ünde mün kali.t vuku bulmuştur. Bütün umumi me
nezaretine 3 ş~hıs ~irm!ş ve ... mu- j ba_niye cümh_uriyet bayrakları çekil
hafızlara kendı emırlerıne nma- mJftır. Asayış tamamiyle iade edil
de bulunmalarını emrini vermişlf'r ı miştir Maamafih hükiimet her ihti
dir. Takviye kuvvetlerinin geldi· male karşı fevkalade tedbirlet" al
ğini gören muhafızlar bu 3 ~ah- mıştır. 

Bütün bu beyinsiz, duygu
suz tahakküm sarhoşlarına kar 
şı yapılması en lüzumlu olan 
işi de yapmıştı. Yani hiç bir 
şeyi anlamayan ve yaklaşan 
felaketi göremeyen bugafillerin 
yüzüne sanki artık size söyle
yecek bir sözüm yoktur demek 
İster gibi dargın ve merhamet
kar bir nazar fırlatarak araların 

Vatanseverlikte fark arama
ya hakkımız yoktu;-. Terakki ve 

tuihadın üç rü_knün~e de_bu Müsaadekarlık 
duygunun çok şıddeth oldugu. 1 İtalyan 

Manevraları 

dan çekilip gitti. 

Az sonra onun dediği fela
ket gelda, çattı: Ordu meşru
tiyeti kurtarırken mürtecilerin 
eline geçiyordu ... Bir çok kur
banlar sokaklara seriliyordu. 
F eli ket büyüktü. Şimdi ihtilal 
ricali şaşkın, dümensiz ve irade 
siz koıuşuyorlardı, hatta kaçı
yorlardı. Lakin olan olmuştu. 
Hataları saymak, biribirine is
nat etmek zamanı değildi. 

Tarihteki kazan kaldıran 
Osmanlı kıyamlarının hemen 
hemen ayni gibi bir neticeye 
•arıyordu. 

Paditah, istenilen kelleleri 
verecek, bütün yapılanlar yıkı
lacak. ... 

Sonra .•. 
Yine baykuş sarayında öte

cekti! 

İşte o zaman, bu Osmanlı 
ayaklanmasına kartı Mustafa 
Kemal Beyin Türk ruhu ııçra
dı. 

O bu kadar dürüıt görerek 
arkadaşlarına telkin ettiği ha
kikati göreır.ediklerini, her te
yi, şahsi endişelere ula bulat
rnayan fikirlerile işi kavraya
rak bütün yakın geçmiti bir ta
rafa bıraktı. 

Bu habis kıyamın tarihteki 
emsaline benzememesi ıçın o
nun Türkçe tenkil edilmesini 
düsündü. 

İşte ordunun şimdi vazifesi 
vardı. Ve bunu kumandanlara 

- -

• 

:i~-. teslim etmek insafın icabı- Bu kadardır 
Bu tertemiz adamlar, şüp

hesiz vatanseverlerdi. Onları 
şahsi menfaat endişesi ile va
tan arasında tetkik ederken 
tertemiz birer vatansever olduk 
ları teslim edilir, hasis ve şahsi 
menfaatler ardında koştukları
nı bize hadiseler ve vak'alar 
asla göstermedi.. En dar ve 
geniş günlerde onları yakından 
takip eden, mahremiyetlerinde 
yaşamış olan samimi vatandaş
larımızdan hiç birisi 1 ttihat ve 
Terakkinin bu üç rüknünün 
böyle sefil bir çukura düştüğü
nü kaydetmiyor. Devlet ve 
memleket işlerinde son aozu 
söylemiş olanlaı a, hele Osman
lı imparatorluğu gibi son gün
lerini ya,ayan bir devlette bir 
çok yakıtık11z sözler söylenebi
lir. 

Ahlakın sukut ettiği bulaıık 
bir muhit içinde, gayrimilli un
surlar ortasında bu mukadde
ren böyledir. 

Fakat bunlar, günün ıiyaaet 
entrikalarının, kırılan şahıi 
menfaatlerin, fırlamak isteyen 

Kanada fazla 
fedakarlık 

etmek istemiyor 
OTTAVA, 10 A.A. Havasa

jansının hususi muhabiri bildiriM 
yor: Canada kabinesinin dün yap
tığı içtimadan ve M. Baldwin ile 
M. Bennett araaında vuku bulan 
mülakattan sonra yarı resmi me
hafilde hüküm sürmeğe bathyan 
fikir ve kanaate göre Canada hü 
kı'.imeti mÜ•aadat yolunda daha 
ileriye ıtitmiyecektir. 

Çünkü, Canada sanayi alemleri 
nin vaziyeti rakip lngiliz aa.n'atla 
rırun vücude getirdikleri mamüli 
tın Canada'ya serbest surette gir
meaine müsaade edilmesine im
kan bırakmamaktadır. Canada'lı
lar, imperatorluk dahilindeki ti
careti, İmperatorluk haricindeki 
ınemleketlerin zararına olarak art 
tırmağa hazır bulunmaktadırlar. 
Diğer taraftan Canada'daki çifçi 
müstahsillere hatti en kirlı suret 
le göıterilecek müaaadat ile Cana 
da aanayi erbabının lngilizlerin 
tekliflerine boyun eğmeğe razi ol 
dukları takdirde uğrıyacakları za 

muhtelif milli meramların uy- rarları telafi edemiyecektir. Vazi 
durduğu şeylerdir ki onları ta. 1 ~et, gittikçe daha müşkil bir hal 
rih süzgeçinden geçırır iken a )maktadır. 
çöplüğe atmaktan başka kıyme lngiliz ve Canada murahhas he 
ti yoktur. yellerinin bugün bir içtima yapa-

cakları zan ve tahmin olunmakta 
Hatta bugun·· bile Türk A- d ır. 

nadolu ile lıtabulun Beyoğlu 
muhtini mukayese ediniz! 

Tarih onları şahsan fenalık 
yapmak için fena yaptıkları 
noktasından asla muahaze et
meyecektir. 

Onlar yalnız masum günah
ki.rlardı! 

(Devamr var) 

- --

Mançuride feyezan 
TOKYO, 10. A. A_ - Harbinden 

Rengo ajansına bildirildiğine naza
ran Sungari nehrinin ta,ması üzeri 
ne tekmil Harbin ıehri su altında 
kalmıştır. 

Tekmil şimali Mançuriden 30 bin 
kayık sayılmaktadır. 

- -

( Iktısadi ve Mali Hafta ) 
Gümrük hudutlanrun yükselmesi 

bir kısım halkın zararına diğer bir 
kısım balkın da menfaatına olması 
keyfiyeti bize bir hikayeyi hatırlatJ. 
yor: 

F nınsada. turfanda meyva ithal e 
dep tacirlerin sendikası tarafından 
parlamento azalarına birer mahzar 
gönderilmiştir. Bunda, hariçten mey 
va ithalinin kontenjan usulüne tabi 
tutulmasından tik&yet edilmekte ve 
fena neticeler veren bu uıulin ilcası 
için mebu~ların tevassutu rica olun
maktadır. Esbabı mucibe olarak hu
li.saten şunlar zikredilmiştir: 

1 - Haiz oldukları lıa .. ai gıdai
ye itibarile meyva istihlaki, heyeti 
sıhhiye tarafından •ureti mahsuııada 
tavsiye ve teJvİlc edilmekte-dir; 

2 - Franaada meyva, hububat iı 
tihaalitının seyri tekamülünü takip 
etmemiş. daima geride kalmı,tır; o
nun için talebin fazlalığı ancak itha
lat ile tatmin edilegelmekte idi; 

3 - 1 thaliı.t, hiç bir zaman yerli 
fiatleri ezecek derecede çek olma
m1ttır. En büyük delili, toptan mey 
va fiati indeluinin 1913 e kıyasın 
l _, ta ( altıa e1&11) kalmıt olması
tlw; 

4 - Kontenjan uıulünün tatbiki
le memleket atideki zararlan cörü
yor: 

a) hazine, 300 milyon frank güm
rük rüsumu; 

b) muhtelif korponuyonların ame 
!iye verdikleri ücret: 400 milyon 
frank; 

c) Şimendüfer ve vapur kumpan
yaları: 400 milyon frank; 

d) tüccar, mütevassıt ve peraken 
decilerin •erii, rüsum ve ilah; 

e) iş aaluuı daralıyor, ona müka
bil iııizler onlu111 çoğalıyor; 

işte, diyor mahzar, himayeye ta
raftar bir taknn haıia müıtahıiller, 
se!Ahiyettar tiaıri teşelılriiUere biç 
daruşmaluızın ziraat nazaretini iğfal 
ile meyvayı kontenjana ithal etme· 
ğe muvaffak olmuşlardır; halbuki 
hiç düıünülmiyOt" ki bundan, dola
yıs.ile ihracat ticaretimiz de mütees
sir olacak; çünkü diğer devletler 
de F ranuya brıı mukabelei bilmi
silde bulunacaklardır. 

Adamcağazm biri kalkıp başka 
bir köyde yerleşen iki çocuğunu zi
yarete gitmiş: biriıi btıh~evan, diie
ri tuilacı. 

- Nasılsın, işler ne yolda? 

- Baba, yağmur yağmıyor; bah-
çe kunadu, biraz yaioa yii:Aiim güle 
cek, yoksa halim yaman! 

- Sen nasdım, e..lit? 

- Çok tükür yağmur yağmı-
yor; biraz daha böyle g;tse tuğlala
rım kunıyacak. 

Adamcağız köyüne dönmüt; ka
rısının, çocuklar ne halde süaline ıu 
cevııbt •ennİ!: 

~ lkiainden birinin anası kan ağ
layacak ama, hangisinin olduğunu 
bilmiyorum .. 

Hakikat ıudur ki, her iki takdirde 
zarar cö..ecek olan müşterek anadır 

. Kontenjantıman meaeleaincle de 
öyledir; batlıca zararı müşterek ana 
görür, yam müşterek vatan. . . .. 

Baıvekil Musolini de 
bizzat hare

katı takip ediyor 
ROMA, 10 A.A. - M. Mus-

5-0lini'yi ve Bahriye nazırını hi .. 
mil olarak Gaepe limanından ha
reket eden Aurora ismindeki ge
mj Pazar sabahı Amiral Burzagli' 
nin kumandası altında bulunan fi
loyu teşkil eden deniz kuvvetleri
nin toplu bulunduğu Tratani lima 
nına &elmittir. 

Amiral Burzagli gemiye çıkmıt 
ve Ba,vekile elyevm yapılmakta 
olan deniz talimlerinin inkişafı i
çin alınan tertibat hakkında iza
hat vermiıtir. Hükiiınet reiai refa 
katinde Bahriye nazırı ve donan
ma ba§kumandanı olduiu halde 
Colleoni kruvazörüne citmittir. 
Bu kruvazöre üçüncü Deniz fırka 
sı kumandanı Amiral Castiglione' 
ye mahıuı bayrak çekilmittir. 

M. Mussolini bu knıvazöriin 
her tarafını gezip tetkik ettikten 
ve vapda1"\ talimlere kumandan 
mevkiinden nezaret ettikten aon .. 
ra kruvazör mürettebatına bir re 
çit resmi yaptırmış, ondan sonra 
diğer kruvazörlerin talimlerini 
tetkik nazarından geçinni.,tir. 

TRABLUS, 10 A.A. - Yapıl
makta olan deniz manevralarında 
hazır bulunacak iyan ve meb'u
san mümessilleri Stella D'ltatia 
vapuriyle Trablus'a celmi4lerdir. 
Bunla< Mareşal Badoglio !rafın
dan ~eli.mlanmı~lardır. 

Nevyork metrepo
liteninde bir yangın 

NEVYORK, 10. A.A.- Dün 
Nevyork metropoliteninde halkın te 
hacümü fazla olduğu bir sırada zu
hur etmit olan bir yangın, bütün 
münakalitın inkitaa uğramasına ae
bebiyet vermittir. 

- -

Cumhuriyet Merkez 
Bankası 

Bankanın neşrettiği 4 ağuıto" 
1932 tarihli son bilinçodan anlaşıl
dığı üzere. Devlet tarafından ihraç 
edilip bankaca deruhte edilen 
158.748.563 lirahk evrakı naktiyeye 
mukabil, 1715 numaralı kanun mÜ· 
cibince, Maliye hazineai, şimdiye ka 
dar, bankaya 2,413.563 lira yatır
mış; binaenaleyh borcunu o nisbet~ 
te amorti ebnİf tir. 

Buna mukabil banka. karıılığı te
ma.men altın olmak üzere, ihtiyat ev 
rikı naktiyesinden 8.688.589 liralık 
üğıdı (banknot) yeniden mevkii 
tedavüle çıkarnuflır. Bu suretle te
davülde elyevm 165.023.589 liralık 
banknot mevcut bulunmaktadır. 

Hazine ve reami müessesat tara
fından hesabı cari suretinde banka
ya yatırılan paralar 7.255.185 lira
ya; döviz mevduatı da 1.214.104 li
raya baliğ olmaktadır. 

Bil&nçonun aktif kısmında 
17.750.542 lira kıymetinde 12.657 
kilogram hali• ~lhn görülmektedir. 
Bunun 3606 kilogramı, gene kanun 
mucibinee, hazine tarafından banka-

Lytton 
Raporu 

Sarahaten Ja
ponyanın 

aleyhinde im.it 
NEVYORK, 10 A.A. - Balti

mor Sund cazeteıinin Vaıinston 
muhabirine cöre Cemiyeti Ak"am 
Mançuri tahkik komisyonunun 
raporu sarahaten Japonya aley
hindedir. 

Ayni muhabirin yazdıklarına 
nazaran M. Stimaon'un Kellog mi 
akından mütevellit bir harpteki 
ademi teıaviye ait son telmihi A
merika hariciye nazınnın mevzuu 
bahiı raponın müzakeresi sırasm 
da Cemiyeti Akvamın bu mesele 
hakkında Japonyaya muarız bir 
grupunun bi bapta kat'i bir va
ziyet İttihaz ehneaini teşvik husu 
ıundaki arzusundan ileri gelmek 
tedir. 

New-York Times gazetesine gö
re M. Stimson'un nutku yalnız Ce
mahiri Müttehidenin iıtitare pren 
aipine iltihak ettiğini bildirmeai 
itibarile değil fakat ayni zaman
da Cemiyeti Akvamın uzak şark
ta sulh meselesi gibi pürüzlü ve 
dikenli bir meaele ile metgul ola
cağı sırada irat edilmit bulunma
sı itibarile nazarı dikkati calip e
hemmiyetli bir manayi mükteaip 
bulunmaktadır. 

Sabık Çin maliye nazırı
nın beyanatı 

ŞANGHAY, 10 A.A. - Yeni 
Mançuri devletinin Çin ile Japon 
ya araaında hakiki bir tampon 
devlet olabileceğinin bazı maha
fil tarafmdan ciddiyetle telakkisi 
fikri hakkında hayretini izhar e· 
den müıtafa Çin maliye nazm M. 
S<.ong, Reuter AjarKı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuttur:: 

"Müteamzın tecavüzabna sa
bırla mukabele ettik. Fakat, Avru 
panın büyük batvekalet daireleri 
nin - vaziyeti vahamete aevket
mekten içtinap için - vaki olan 
müatacel rica1annm tarafımızdan 
kabul edilmeıinin yegane neticesi 
bize bir el silah arttırmakaızm 
vaai arazi kaybettirmekten ibaret 
olmuştur" 

Diesel motörlerinin 
yeni nümuneleri 

ROMA, 10. A. A. - ltaıyadaki 
Soviyet heyeti, Sovyet Ruıya aiır 
sanayi komiserliğinin iskeletini Rus 
fabrikaları tarafından inta edilmek
te olan traktör otomobillet"e tatbik 
edilecek Diesel motörlerinin ymıi nü 
munelerinin ihdası için bir müsaba· 
ka açmış olduğunu bildirmektedir. 

Deniz faciaları 
P ARiS, 10. A .A. - Nevyoriı: He 

rald gazetellİnİn verdiği bir babere 
göre, Pariıteki Amerikan mehafili, 
5 temmuzda Atlas Olıcyanoounu yel 
kenli bir gemi ile geçmek için Glou 
ceoter limanından hareket etmit o
lan Princeta darülfünün talebesin
den 5 kifinin akibeti hakkında bü
yük bir endiıe duymaktadır. 
Şimdiye kadar kendilerinden hiç 

bir haber alınamamış olan bu 5 talc 
be, kendilerine ancak 15 gün kadar 
Lifayet edecek yiyecek almıtlardır. 
Bindikleri yelkenli gemide ise gayet 
İptidai sefer aletlerinden bqka bir
~eye malik değildiler. 

M. Stimsonun nutku 
ve Japonlar 

LONDRA, 10 .A. A. - Londra
nın resmi mehafili, Japonyanın M. 
Stimaon'un nutku muhteviyatı hal
kında Amerikadaki ~efiri vaaıt.uile 
yapmış olduğu teşebbüsten henüz 
malumat almamqtır. 

Esasf'n, Amerika hariciye nazırı
nın nutkunda ilk balutta Japonyayı 
rencide edebilecek hiçbir şey olmadı 
ğı beyan olunmaktadır. 

ya yatırılan 500.000 türle altınından 
ibaret olduğu nazarı dikkate alına
cak olursa, bankanın, altın mukabi
linde ihraç ettiği baladaki 8.688.589 
liradan mô.dô., kendi sermayesinin 
bir kısmını da altın mübayaasına 
tahsis eylediği tezahür etmiş bulu
nur. 

15.000.000 lira sermayeden daha 
tahsil edilecek 4.616.786 lira kal~ 
tır. Buna nazaren sermayenin yüz
de yetmişe pek yakın bir kısmı alm 
mış demektir. 

Bankanın, hariçteki muhalıirleri 
nezdinde mevcut, ıerbest dö..u.ler 
miktarı 509.272 liradır. Pasif kıs
mındaki döviz mevduatı 1.214.104 
lira olmasına bakılırsa bu iki kalem 
ara11ndaki farkın da altma kalbedi
lerek hıfzedilmekte olduğu anlaıı
lır. 

Cüzdan mevcudu 31.591.150 lira
dır. Bunun 27. 125.825 lirası kanu
nun 6 cı maddesi mucılıince e-nikı 
nakliyenin karıılığını tqkil etmek 
üzere hazine tarafından bankaya 
devrolunan esham ve tahvilittır; 
955.000 lirası satın alınan 1.000.000 
liralık l.tikrazı d•hili tahvili bede
li; mütebaki 3.510.325 lira11 da ha
zine bonolnı veya ticari ıeoetler--

=...... --
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lzmirden Londra.IJa taze inciı 

sevkedilmeğe başlanıyor 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Muhtelif ecnebi piyasalarında birkaçı 

neden beri ıahlmaij'a başlayan ya~ üzüm ve kavunlarnnızın fevkal 
de rağbete mazhar alutası burada son derece memnuniyetle kar 
lan~ştır. Bunun Üzerine mütetebbia firmalarmıızdan biri limanıll 
za ııleyen Mlguk hava mahzenli vapurlarla taze incir sevketmeğe • 
rar verm İ§t tr. 

Germencikten toplanacak olan taze incir ilk defa olarak Lo• 
r~ya ııev~edilec.,kti~. Bu teşebbü• muvaffakiyetle neticelenirse ae 
kıyata muntazameıı devam edilecektir. 

lzmirde polisliğe talip H. /ar 
. l~MIR, 10 (~illiyet) - Orta tahsillerini ikmal etmiı iki Ha 

polıalıge kabul edılmeleri içın Vilayete iıtida vennitlerdir. lstida1' 
muamele görmÜ)tlir. Kabul edilmeleri muhtemeldir. 

Hariciye Vekili lzmirde 
_IZMIR, 10 (Milliyet) -- Hariciye vekili Tevfik Rüıtü B. geldj; 

Vekıl B. 10 gün kadar Kar~iyakada valideai Hf. nin nezdinde kal 
cak, bili.hare istirahat etmek üzerf' Çe,me kaplıcalarına gidecektir. 

Bataklıkların kurutulması 
1Z1MR, 10 (Milliyet) - Şehir civarındaki bataklıkların 

rutulmaaını temin için tetkikat yapmak ve bir plin hazırlama• 
Üzere Atinada bulunan Rokfeller müesseseleri mütehassısı bele
diyemiz tarafından davet edilmiştir. 

Bürükselde Macar sefaretha· 
nesinde 15 kişi tahribat yaptı 

BRÜKSEL, 10 (A.A.) - Bu sabah 15 kişi Macar sefaret~ 
ne girerek içeride tahribat yapmış ve bir memur ile kapıcıyı ya· 
ralamışlardır. Mütecavizler kaçmışlardır. Bunlardan dördü poli• 
ler tarafından yakalanmıştır. 

Romanya kabinesi istifa etti 
BUKREŞ, 10 (A.A.) - İntihabatı yapmak üzere teıekl<J 

etmit olan Vaide kabinesi istifa etmiş ve kabinenin istifası kraı 
tarafından kabul olunmuştur. 

Af mangada geni tedbirler 
BERL1N, 10 (A.A.) - Bugün intitar eden bir emirnameJd 

nazaran siyaai muarızlara, zabita kuvvetlerine ve askerlere kart' 
yapılacak cinayetler musammem olmualar bile idam ile tecziJ' 
edileceklerdir. Diğer tedhiş hareketleri için ağır hapiı cezai art 
derpiş olunmaktadır. İcap eden yerlerde hususi mahkemeler t~ 
sis olunacaktır. Siyasi mütareke ayın sonuna kadar temdit olun
maktadır. 

M. Mac Donaldın 
frlanda seyahati 
LONDRA, 10. A .A.- M. Mac 

Donald"ın lrlanda seyahati etrafm

daki esrar perdesi, matbuat mehafi
linde bir nebze memnuniyetıizlik 

tevlit etmittir. 

Manchester Guardian ve Nevs 
Chronicle gibi bazı gazeteler, bat 
makalelerini bu meseleye tahıia et
mitlerdir. Bu gazeteleri böyle bir 
battı hareketin matbuat ile bqvekil 
arasında münasebata hikim olması 
icap eden iyi anlatma zihniyetine mu 
gayir olduğunu açıktan açığa ilin et 
mektedirler • 

Rusyanın en büyük 
tayyaresi 

BERLIN, 10. A. A. - Sovyetle 
rin sivil hava filolannın en büyük 
tayyaresi olan "Ant 14'' yakında 
Berlin'e gelerek birkaç gün kalacak 
tır. Bu tayyare, birçok uçmalar ya
pacaktır. 

Tayyare, Moıkova-Vladivoıtok 
hattına tahıiı olunacaktır. 40 yolcu 
ve 6.000 kilo yük taııyabilmektedir. 
Saatte 180 kilometre sür'atle hare
ketini temin eden 5 motörle müceh 
hezdir. 

Selanikte bir arbede 
ATINA, 10. A .A.- Dün gece 

Selinikte komüniatlerle milliyetçiler 
arasında bir arbede olmuttur. Sekiz 
komünist yaralanmıttır. 

---

dir . 
20-7-932 de neırolunan 13201 nu

maralı kararname ile Merkez Banka
sının esas mu.kavelenameıinin bazı 
maddeleri ihtiyaca nazaren tadil e
dilmiş olmakla, yakında esham ve 
tabvilit, ve "reeacompte" muame
lelerinin inkitaf etmesi ve bunun ne 
tice.inde piyaoada faaliyetin artma
sı memuldur. 

Esham ve TahvilAt 
Geçen haftaki icmalimizde piyasa 

nın vaziyeti hakkında izhar ettiii
miz enditeier kısmen tahaldwk etti; 
borsada bütün kltrtlar yüzde bet
ten ona kadar bir dütiildük kaydet
tiler. Hararetli cünler ceçti; timdi 
boroa sükun devresini yqıyor. AY
rupadan bizi allkadar edecek yeni 
bir havadiı tereuüh etmediii için 
ıpekül&törler poziıyonlannı hanci 
istikamette tutacaklarını ta!~ 
)ardır. 

Unifiye geçen hafta zarfında 57 
kuruşu kadar fırladıktan sonra dün 
ak§am 52 1 2 da kaldı. Rumeli şi
mendiferlerini de 4,50 liraya kadat· 
talip cıkmı~ iken gene dün akşam 
3.70 liraya •atıcı bulundu. 

lstikraıı dahili muameleıiz 96 da-

Başvekilin 
Avdeti 

Ayın on sekizinde 
Ankara ya 

dönmesi bekleniyot 
ANKARA, 10 - Batvekil 

lımet Patanın ayrn on ıekizÜl
de Ankaraya dönmesi bekl-İ· 

ycw. ismet Pata avdet eder et• 
mez heyeti vekile toplanacak 

ve bazı müstacel işleri müzald 

re edecektir. Bunlar meyantD

da üç ayhk kontenjan listesi ile 
merbutu kararname vardır. 

Meclis reisimiz 
B. M. Meclisi Reisi Kazını Pt

Hz. dün şehirde bir cezinti yap· 
mıılar ve akf&lll aaat bette Tabi 
liyan oteline giderek bir müddet 
İ•tirahat ebnitlerdir. 

Hariciye müsteıarı 
avdet etti 

ANKARA, 10 A. A. - Berayi t• 
davi bir müddetten beri Avrupada 
bulunan Hariciye Müateıan Numaıı 
Bey, iadei afiyet ederek Ank&nı1ı 

gelmiş ve vazifesine batlamıştır. 

-- - ·- -- --- ~· 

dır. 
Anadolu kağıtlarının geçen hafta 

zarfıada en yük•ek fiatleri ile dün· 
kü kapanı' fiatleri bervechi atidir; 

En yüluek fiat Dünkü fiat 
Akıiyon 19.50 18.50 
Oblicaayon 33.- 31.15 
MümeHil 34.- 31.85 
Haydarpaıa 36.- 34.50 
iş Bankalarına 9.25 liraya talip nı 
dır. 

Aralan çimentolar 10,40 ; S-· 
ti 22; ittihat DeğirnMMilik 22.75; 
Şark Değirmencilik 2,60; Reji 4.Jt 
lirada kabmtlardır. 
Yalnız üç k&iıtta cüz"i tereff~ 

vardır; Tramny 45; Terkos 30.5' 
n Telefon 15,25 lira ediyor. 
Muır Kredi F onıiyeleri cene •' 

riledil•: 
1886 tertibi 
1903 

" 1911 
" 

150 lira 
112,50 " 
81,- r 

etmektedir. 
Bunun bqlıca sebebi ing;liz lira; 

run dünya piyasalarında yenidell 
kut etmesidir. Dün akşam ı.onadıı 
lngiliz lirası 741 kurutla kaldı- • 

Altın da 918 kurutta luıyli sukdt 
etmiıtir. 



lzmir'de Herkesi Meşgul Eden Bir Dedikodu! 
Ekonomi 

Maraş üzümleri de 
ihraç edilecek 

l' eşrinlerde yetişen bu üzüm 
beyaz, tatlı ve dayanıklıdır 

llfi ~dana Ticaret odaaı İhracat 
,, &tııe Üzüm ilıracatı için bir mü-'1:-tta bulunmaktadır. 
..... 11 lllİiracaatta, tetrinievvel ve 
.\ 1 •Ylannda yeti,en Merat ve 
\Jh'lap Üzümlerinin Avnıpa ve 
bq. assıt Berline sevkleri İçin tel
li., ~~ıunuı talep edilmektedir. 
'-tı 1 ı tehir üzümleri beyaz, çok 

0 ~e dayanıklıdır. til fıs Şark timendiferleri idare
Ilı • <>~dutu gibi, Anadoludaki ti
~dıfer ldarelerlle de üzümlerin 
~•ile aevki için anla,mak üzere 

bbü.atta bulunmuştur. 

Ptt. Kühle bugün 
gidiyor 

4 Sebze ve merelerin uzun müd 
ı •

1
t lllubafazaaı hakkında bir am •a •. 

" O.J uau)il bulmut olan mütehaa· 
~ I\!. Kühl bugün vapurla Ham-

tga hareket edecektir. 
ke "!i kühl beraberinde buradan 
~ 11 i ıııulile ambalaj yaptığı seb t tneyve:.~::rmektedir. 

( Is Bankasından alman cctvc1dir ) 

10 Ağuatoa 1932 
Alqam Fiatlan 

1 lttüıraslar Taltftltt 
,"· dıMft 16,1/2 
'fttl d ıı:ı-~ l · l•ll111 ı.~~ ~·ı1t 
~·M•1 ı•M•ı u , Tr .. •lf 
! 1"'rnkltt r ,10 Tlul 

ı.

... ~ 50 
5.-

.,:)'dl llldl 1,11 llıhım 

1 ıaoı o.~o Audolı T 11 ,-
1 · aıı.. ~Je 6,~o ,. 111 ıo.ao 
ı:~,~r ~,ltdfye ... Mtirıt1ıll J1 ,9() 

!.ı,;ı •tı c;ı4 

ı.. Esham 
1 01111.:ı1t 

JH.60 .Anadolu 
~tjl 
S.ır \.. •,~o 
'J' "'Yrlyt 14,IO 
!anıl I\' •& 5() l' . • 

li 1'tl!hılsit.orta 10,Sıl 
tnıc •tJ tı ,40 

Terı. .. 
ÇtmııHO Ar. 
üıyoa d11. 
fort dıy. •.. ,. 
Şuta-
Telefon 

Çek Hatları 
il.Ol 
14,05 

Prıl 

l'ıy ... 
ıı.drtt 

lorUn 
v ... o .. 
flftt 
lttr., 
ıı.ırrat 
Mosk.o.,ı 

' 
N11kut (oatı,) 
11.uııt 

t< lPr- ırı _ ı tlllı. A" 1 itıtrııa 7 ~ ı ptıııı 

1 doJv 111:::: ı •trk 

"-... 118.-
ı aoltl 

liJ 1 Rtıpu 111,-
1 , •••• 

11' •ro~oıı •~.5o 
1() Jıy 

ir 1. lıYlfrl U4. -
M dltır 

1 ÇenıOl'lf 
~ ı;,., 17,IO ı Altın 
l liurıa u _ ı Mıtldlyı 1 • 
\ l., ı,;o.t.) 114, - t lianknot 

10,t~ 

10,"<l 

H.75 
1,t>t 

• •• 
l,40 

15,-

15,93, 
3,Q!, 

1,81.30 
f,9;",R-4-

4.iJ.I 
3,Bt 

t~l,33 

i0,06 
lff:ı',lıt 

"""" 17,-
17,-
11(),-

N,-
12.-.,,-
70,-

•.•o 
3S,-

li,8ö-

Bu ambalajlar Hamburı'ta tica· 
ret mümesailimiz tarafından mua· 
yene edilecek ve alınan netice bir 
raporla lktraat vekaletine bildiri· 
lecektir. 

Kok sarfiyatı 
Ticaret odası memlekette ne 

kadar kok kömürü imal edildiği
ni ne kadar sarfiyat olduğunu ve 
h~riçten ne kadar kok kömürü 
geldiğini tetkik etmektedir. 

Dün gelen buğday 
Dün ıehrimize Anadoludan 40, 

Trakyadan 2 ve limanlardan 884 
çuval buğday gelmiştir. Borsada 
buğday 7 kuruş 30 paradan mua
mele görmü~tür. 

lzmirde bu seneki 
mahsul 

İzmir ticaret odasr Eğe iktisa· 
di mıntakasının başlıca mah&ulle 
rine ait bu •eneki rekolteyi mahal 
ferinden aldığı esaslı malumata İs 
tina.den fU suretle teıpit etmittir. 

Üziim: Bu seneki üzüm mahsu
lü 50-52 bin ton tahmin edilmek· 
tedir. Geçen seneki rekolte 26 bin 
ton idi. Halihazırda geçen sene
den müdevver •tok yoktur. 

incir: Bu seneki incir rekoltesi 
28·30 bin tondur .. Geçen sene bu 
miktar 28 bin ton idi. 

Pala.mut: Bu seneki palamut re
koltesi ~5.38 bin ton olarak tah
min olunmaktadır. Geçen seneki 
rekolte 4 bin ton idi. 

Zeytinyağı: zeytinyağı rekol
tesi tahmini 28-29 bin tondur Ge
çen seneki rekolte 115 bin ton idi 

A(")'on: - Tahmini afyon re
koltesi 37 - 48 bin kilo arasında
dır. Geçen sene rekoltesi 319988 
kilo idi. Mıntakada geçen seneden 
müdevver 36 bin kilo stok mev· 
cuttur. 

Pamuk: - Pamuk rekoltesi 18 
bin balya tahmin edilmektedir. 
Geçen seneki rekolte 26 bin balya 
idi. 

Manisada üzüm 
mahsulü 

MANiSA 10. (Milliyet).- Bu ' . . . 
sene hava1ann müsaıt gıtmeaı ve 
Milli Barıkaların bağcılara yaptığı 
kuvvetli yardımla bağlara eyi bakıl
ması yüzünden Manisa üzüm rekol
tesinin geçeiı seneye nisbetle çok 
daha fazla olacağı ve U~S bin çuva 
lı geçeceği kuvvetle tahmin edilmek 
tedir. ilk kuru üzüm mahsulü bun-
dan bir kaç gün evvel borsaya gel
miş ve merasimle satılmıştır. Bir 
haftaya kadar üzüm piyasasının İz. 
mirde de açılacağı ve hararetlenece~ 
ği anlatılmaktadrr. Mahsul umumi
yetle geçen oenekinden daha nefis 
görülüyor. Alivre satışların da mü
sait fiatlerle yapılmıt olduğu istih
bar edildiğinden bağcılarımız vazi
yetten memnundurlar. 

Mahkemelerde 

Arabacılar kahyası 
15 sene yatacak 

Pttabkemeden çıkarken: "Kıs
llıetimiz imiş, çekeceğiz,, dedi 

Geçen sene tehremininde örüm 
tf.ltaiz dede de Arabacı Arap Meh 
~edi öldüren Arabacılar kahyası 
d~~er hakkındaki karar dün ken 
'"ne tefhim edilmittir. 

Zafer 15 sene ağır hapse ve 
.-.,.ap Mehmet vereaesine 1000 Ji. 
;~ tazminat vermiye mahkUm e
ılınittir. 
Zafer, reiıin: 

et· - Meyus olma, temyiz edersin, 
1Ye tesellisine karfı: 
- Zararı yok beyim, ktameti 

ııııizmit, çekeceğiz, demittir. 

Avukat Nuri B. 
mahkum oldu 

. Kasaplar cemiyeti antetli ka· 
t•tlara ikinci noterin mührünü ha· 
'-tak sahtekarlık yapmaktan suç 
lıı avukat Nuri Beyin muhakeme· 
~i dün ağırceza mahkemesinde 
;::•ç edilmi§, Nuri Bey 4 ay ağır 

Pae, 1 lira ağır para cezasına 
llıııhküm edilmiştir. 

Randevu evindeki 
cinayet 

Bundan bir müddet evvel Tak· 
eimde Kadriye isminde bir kadın 
tarafından işletilen randeviı evin
de Miııtafabeyi öldürmekten maz 
nun Arap Muharremle Zekinin 
muhakemesine dün Ağırceza mah 
kemesi tarafından devam edilmiş

tir. 
Dünkü muhakemede iddia ve 

müdafaa yapılmıştır. İddia maka
mı Arap Müharremin katilden, Ze 
kinin de katille neticelenen bir 
kavgaya İ§tirakten tecziyeler~ni 
talep etıniştir. 

Arap Muharremin vekili müda· 
faasında müvekkilinin bu cinaye
ti irtikip etmediğini ıöylemif, be

raet istemi,tir. 

Muhakeme karar tefhimi için 
batka süne bırakılmıttır. 

Benzin ve 
Petrol 

Fiatların gayritabii 
yükseldiği anlatıldı 

Ticaret odası idare heyeti bena 
zjn ve petrol fiatlerinde ihtikir 
olup, olmadığı hakkındaki tetkika 
tını ikmal etınek için bir içtima 
daha yapacaktır .. Maamafih yap· 
tığımız tetkikata nazaran, ıehri~ 
mizde petrol ve benzin fiatlerinin 
gayri tabii olarak yükseltildiği •a 
bit olmuttur. 

İn hisarlarda 

Mülhakatta 
Tevhit işi 

Dün lstanbuldan 
itibaren 

tevhide başlandı 

Mısıra tertip edilen se
yahatte bazı hadiseler 
İskenderiye'de: Türk seyyahları 

vapurun parasını 
vermemişler •• dedirten hadise? 

1 •••••• ' 

Türk vapurları dururken ecnebi vapura 
ne ihtiyaç vardı? 

lZMİR 6 (Hususi) - Yaz 1 şayi olmuştur. Hemen her mu. 
tamamen hükmünü sürüyor. hitte bu meselenin dedikodusu 
Vakıa akşamları saat beşten yapılmaktadır. 
sonraİzmirin meşhur İmbat rüz Seyahate İttirak edenlerin 
garı sahil boyunu serin nüva- anlattıklarına göre, bu tenez
zişleri ile yalamağa başlayorsa zühte intizamsrzlıklar olmu§, 
da şehir öğle güneşi altında bu ve Radosta, Mısırda bazı biidi-
nalrrcasına kavruluyor. seler de vuku bulmuıtur. 

Ev pencerelerinin bütün ke- Mesela Radosta vapur rıhtı 
penkleri günün dört beş saatin. ma yanaşmak istememiş .. San
de tamamen kapanmakta ve dalcılar da seyyahları karaya 

Tevhit edilmekte olan tütün, güneşin yakıcı tesirine karşı an çıkarmak için çok fazla para is 
müskirat, tuz inhisarları mülha- cak bu suretle tahaffuz imka- temişler. Rados liman dairesi 
kat t"şkilatının lstarıb11l'dan itiba nı elde edilmektedir. İzmire vapurun rıhtıma yanaşma&ı i. 
ren tevhidine batlanmış ve latan gelen her hangi bir yabancı ka çin para İstiyormuş. Kumpan
bul inhi•arlar Ba,mudürlüğü kad pıları, pence•·eleri böyle sımsı- ya da bu parayı vermiyormuf, 
roıu tanzim edilmiıtir. lstanbul in kı kapalı evlerin harici manza- batta seyyahlar arasında para 
hisarlar Başmüdürlüğüne, tütün raları karsısında bu evlerin bo! bile toplamak teşebbüıü olmuş. 
inhisarı Ba,müdürü Hacı Lutfi B. olduğunu zanneder. Dedikodunun asıl mihveri 
Tuz inhisarı lstanbul Başmüdürü Halbuki hemen hepsinde ka İskenderiye badis~idir. Bu le
Ata B. letanbul mıntakası başmü labalrk aileler vardır. Ve bun- 1 nezzüb hususi bir şahsın muka 
f~tti~liğine ta~'." .. ed.'.l."'.'.işl_erdir.: I~ \ tar kapalı pencereler altında ha velesi ile tertip edilmişti; ~u 
hiaa."I~ Başmudurlugunun muaki fif elbiseleri ile sereserpe öğle ıabıs vapur lskendenye ye 
rat ınh .. arı tarafından Kabata~ta. uykusuna yatmıtlardır. Ancak geldiği zaman 500 İngiliz lirası 
yapılan yeni binaya nakli tekar- İmbat estiği zamandır ki pence- verecekti. Halbuki bu parayı ö
rür etmiş ve nakil hazırlrğına baı reler açılır ve ciğerler temiz bir deyememiş bunun üzerine va-
lanmıftır. nefes alabilir. pur kaptanı: 

Miibadelede 

On beş bin 
• 
lngiliz 

On beş güne kadar 
tevziata başlanıyor 

İkindiden sonra Gazi beyke- - Parayı almadan kalkmam 
li meydanı İse park temiz hava ve yahut yolcuları burada hıra 
almak isteyen çoluklu çocuklu kırım. 
halk kalabalığı ile dolmaktadır. Demiş. Tenezzühü tertip e. 
Bilhassa cuma günleri Gazi ve denlerin hiç bir sun'u taksiri ol 
İsmet Paşa bulvarları güzel bir madan böyle bir vaziyetle 
gezinti mahalli olmuttur. karşılaşan seyyahlar büyük bir 

M~yv.e. ve sebzevat mev.sim~ telafa dütmütler. Hadise İsken 
oldugu ıçın hayat burada şımdı tleryede ağızdan ağza dolat. 
çok ucuzduı·. En ala nefis çekir mış. Türk seyyahlar vapurun 
deksiz üzümün okkası azami parasını vermemişler.. Vapur 
on kuruştur. Beşe de satılanları kalkınıyormu• .. diye fayı' atar or !stanbuldaki etabli Rumların • 
vardır. Karpuz pek bol ve su- taya dökülmüş. Ve bu vaziyet 

iadesi kabil o1amiyan emvaline 
mukabil Yunan hükumetinin Muh 
telit Mübadele komıayonu emrine 
vermiş olduğu 150 bin İngiliz lira 
sının tevziine 15 güne kadar yeni
den başlanacaktır. Bundan evvel 
istihkakı be~ İngiliz lirasına kadar 
olanlara İstihkakları tevzi edilmit 
tir. Şimdi yüksek istihkak sahiple 
rine tevziat yapılacaktır. Bu defa 
alakadarlara 75 bin •terling tev· 
zi edilecektir. bunn dair çekler 
hazırlanmaktadır. 

Bugün 11 O çocuk 
sünnet edilecek 
Himayeietfal cemiyeti Aksa

ray şubesinin fakir çocuk1ar 
menfaatine ol
mak üzere ter
tip etmiş oldu. 
ğu sünnet düğü 
nü bugün Saray 
burnunda alaf
ranga kısmında 
icra edilecektir. 
11 O çocuk sün
net edilecektir. 
Bunun 60 çocu
ğu meccanidir. 
Tertip edilen programa naza
ran cazbant, incesaz Samatya 
Hilal mahfelinin muzikası fah. 
riyen icrayı ahenk edecektir. 
Aksaray gençler mahfeli temsil 
verecektir. Düğünün mükem
mel olması için tertibat alınmış 
tır. 

dan ucuz. İyi kavun mahoulü tam üç gün devam etmit. Bat· 
daha gelmedi. Bir haftaya ka- vekil İıımet Pataya telgraf çe
d~r gelmeıi bekleniyor. Bamya kilmit hatta az daha M. Veni
nın okkası bet, patlıcanın yir- zelosa bile müracaat edilerek 
mi beşi beş, fasulye bet kurut, vaziyet bildirilecekmitTabit yol 
domates yüz para. Pek çok fa. cular bu üç günü vapurda ıreçir 
kirler domatesle karınlannı do mişler ve vapurda kendilerin. 
yurmaktadırlar. den ayrıca yemek parası alm-

,. "' "' ınış. Mesele nihayet bono ve-
İzmirde bu hafta en fula rilmek. auretile halledilml!. 

dedikodu yapılan mesele Mısır lskenderye meseleıinin bu
tenezzühü ile alakadardır. Bu Jisasr lnı .. Maamafih bunun et
tenezzühün Türk vapuru ye. rafında herkes türlü türlü dedi. 
rine bir Yunan vapuru ile yapıl kodu yapmakta, ecnebi bir 
mıt olması daha seyahate çık- memlekette fena tesirler bırak
madan evvel bir çok İzmirli mü trrınağa sebep olan hadisenin 
nevverleri müteessir etmişti. teessürü el'an devam etmekte
Seyahat hakkında avdet eden- dir. 
İerin söyledikleri pek çabuk Abdullah ABiDİN 

Komserlik imtihanları 
Dün Darülfünun konferans 

sa onunda yapıldı 
Dün muhtelif :"il~yetlerde ve 1 da ba~layan imtihanler, saat 17 

~~ ~eya~.d~ ~~~rımız~e, birinci, de bitmittir. Terfi derecesine gö
ıkıncı ve uçuncu komıserliklerle re ayn ayrı sınıflara ayrı ayn 
merkez memurlukln.rı imtihanı ya sualler sorulmuştur. ' 
pılnuştır. 

Darülfünun konferanı salonun 
da icra edilen bu imtihanlarda 
Vali muavini Ali Rıza, polia mü .. 
dürü Fehmi, muavini Hüsnü Bey-

imtihan evrakı Emniyeti umu .. 
miyeye gönderilecek, tetkik edile 
rek neticeler ter.bit edilip, §ehri· 
mize bildirilecektir. 

Maarifte 

Hileli 
Müracaat mı? 

Bulgaristanda ba
kalorea verip 

gelen kimse yok 
Şehrimizdeki ecnebi liseler· 

den mezun olanların bakalorea 
imtihanlarının Darülfünunca 
resmi addedilmediği malum. 
dur. Bu liselerden mezun alan
lar Darülfünuna evvela muvak
kat talebe olarak kabul edilmek 
te ve ilk iki sömestr zarfında 
yeniden brr bakalorea imtihanı
na tabi tutulmaktadırlar. Bu 
imtihanda muvaffak olanlar as 
li talebe meyanına ithal edil
mektedir. 

Dünkü Sonposta gazetesi 
şehrimizdeki papaz mektepleri 
nin bu vaziyete bir çare bulduk 
!arını ve, mekteplerinden me
zun olan talebeyi Bulgariatana 
götürerek bakalorea imtihanını 
orada verdirdiklerini ve bu te
kilde talebe bir ecnebi lise dip
lomasını haiz olduklarından İs
tanbul Darülfünununa kabul e
dildiklerini yazıyordu. 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre, böyle bir hadise vukua 
gelmiş değildir. Ve Maarif ida
resi resmen böyle bir işten ha
berdar değildir .. Maamafib va
ki neşriyat üzerine müfettişler 
den Nurullah B. bu meselenin 
tahkikine memur edilmiştir. 

Darülfünunda yaptığımız tab 
kikata göre, Bulgariatandan 
gelmiş ve papaz mektebinden 
mezun olmuş ırmdiye kadar hiç 
bir talebe Darü1fünuna kayde
dilmemiştir. Bulgaristandan 
darülfünunumuza gelen talebe 
kamilen Bulgaristan jimnazla
nndan mezun bulunmaktadır. 

Avrupaya 50 lise 
mezunu 

gönderilece 
Maarif vekaleti hesabına tah 

•il etmek üzere bu sene Avru
paya 50 liıe mezunu talebe gön 
derilecektir .. Milracaat edenle
rin sıhhi muayeneleri buııiln ik 
mal edi1ecektir. Müsabaka im
tihanı gününü vekalet bugün
lerde bildirecektir. 

T p talebe Yurduna 
alınacak talebe 
Bu sene leyli Tıp talebe yur 

duna yeniden 150 lise mezunu 
almacalctrr. Bu talebe sıhhiye 
vekaleti beaabma 6 sene Tıp fa 
kültesinde okuyacaklardır. Alı
nacak 150 lise mezunlan çok 
İyi derecede mezun olanlardan 
kifayet etmezse iyi derecede 
mezun olanlardan seçilecekti:r. 

Haydarpaıadaki 
Alman mektebi 
Haydarpaşadaki eski Alman 

mektebi binası maarif idaresin
ce satın alınacaktır. Bu bina ilk 
mektep yapılacaktır. 

Yunanistan seya
hatına başlandı 

Himayei Etfal cemiyeti lzmir 
;ıu~esinin tertip ettiği Yunanistan 
ve Adalar seyahatine ittirak eden 
)eri götüren vapur dün latanbul
dan hareket etmittir. 

lerle sair zevat hazır bulunmuş· •-
tur. Emniyeti umumiyeden gelen T f"k ff d" B Bu seyahat için Androı vapunı 
imtihan suallerini muhtevi zarfı ev ı a l • tutulmuştu. Vapurda seyahate la-

Bir ('Ocuk dalıa gi11dirildi 

Canip Ef. namındaki zatın Ali Rıza B. açnııtlır. A k "tti tanbuldan ittirak edenler bulunu-
çocuğu 43 üncü mektep talebe- Bu sualler ceza kanunu, usulu n araya gı yordu. Vapur sa.at. 2,5 ta liman-
sinde? Yaşar Ef. E_minönü Hi. muhakeme_i cezai?'e, hukuku. dü: Bir müddetten beri tehrimiz dan hareket etm.ittır. . 
mayeıetfal cemıyetı tarafından vel, kavanın ve nızamat, polı• nı- d b 1 · t · 1 · Ü Andros buradan lzmıre uğraya 

zamn . muhtelif •uçl . e u unan emnıye ıt erı m • k d d b 
elbise ayakkabı kasket veril amesı, ki' ara aıt d" .. • . T vfk H"d' B ca ve ora an a seya ata İştirak 

k 
' .1 . 'd. ') . . - zabıt varakalarmın §e ı tanzimi- uru umumısı e ı a ı ey edecekJeri aldıktan 60nra R d 

me suretı e gıy ırı mıtşır. ne mütedairdir. Sabah saat ı 1,30 dün Ankaraya hareket etmi,tir. Seli.Dik Pireye uğrayacaktı 0 
oa, 
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IJeledlgede 

Memba 
Suları 

Yakınlarındaki me
sireler kaldırılacak 

İstanbul içinde ve vivarında 
bulunan hemen bütün memba 
suları gayet fena şeraiti sıhhiye 
altında çıkarılmaktadır. Ekse• 
ri suların membaları ayni za. 
manda mesire mahallidir. Bu 
sebepten membaların civarı ga 
yet pis bulunmaktadır. Beledi
ye bütün memba sularının etra 
fına muayyen bir hudutla bir 
himaye mıntakası tesisine ka
rar vermiştir .. Membaların yan 
lan tamamen tabliye edilecek 
temizlenecek ve sıhhi bazı te~i 
sat vücude getirilecektir. 

Sarıyer - Kilyos yolu 
~arıyar • Kilyos yolunun üç 

te bır kısmı asfalt olarak ikmal 
edilmiştir. Diğer kısımlar yeni 
sene bütçesi ile yapılacaktır. 

Bozulan sokak 
levhalan 

Cadde ve sokak lavhalarının 
bir kısım tesiratı hariciye ile 0 . 

kunmaz bir hale gelmi9tir. Bu 
lavhaların tebdili belediyece b 
karrur etmiıtir. 

Yeni bir tediye 
formülü 

Belediye hususi idareden ya. 
prlan tediyat için yeni bir tedi
ye formülü bulmuştur. Yeni ıe 
kil işleri teshil etmektedir . 

Kok kömürü yakan 
fırınlar 

Kok kömürü yakan fırınlar 
belediyeye müracaat ederek cu
ma tatilinden istisna edilmeleri 
ni, bazı fenni mahzurlar bulun
duğunu bildirmi§lerdir. Beledi
ye bu müracaatı Dahiliye vekl 
Jetine bildirmiş, vekalet muva
fakat etnıiştir .. 

Kıyılmış kıyma 
satanlar 

Kıyılmış kıyma satrlmau 
memnu olduğu halde, bazı p~
zar yerlerinde bu tekilde kıy~a 
aatılmaama devam edildiği il'~ 
rülmü9tür. Belediye bunları şid 
detle tecziye edecektir . 

ikraz sandığı tevsi 
edilecek 

Belediye sandal bedestanın
daki ikraz sandığını tevsi etme 

ğe karar vermiştir. Sandık da
ha faydalı bir şekle sokulacak
br. Bu hususta yeni bir nizam. 
name hazırlanmıştır. Yeni büt
çe tasdik edilince yeni şekil de 
faaliyet başlıyacaktır. 

istatistik yıllığı 
Belediyenin vücude getirdi

gı İstatistik yıllığını Ankarada 

müdiriyeti umumiye tasdik et

miştir. Y rllık cumartesiden iti. 
baren alakadar makamata tev
zi edilecektir. 

Vichy'de Türk-Fran
sız Turizm cemiyeti 

Geçen Mart ayında Nis şehrindt 
t!şekkül eden Türk ve F ranıııı T u 
nzm Cemiyeti gibi bu kerre de vı 
chy şehrinde bir Türk ve Franıız 
Turizm ~~İyeti teşekkül etmit!İr. 
Bu Cemıyetin gayeai Türkiye ilt 
Balkanlardan giden ıeyyahlarnı 
Franıaya azimet ve ikametini t• 
hil etmekten ibarettir 

Vicbydeki Türk ve Fransız Tu• 
rizm Komitc•i bundan mada şark
la seyyaha! tertip ve tanzim ede<:e
ği gibi, Vichy mevoiminde bir Türlı 
ve Fransız ıuvaresini tesis, merkezi 
Fran1a havali•inden bahis Türkçe 
bir Rehberi ne,ir ve bilcümle ve.. 
aaitle Fransa ile ıark memleketleri 
arasındaki irtibatı takviyeye sarfı 
gayret edecektir. 

Türk ve Fransız Komiteıinin Fah 
~i Reisliği?e Paria Sefiri Suat BeJ 
ıle Kocaelı Meb'uıu ve Türkiye Tu. 
ring ve Otomabil Klöbü reiai Re. 
şit S"'!fet B. ve Vichy belediye reis 
M. Vıctor Eger İntihap olunmu9lar 
dlt' 
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Gelen evrak geri •erilmez -
Müddeti seçen nüahalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili..nlann mes•u
liyettni kabul ebn~ 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilkoy aokeri rasat merkezin-

den verilen malUmata göre bugün 
ha\<-a az buluthı ve şimali iıtika~ 
,,etlf'rden mütedil kuvvette rüz 

1iırlı olacaktır. 

10-8-932 tarihinde hava lazyİ 1<i 

761 milimetre en çok sıcaklık 27 
n az 15 snatigrat kaydedilmiştir 

ıSA!l'A 
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Güzellik 
Kr liçeleri 
Ve kübizm 

İhtiyar kürenin kamburun
da yeni ve acaip saltanatlar te
essüs etmeğe batladı. Bütün 
dünya tek bir kulak halinde 
İptidai insan zevki ve zeki.sı
nın alkışları arasında hüküm
ran olan kraliçelerin zafer hi
kayelerini dinleyor. Bir opar
lörün parazit sesltti arasından 
dinlenen bu hikayeler, kraliçe
lerin muvaffakıyet dalgaları a
rasında yuvarlanan arzın btH1a
mı~ olduğuna bence en büyük 
bir delildir. Bugün arzın zevki 
bediiainin tereddisine en güzel 
misal, arzm güzellik kraliçeleri 
ve hakem •heyetlerinin hüküm 
teridir. Bugünün güzellik mü
sabakalarının hakem heyetleri, 
elinde pergel, iki bin sene ev
velki ııevk ve telakkinin ölçüaile 
telkinile bk esatir perisinin o
muz Ye kalçaları arasındaki 
mesafeyi artınlayorlar. Bunlar, 
kraliçelere ilk biat eden bu l
yan meclialeri, iki bin seneden 
beri zevki bediinin bir milimet
relik teki.mille bile mazhar ol
madığını isbat ve ilin etmekte
dirler. Eski Yunan heykeltra
şının çekici ile yontulmut put
perest bir kavmin yosma ili.h
larınm mezürile ölçülen bu kra. 
!içeler önünde rüku eden ma
sum bir halk kütlesine bakıyo
rum da ,atıyorum. Belki ben 
anlamıyorum. 

"" ,,_ .. 
Güzel, telakkinin ve zevkin 

1 1 Felekten seyahat mektuplan l • I 

Pire • ve saıre ... .. -. . •' ' 

Otrant kanalı: 4 Ağusto.~ 932 perıembe Sayfiyede iki gün 
Pireye zannederim altıncı ı ni kaplamı§. Bir motör, torpito -Fransızcadan-

c!efa gelişimdir, onu bu sefer- biçiminde, bütün bunlar Avru- 1 
ki kadar durgun görmemiştim. / parun tam öbür ucundaki diğer Charcot kansı Suzy ile bera- bir adamım. Gelen misafirlere 
Eskiden Pirede liman ve rıh- bir cümhuriyet halkını hatırla- ber k<>Jkün kapısının önüne gel fazla iltifat etmiyeceksin. Şu 
tun yoktu. Geçen seneden be-

1 
tır: Portekizliler. . diği zaman Maurice ile Julie I işi bir türlü anlatamadım, git-

' ri açılmış olan yeni liman ter- Bir Portekizli size 400 ko- bahçe kapısında idiler. ti." Halbuki Julie de ıöyle ce-
• 1 Erkekler elaıkıtttlar, kadın- vap veriyordu: "Sen şehre indi-

tibatına, vmç ere, rıhtımlara yunu olduğunu kat'iyyen bu 
rağmen latanbula rekabet et- rakamla söylemez. (1600) a- lar öpüştüler. Bahçede tanıma- ğin zaman bir takım sürtükler-

' 

dıkları iki kadınla daha iki er- le eğlen eğlen de, sonra gel be-meye namzet o an bu liman yak koyunum var" der •.. 
durgundur, lakin boş değil.. Portekizli ayakyoluna: "Is- kek vardı. Bunlar da Maurice ni eıten, dosttan, ahbaptan kıs-

T k ile Julie'nin diğer davetlileri kan." 
ıp ı pis havuzlardaki ka- tirahat sarayı" ismini vermit-

k k idiler. Perrier bekar bir genç, - Yaa ... mesele zannettiği-ra ara urbağa yavrularının tir. İspanyollarla bu hususta 
havuz kenarına başlarını yapı§- hiç geçinem..zler. Size buna da Alice orta Y&§lr bir dul.. mizden daha ciddi demek. 

Öğle yemeği pek tatlı geçti. - Tabii! Her karı koca bi-
tırışları gibi yüzlerce gemi kıç- ir bir fıkra yazayım: 
tan kara palamarbent duruyor- Portekizliler vaktile 300 ton Misafirler biribirlerile kaynaş- zim gibi rahat ve sakin mi ya-

1 

Iar. Bütün Pire limanında çu. hacminde bir gambot yaptır- mağa başladılar. fıyor zannediyorsun? Benim gi 
ikindi üzeri biraz danaedil- bi uysal kadın nerede bulunur? 

val ile bir şey boşaltan bir şi- mıılar, İsmini "Denizlerin deh-
i di. Sonra kazinoya kadar bir te Charcot cevap vermedi. Za-ep ve bizim vapurumuzdan baş §eti" koymu,Iar.. Bir gün bu 

1 nezzüh yapıldı. Akşam yemeği ten uykuları gelmişti. Lambayı 
ka da yolcu postası göremedim. ganbot bir spanyol limanına 

yenince kimsede oturup konuşa söndürüp yattılar. 
,,.. "" "" girmek İstemiş ve daha limana cak hal kalmamıştı. Evsahiple- "" "" "" 

P . b h d" b iki mil uzaktan düdük çalıp ıreye sa • ın ye 1 uçu- ri ile misafirler odalarına çe- Ertesi akşam Maurice ile 
ğunda girdik .. 100 ton eşya a- kılavuz istemiş. Kılavuz gelmiş kildiler. Suzy tekrar odalarına çekildik-
! C - z ·· - nm· t' 2 30 ve ganbota girmi•. Ganbotun l a agımı 1 ogre ış ım. ' ' Charcot ve Suzy için ayrı an leri zaman, şöyle konuşuyorlar 
da hareket mukarrerdi. Lakin kaptanı sormuş: oda ev sahiplerinin odasile yan- di: 
L . 1 · · · d - Liman kafi derecede de-ıman ame esının ına ına ten- yana idi. - Senin Julie de artık fazla 

1 beltı· - · kad ·· rin midir, ganbot girebilmek d A b d d' · gı o ar goze çarpıyor- Karı koca yalnız kaldıkları gi İyor. ra a a görme ın mı, 

1 
du ki; bu gidişle akşamı bulma- için? zaman Charcot dedi ki: Perrier'ye nasıl alanmıştı. Ner-

h kk kt B k t Klavuz dudag-ını bükerek: d k k k mız mu. a a. ı. ere e ver- - Suzy, dedi, galiba Mauri- eyse ucağına çı aca tı. 
· b·tı · t 'k t - Vallahi bilmem, amma du y 1 d sın vapurun za ı erı azyı e • ce ile Julie biri birlerine dargın.. - aa. önüşte onun için 

tiler de iki buçukta kalkmamız run biraz.. _Nereden anladın? yanına aldın değil mi? 
mümkün oldu.. 1 Demiş ve köpeşteden deni- _ İkisi de bize ve diğer mi- - Ne yapayım. Akşam koca 

Pirede kayıkçının, amelenin, ze baktıktan sonra: safirlere çok nazik davrandılar sile gene kavga etmesin diye .... 
sokaktan geçen yolcunun, hat- 1 - !•~".~dır artık korkma- amma, gözleri biribirlerine ili- - Haa! Sanki sen kehya ba-
ta çarşıdaki dükkanın manzara- 1 d".n gırebılırız.. Cevabını ver- şince hemen suratlarını asıyor- şısın. 
sı bir sefalet arzediyor. Pire li- mış. lardı. Hem dikkat ettin mi bil- - O ... Sen de mi krskanma-
manında bir yeni boyalı kayık 1 2,30 da Piredt:n kalktığımız mem, Per•ier de Alice ile fazla ğa başladın: 
bulamazsınız .. Nedendir? Ora- zaman bizden üç u~t sonra İs ı meşgul oldu. - Yok canım, taka söyleyo-

1 sını bilmem.. kenderyeden ge•m·ş elan İzmir - Kadın dul diye böyle söy rum. 
* * * daha rıhtımda idi. lüyorsun. Evli olsaydı, aldır- - Dur, iyi aklıma getirdim. 

mazdın Ay gördün mü el çan Gene gidip dinleyeyim. Baka-En İyi dostlarımızdan olduk- "" •; •· · • • 
ları için acı da söylesek Yu- Pireden (Koreııt) kanalına tamı aşağıd,. unutmuşum. Hal lrm, kavga ediyorlar mi? 

1 k 1 d ı k d ı · ı t A buki küçük bavulun anahtarı - Ayıptır. Kapı dinlenir mi 
nan ı omşu arımız arı mama- a al' o an arazı çora:' ır. ra d .. d 1 . d 1 b hiç? Haydı geçen sefer teıadüf 
lıdırlar ... Bunların yaradılışla- sıra tek tük gördüğümüz ada .a ıçın e. neyım e a ayım a 
rında büyüklük sevdası vardır. ı çamları ya bir manastır yahut rı.. tür bir şey oldu. Suzy çıktı. Bir 

• 1 1 S d d çeyrek sonra tekrar geldi. Rumcada (megalomani) deni- bir fener bekçisi kulüb~•ıni gö uzy yavaş yavaş o a an 
1 1 · k k k b" k - Ay, dedi, yüreğim ağzıma len bu hastalığın her yerde asa- gesine a ır .. Uct tarafı freç o- çı tı. ve al'.ca ır çeyre sonra 

rını görebilirsiniz. Mesela: Bir cağı manzarası arzcder. geldı. gelecek. Bir an zannettim ki 
1 b 1 d dövüşecekler. Maurice kanıma 

gümrük kulübesinde kulübeden Korent kan& mı eş a tı e- - Hakkın varını•. Charcot, 
İ T sade Perrier ile değil, seninle 

büyük bir bayrak. Bir dükki- fa geçtim.. tiraf ederim ki; dedi , odalarının önünden geçer 
1 d B k 1 de kur yaptığı için çıkışıyordu .. 

nın tenteıinde adam boyu bü- ha a alışama ım.. u aııa 1 ken şöyle bir kulak kabarttım. - imkanı yok! 
yüklüğünde numarası. Ne bile- ! geçmekle, bir İnce kalas üstün- Maurice ile Julie adam akıllı 
yim faraza bir tahtakurusu tozu ı de yüksek bir pencereclen öte- kavga ediyorlar. - Nasıl yok? Gören göz kı-
ilinı bir binanın bütün cephesi- kine geçmek arasında bir mü- ı - Acaba neden? lavuz ister mi? Sanki bu lfln 
-·--···----··········--·······----- şabehet görürüm. Vapurumuz _ Pek, sebebini anlıyama- ben de farkına varmadım mı 
mahsulüdür. Dünyada ne ka- pek geniş olmadığı !-alde iki dım amma, Maurice karısına: zannediyorsun? 
dar insan varsa 0 kadar da ınuh tarafta ancak dörder metre bir J Efendim, diyordu, ben kıskanç - İftira etme ..• 
telif zevk olduğuna göre dün- aralık kalıyordu.. İşin fenası ............................................... _,.__ - Ben iftira etmem. Sen sö-
ya yüzündeki güzellerin de bu kanal bundan ancak on be~ gün mümkündür.. zünü bil de öyle söyle ... 
kaideye nazaran mepsuten mü- kadar evvel açılmıştı. Ondan Kanalı geçip te Korent kör- - Amma manasızlık ediyor 
tenasip olması lazım gelir. Gü- evvel arazi yıkılması sebebite fezine girdiğimiz zaman güneş sun. 
zel, sevilen şeydir. "Gönül ki- kapalı idi. Vapurun komiseri sanki bize kanalda fener tut- -Ya sen? Sen de terbiyesiz 
mi severse güzel odur." sozu bir defasında vapur geçtikten muş ta işi bitmiş gibi Moranın lik ediyorsun. 
manasız bir laf değildir. insan- bir kaç metre sonra 50-60 bin kara dağları arkasına gizlendi ikisinin de asabiyet ve hid-
ların ekseriya ittifak ettikleri tonluk bir toprak kütlesinin ve gece yavaş yavaş vapuru det öyle gözlerini bürüdü ki, 
güzellere gelince, bunlar, asrın kanalı kapattığını, kaptan da sardı. Arada bir ateşböceği gibi kavga etmediler amma, işittir
san'at eserinde tarifini yapmış ' bir defa kanaldan geçerken çakan bir fener vapura yol gös mekten bile çekinmeden bağı -
mahlllklardır. San'atkar zev- zelzele olduğunu hissettiğini teriyordu .. Sıcak basn:ıştı. rıp çağırdılar. Sonra da yatağın 
kinin irtadı peşinde sürüklenen anlatınca Korent İ<analı bize Sordum .. Gece saat onda birer köşesine büzüldüler. 
halk kütlesi, bu zevk ve bedayi bir berzah hissini verrreye baş- suda 26 derece ve havada 35 "" ~ ~ 
peygamberlerinin müminleri- ladı. Çok şükür kazas::: geçtik derece hararet vardı... Müthiş Ertesi gün tabii artık orada 
dir. Klasik ve akademik güzel amma, dikkat ettim, kan;'1 ha. bir gece geçirmek nasip imiş.. kalamazlardı. Eve dönüp koz
telikkisinin iAas ettiği bu asır- kikaten tehlikeli bir yer. Çün- Bunu bütün gece çıplak yat- lannı orada paylaşmak lazımdı. 
da eski Yunan san'atkarmın ese kü 45 - 50 n:etre yüksekli[':inde maya mecbur olduğum zaman Ev sahiplerine ve diğer misa 
rine mütabakati ile şayanı hay- 1 hiç bir takviye duvarına istinat anladım. Uykuda korkulu rü- firlere veda ettiler. Fakat tren 
ret bir muvaffakıyet kazanan etmeyen bir toprak duvar var yalar görüyor, ekseri bir va- de her ikisi de dün gece arala
kraliçelerin bugünkü, güzellik ki; hemen hemen şakulden an- purda ateşçilik ediyordum.. rında çıkan kavgadan mütees-
telikkl ve anlayışile hiç bir mü cak beş derece yatık.. Yağmur- Sabahleyin uyandığım, da. sirdiler. 
nasebeti yoktur. Bilakis bugü- . lar, rüzgarlar,Korent civarında ha doğrusu ayıldığım zaman - Karıcığım, dt"di, üzüm ü
nün zevkinin en koyu bir ifade- ! eksik olmayan küçüklü büyük- ! Kefalonyanın son gölgeleri ar- züme bakarak kararırmış. Biz 
si olan kübik bir portre yanın- lü hareketi arzlar, bu duvarı dai kamızda kalmıştı. Şimdi (Ka- de kavgacıların arasında kavga 
da güzellik kraliçeleri, çirkin 1 ma zedeliyor, çatlatıyor ve gü- tanya) ya yani Sicilyaya doğru ya başladık. Bizim misafirlik 
kızlardır. ! nün birinde ondan bir parça ko- gidiyoruz.. 1 nemize. Gül gibi evceğizimizde 

Elif NACI pup iniyor. Bu her zaman için FELEK rahat rahat oturalım. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 58 Bu cevap yuregıne kızgın 
bir mıl gibi işleyor. Lakin aşk, 
bu güzel kızın önünde uğradığı 
nefis izzeti sızısına galip geli,.. 
yor. Bu derin acı ile bir lahza 
sendeledikten sonra cevap ve
nyor: 

- Evet kabahatimi şimdi 
anlayorum ... 

Beni affediniz.. Sevmeye me
zun olaydım, sizi İntihap eder
dim. Bu1'a emin olunuz .. 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felufi fantastiqu~ roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Gökte ay, etrafta pırılda- tu. Bu aükutunda, muhatabını 

yan yapraklar, Marmaranm gücendirmek istememekle be
aineainde tutu,an sarımtırak a- raber ona, atılmaya kalktığı 
lev, her 'ey her ıey onu itirafa vadiden hemen geri dönmesini 
aevkederken, emelinin savleti- ihsas eder bir ağırlık vardı. 
ni kesen bu cümle kar,ısrnda Orhan bir müddet cevap bek 
artık Orhanm tahammüle me- ledi. Bu susmaya "sükut ikrar
cali ka_lmıyor. Şu itirazı inle- dan gelir" manasını vermeye 
yor: uğraıarak yüreği titreyordu. 

- Şehamet Hanım siz beni Nihayet kız her kelimesini bir 
biraderiniz gibi seviyorsu- meyusiyet ağırlığile talaffuz et 
nuz. Lakin bu hissinize mu- tiği lU cevabile onun bu zannı
kabil ben size minnettar kala- nı boşa çıkardı. 
mıyorum... - Beyefendi affedersiniz. 

Şehamet küçük bir hayret şimdiye kadar sizi böyle bir 
&esile: hisse cesaretlendirecek bir ha-

- Niçin? rekette bulunduğumu hiç zan-
- Çünkü ben sizi hemşirem netmiyorum ... 

Lemanı sevdiğim histen çok Orhan genç, güzel, zengin, 
başka türlü bir iştiyakla sevi- asil talihin hemen bütün l(ı
yorum... tüflerine malik monden terbi-

Şehamet gecenin pek ifşa ! yede bir cocuk.. Hangi kıza ra
edemediği bir titreme arasında gıp olsa kendisine hararetli 
ılnd~kı~rını h~f'f,..., ı•ır.•n1< '" hi r ai>us acılmaz._ 
n 

9~, Ca- l•""· 

- Vallahi Şehamet Hanım 
s ·z bana hiç bir hareketinizle 
bu cesareti vermediniz .. Bu bir 
günah ise bundan siz asla mes' 
ul değilsiniz. Ben bu cür' eti 
doğrudan doğruya ilahi yaradı 
lışınızdan aldım .. 

Şehamet, gözlerini mehtabın 
esrarına nüfuz ettirmek ister 
gibi etrafa dolaştırdıktan son
ra: 

- Beyefendi benim yaradı
lışım ilahi değil şeytanidir .. 

- Kendinize ettiğiniz bu bü 
yük iftirayı asla kabul ede
mem .. Cenabı hak bu güzellik
te ancak melek yaratır ... 

- Ben kimseyi sevmeye ve 
kendimi sevdirmeye mezun de
ğilim ... 

- Aşkın izin dinleyemeye
ceğini söylemeye hacet var mı? 
Böyle bir gecede sizinle diz di
ze hasbihal eden hangi genç 
bu ateşten kendini kurtarabi
lir?-

O d ~e c 
tılıyor. - 0 

- Hangi kabahatinizı? 
- Ben itikafımdan çıkmama 

lı, sizinle görüşmemeli idim .. 
- Bu çok büyük mes'udiye

ti benden nıçın esirgeyorsu
nuz? 

- Mes'udiyet değil ikimiz 
için de felaket .. 

- Size malik olmak yolun
da tasavvuru mümkün her fe
laket benim için bipayan saa
dettir ... 

- Y alnış düşünüyorsunuz 
beyefendi .. Sizi bedbahtlığıma 
iştirak ettirmek istemem .. Vic
danım buna kail değildir. 

- Bu bedbahtlığı saadet bi
leceğimi size söz veriyorum .. 
Sizde böyle telakki ettiğiniz 
bir rahatsızlık varsa bunun ya
nsını üzerime almakla ye' sini
zi hafifletmiş olmaz mıyım? 

- Hayır .. Beyefendi hayır .• 
Sizi felakete düşürmekle ken
dimi bir kat daha bedbaht et
miş olurum.. 

- Ben bu sözünüzün aksini 
iddia ediyorum. Ve bu hakikati 
filen isba ta hazırım .. 

- Beyefendi ilk sözümle 
belki giicendirrr işimdir. 

- Bu iltifatınızla önümde 
cennet ufukları açıyorsunuz .. 

Şehamet mütevahhiş bakış
larla birden bire etrafını süze
rek: 

- Biribirimize bu kadar a. 
çılmasak iyi oluyor .. 

- Niçin yüreğimin bu sızı
sı içimde gizli kalsın? Niçin 
derdimi ona devasaz olacak ta
bibine göstermeyeyim?. 

- Yetitir Orhan ... Y etitir ... 
Bu sevdadan hemen geri dön .• 
Gönlünde ilk pırıltıları tutu
ıan bu aşkı hemen ayaklarının 
altında tepele hem kendini kur 
tar hem beni ... 

- Fakat Şehamet bu tahzi,.. 
rinle beni kendine daha ziyade 
bağladığını hiuetmiyor mu
sun? Sesindeki titreme vücudü
ne de sirayet etti .. Neden kor
kuyorsun? Bu mühim sırn tev
di edecek kadar beni kendine 
dost bilmiyor musun? 

Şehamet bu euale cevap ye
rine gözlerini diktiği uzak bir 
tufeyi göstererek: 

- l~te orada ... 
- Ne var orada? .• 

BÜKREŞ (394 m.) - 20 şarkı 
konseri, 20,20 senfoni, 21,15 konser. 

BELGRA T ( 429 m ) - 21 30 gra 
mofon kon•eri, 22 Laybah şehrinn
den nakil. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon 
21.20 ev kadını için tavsiyeler, 21,30 
Milanodan nakil. 

PRAC (488 m.)- 20 şarkı kon 
ıeri, 20,20 şen Kece, 21 piyano kon 
seri, 21,30 Atelye tiyatrosundan 
naklen (Tilsim) isminde bir piye<. 

TEDFiN VE TEŞEKKÜR 
Tayyare piyango müdı.irlüğü 

hasebe memurlarından mçrhum 
dullah Naci Beyin oğlu ve Scla 
eşrafından merhum Huh,J,j Be 
damadı Ali aHydar eBy kı3a bır 
ta1ığı mUteakip dünkü gün vefat 
miş ve ailesi kabri:;taruna defne 
miştiı-. 

Gerek cenazesine iştirak lütfun 
ve gerek telgraf ve mektupla taz 
de bulunan zevata ayrı ayrı cc 
vermcie teessürümüz mani oldu~ 
dan muhterem gazetenizle teşekk 
lerimizi arz eyleriz. 

Merhumun zevcesi: Zeh 
Kardetleri: Feride, Ze 

lstanbu1 beşinci icra memurlu .. 
dan: Mahcuz ve satılmasına karar 
rilen büfe, gardrop vesair eşya 1 
8-932 pazartesi günü saat 12 den 
baren Beyoğlunda Taksimde Sı 
seı vtlerde Hayat apartımanı önün 
açık arttırma ile satılacağından 
lip olanların mahallindeki memur• 

PEŞTE (550 m.) - 20.45 Çls - na müracaatları ilan olunur. 
kos isminde piyes, 22,45 piyano kon 

ViYANA (517 m.) - 19 spor 
hakkında konfeı·anı, ?1 kili•e şarkı 
]ar;, 22,45 d"ns havaları. 

serı. 

1 
VARŞOVA (1411 m.) _ 21 ha- Betiktaş icra dairesinden:. Bor 

fif musjki, 22,20 Vilnadan nakil,23 tan dolayı açık arttırma sureble p 
dant: havaları. raya çevrilmesine k:ırar verifmiı 

BERLIN (1635 m.) 21 orkestra, lan muhtelif rentke yirmi sekiz 
sonra dano havaları. det halı seccade 17-8-932 tarihin 

lıtar.bul yedinci icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 3 çuval 
sabun vesair dört kalem erzak işbu 

ağustosun 16 er salı günü saat do
kuzdan itibaren l stanbulda tuzcular 
da 8-28 No. lu dükkanda bilmüzaye· 
de paraya çevrileceği ilin olunur. 

çarşamba günü saat 14 le sandal 
desteninde bilmüzayede satılacağı 

dan talip olanların yevm ve saa 

muayyende hazır bulunan memur 

na müracaattan ili.n olunur. 

Dr. HORHORUN 
Zührevi ve Bevli ha.talıklll 

lstanbul altıncı hukuk mahkeme- tedavihanesi - Beyoğlu Mule 
sinden: Ayişe Hadaret hanım tarafın ruj yanında Zambak sokak No.4 
dan Bayazıtta Mercan ağa mahalle4 

sinde Muradiye sokağında 28 No ha İstanbul dördüncü icra memurl 
nede Ali Çavuşzade Mustafa ef. a- ğundan: Temamını 1339 lira kıym 
leyhine ikame olunan boşanma dava taktir edilen Aksaray semti taı 
ıına mütedair arzuhal suretinin mü sap civarında molla ğ:Üranıde sa 
maileyhin elyevm mezkUr adresten Musa mahallesinde deve boynu çeş 
çıkarak bir semti m~hula gittiğin- mesi sokağında eski ve yeni 9 nu 
den tebliğ edilemediği mübaşir tara- •·alı kayden tevsii intikalli bir b 
fından tebliğ ilmü haberine verilen hane halen maa bahçe bir bap ahş 
ıerhten ve mahaHe heyeti ihtiyariy~ nin teınamı a"tk arttırnıaya va· 

ai tarafından muta ilmühaberden an • ~iş olup 20-8-932 tarihinde şar 
laıılması üzerine Hukuk Usulü mu- namesı divan haneye talik edilert 
hakemeleri kanununun 141 İnci mad 12 Eylül 932 tarihine müsadif paza 
desine tevfikan tebliğat ifasına ka- ı ertesi günü, saat 14 ten 17 ye kadat' 
rar verilmit olduğundan yirmi gün İstanbul dördüncü icrasında açık ar~ 
zarfında 1091-932 dosya No. ile ca- brma ile satılacaktır. Artırmaya i; 
vep liyihaıı vermediği ve tahkikat tirak için yüzde yedi teminat akçe 
günü olan 15-9-932 per4embe aaat si alınır müterakim vergi ile belediyi!' 
onda tahkikat hikimi huzurunda bu resimleri vekıf icaresi mÜJleriye ait 
lunmadığı takdirda ğıyaben tahki- tir icta >1e iflis kanununun 119 uncLI 

kat icra edileceğine binaen keyfiyet maddesine tevfikan hakları tapu ljİ· 

ilinen tebliğ olunur. cillerile sabit olmayan ipot,kli ala-

Kartal Tapu memurluğundan: 

Mütevelli Ihsan ef. tarafından Vak
fı namına idare olunan Sarı Cazı ka 
riyesinin çataklar mevkiinde 700-3 
No. lu ve Akçe,me mevkiinde 701-1 
No. lu tarla ve yine kokarpinar mev 

kiinde 703 . ı No. lu ıiicla "e Üskü
dar yolunda 705-1 No. lu tarla ve 
köy altı mevkiinde 712-3, 717-8 No. 
lu iki tarla ve Ayvacik mevküode 
719-1 No. lu tarlalat· .>ila aenet ve 
bila niza l İrmı enedenberi tasarruf 
larmda bulunduğunu iddia eyledikle 
rinde nve ~apu kayıtlarına tesadüf ol 
mamadığından mezkür mahaller hak 
kında senetsiz tan.rrufata kiyaıenl 1 
eylül 932 tarihine müsadüf pazar 
günü mahallinde tahkikat icra edile
ceğinden ve sofi Hayrettin Vekfi 
namına tapuya tescil edileceğinden 

bu bapla iddiyayı tasarruf edenle
rin vesaiki Reımiyelerile yövmü 
mezkürda mahallinde hazır bulun-
maları ilin olunur. 

- Dikkatle bak. .. 

caklılar ile diğer ali.kadaranın ve İr· 
tifak hakkı sahiplerinin bu hakların• 
ve huıuıilc faiz ve mesarife dair o· 
lan iddealarını ilin tarihinden itiba· 
ren 20 ıün içinde evrikı mÜıpitefe 
rile bildirmeleri lazımdır aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit oln\a
yanlat" satış bedelinin paylatmaıın
dan hariç kalırlar alakadarların itbu 
maddei kanuniye ahkimına gore 
tevfiki hareket etmeleri ve daha faz 
la malUmat almak isteyenlerin 
932-904 numaralı dosyasile memu
riyetimize müracaatları ilin olunur. 

lıtanbul üçüncü icra memurlu<iun 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ınuhtelifülcins ve ebatt.l 
kereste 15-8-932 tarihinde Galatada 
Azap kapısında Köprübaşında ite· 
resteci mağazasında saat 10 dan iti 

baren birinci açık arttırma suretile. 
uıulen paraya <:evrileceğinden ta
lip olanların vakti muayyenindc h;:ı 

zır bulunmaları ili\n olunur -

daha ... 
- Yapraklar arasından seçı - Bu da sizin taraftan .. 

1 ht - Bu da ben;m ar.nem ola-en me ap ... 
- Dada dikkatli bak.... cak .. Geç kaldık. Meraka dü~· 
- Belki uzakta dolaştırılan tüler .. 

bir kağıt fener... Hanımefendi yanlarına ge 
Birden bire ayağa kalkan Şe lir gelmez taşkın bir şefkat en

hamet bir tehlikeden kaçmak dişesile: 
ister gibi: - Çocuklarım artık sabah 

- Lakırdıya daldık.. Vakit olacak. .. Mehtap güzel amma 
geçmiş... Bakınız ay zevale her taraf kırağı içinde. Soğuk 
dönmüş .. Şimdi bütün bütün alırsınız .. Şehamet Hanım çok 
saklanacak. .. Etrafımızda kim- nazik yapılı .. O rhan onun ra
ae kalmamış .. Haydi biz de ka- hatsızlığına sebep olmanı iste· 
çalım... mem .. 

Bu esnada köşkün kapısı ta- Rasiha Hanım da yaklaşır 
rafında bir gölge peyda olur: yaklaşmaz: 

Şehamet, himayesine sığı- - Hala burada mısınız? Bu 
mr gibi Orhana sokularak: vakte kadar ne konuşuyorsu-

- Nedir o? nuz? Bu bitmez, tükenmez la· 
- Bu tarafa biri geliyor... kırdrları nereden buluyorsu-
- Kim? nuz? 
- Şimdi belli olur... Hanımefendi - Biribirir.e 
Az sonra gölge yakla§ınca 

1 
çok meraklı masallar söyleyor· 

Orhan: . lar galiba ... 
- Annemmı§.. . . . . Şehamette de genç komşu-
- Geç kaldık dıye bızı tekdı suna karsı siddctli bir rreyil 

re mi geliyor?.. . . uyanmışt~. Fakat esrara gömiı· 
- Hayır gecenın rutubetın- lü felaket korkusile bağrına 

den korumaya geliyor... ta~ bastırmak vaziyetinde bulu 
Hanımefendinin arkasından 

1 
nu.yordu 

bir gölge daha zuhur eder. 
Şehamet - işte bir gölge (Dev1m1 vırr) 



Askeri bahisler Dünya hadiseleri 

ÇANAKKALE •. 
Gazi Hz. bir defa da Çanakka. 

lede Türk milletinin 
llıakiis talihini nasıl yendiler? 

Boliviya ile Paraguay bir türlü 
ne alıp ne veremiyor~ar? 

ıv 9 ağusto.~ 

Birisi denize inmek isteyor, öteki madenleri, 
ormanları ve petrolü bırakmak istemiyor 

Arı11urr1u 

5. 

""ot;?<'" G aır- • 
o 

if 

KroKi:'f. 

Ajans telgrafları bir aya ya- müdahalesi ile muharebe berta
kındır. Bolivya ile Paraguvay raf edilmişti. Fakat mesele de 
arasında bir harp başlayacağı. halledilmemişti. O zamandan 
na ve hatta topların gürlemeğe 1 beri vatanperverlerin damarla
başladığına dair haberler getiri rında ateş git~ikçe kaynıyor ve 
yor. Yirminci asırda dünyayı 1 kızışıyordu. Nıhayet feveran ha 
artı~ ~e~ ~üçülmüş.addede~ile- I !ini a.l~ı. _Parag~ay ~u m'."'elede 
ceğımız ıçın, cenubı Amerıka- / ken~ısını ınazluın hır mıllet ad 
da olsa ve bizi hiç alakadar et- \ dedıyor. 18ô5 te Arjantin, Oro
mese bile, bütün dünya vukua- guvay, Brezilya elbirliği ile Pa 
tını yakmdan bilmek İcap edi. raguayın üzerine çullanmışlar 
yor. Bolivya ile P .. raguay aı·a- v e 1871 e kadar devam eden 
sında senele•den beri daima ba- muharebelerde elinden bir çok 
rut fıçısını ateşlemeğe n:üstait arazisini almışlar ve nüfusunu 
bir ihtilaf vardır.. Gran Cha. da bir buçuk milyondan atağı 
co .. Paraguay hudutları dahilin düıürmüşlerdi. Erkek nüfusun 
de bulunan bu arazi parçası vah yüzde sekseni bu imha mubare 
ıi manzaralı, vahşi hayvanlar!~ besinde silinip süpürüldü. O za 
dolu, insanları':' iska°: edilmedı 1 man Paraguay kapılarını muha 
ği, bataklıktı bır yerdır. O_nun . 
içindir ki bu kısımda Bolıvya 
ile Paraguay arasında hudut sa 
rih bir şekilde tayin edilmiş de
ğildi. Bolivyalılar bu arazinin 
bugün Bolivyayı teşkil eden 
Audiencia ve Charcas'm bir par 
çası olduğunu iddia ediyorlar. 
Paraguaylılar İse bu mıntakayı 
her zaman işgalleri altında bu
lundurduklarını, orada ıslahat 
yaptıklarını, yollar açtıklarını 
ve yavaş yavaş şimendifer kol
ları uzattıklarını ileri sürerek 
mülkiyet iddia etmektedirler. 
Chaco arazisi Paraguay ile Pil-

9 • • h k" .. I 1 l•te Anafartalar mıntakaaında- h . d . "d 
t "gusto• are atı §OY e o mu§ k ' 

9
, I .1. k 1 d su 9 Agu" i comayo ne n arasın a ımtı at ~: 1 uncu ngı ı z o or u 

1 
• • 

A. _ lngilizler: tos gününü böyle kapamı~ ve ak- etmektedır. Medenıyet ancak 
("f9 Ağustos sabahı, sabaha karşı şam olmu§tu.. Paraguay nehri sahillerine gir
! •ketepe) ye taarruz emrini a· Arıburnu: mıntakasında, An· miştir. Bu cihette Paraguaylı
,•., 1 ı inci lngiliz fırkaaı, ileri ha zak kolordusu kum~ndanı Cene· lar ecnebi sermayelerin yardımı Bollvia reislcllmhuru M. 
•ket · · s b h ı k ral ( Bırdvood) bugun tekrar ta- . • . • .. l Salamanca P,·n re lıl e geçmıftı. a a orta ı a- tmi• fakat hiç bir netice ıle sınaı ve tıcarı mueasese er ' uraguay -

Pazdan bildirildiğine göre La

quvisa' dan gelen haberlere na

zaran talebe ve işçiler tarafın. 
dan bir takım nümayişler ve 

bazı kargaşalıklar olmuştur. 10 
kadar kimse ölmüş ve bir çok 

kimseler yaralanmıştır. 

İngiliz Faşistleri teşkila 
tının tekzibi 

LONDRA, 10 (A.A.) - İn 
giliz Faşistleri teşkilatı katibi 
umumisi İngiliz F a§İ.stlerinin 
Bolivyaya yahut Paregeye yar 
dım için bir kuvvet teşkil ettik 
!erine dair olan haberi tekzip et 
miş ve bu memleketlere gitmek 
ıçın Pazartesi gününden beri 
~üracaat eden üç binden fazla 
azaya bu huusta kendilerine hiç 
bir kolaylık gösterilemiyeceği
nin bildirildiğini sözlerine ilave 
etmiştir. 

Arjantin he11etl askeri,qesl 
Parage'den ayrılıyor 

BUENOS AlRES, 10 (A. 
A.) - Arjantin hükumeti, Pa 
rage'deki askeri heyeti geri ça
ğırmıştır. 

Pr. Piccard 
Hazır! 

Bugün havalanma
sı muhtemeldir 

, llıadn evvel hiç olmazsa bu te- arruz e " 1 d F k d h"l · • isicüınhuru M. Ayala 
••ve bir taburun yerleşmiş olma· alamamıftı. kurmuş ar ır. a at a ı aıvn PARIS, 10. A. A. - Profeueur 
''"da Başkumandan ısrar etmişti. B - Bizim tarafa gelince: sinekten başlayarak en vahşi Piccard'ın Stratosphere'e suut et -

F' Anafartalar grupu: hayvanata varıncaya kadar cerete açmıştı. Kısmı azamı be mesine ilim ve fen mehafilinde bü-rtı ... ecir ıökmeğe, tanyeri ağar- l 
~ •ga bir çeyrek kadar zaman 4'370 inacdiovg.erul2hainzıcr\ıkf';.ke:lzai~e~i':: her çeşit mahluku ihtiva eden yaz o an Paraguayldar, küçük yük bir sabırsızlıkla intizar edilmek-
•lırııştı. Tam bu sıra (Teketepe) ku h h kik b k ordularını tensik için bi.r Fran- tedir. Bu suut, hali hazırda tetkik :••tının kartı yamacında, iki Türk vannıs ve yayılmaya başlamışlar kor nç ir ata ı tan aş a edilmekte olan Stratosphere dahi-
•buru belirivermitti. dı. . bir şey değildir. Kamışlar ve su sız heyeti askeriyesi .celbettiler. )inde tayeran projesinin tahakkuku 
~ 1 l inci lngiliz fırkasının ileri Sağdaki 12 inci fırka cephede otları arasında buralara gelen- Bu heyet bir müddet sonra av- noktai nazarından son derece faide-
•t'aları, hem cepheden hem iki ki iki alayı il .. (Kanlıköprü dere- J ler müşkülatla ilerleyebilirler. det edince, yerine bir Arjantin li olacaktır. 

}'ıtnd•n devamlı surette Türklerin ai - Tur.gutçe.şme) hattına.; ll ' . k , · ) t . . . . . Professeur Piccard, tennometre-
:ı•! yağmuruna tutulmutlardı. Ön Soldaki 7 inci fırka İse (Da- / u arazı ıt asının şıma ı;:a- heyetı aakerıyesı geldı. Bır mu nin iddia olunduğu veçhile 12 veya 
;>ki lngiliz taburu (Teketepe) makçılıkbayırı) ve cenubuna ta· ı fmda ise sık orma~lar. var ır: harebe olursa Paraguaylılar ge 13 bin metre irtifadan itibaren düş-

~d~" Ü•tÜne yaklattığı vakit urtın arruz edecek. Bu ormanlardan tıcarı noktaı ' k h t memekte olduğu keyfiyetini ve bu 
1

1!ier tarafından bir çok Türk as Ve ( Aamadere) nin cenubun: nazardan azim İstifadeler temin rek orduları ve gere arp ec- , manatıkta ıimdiki malumata göre 
•••i aırtın üzerini sarmı§ bulunu· da.ki 4 üncü fırkadan yardım go- edilebilir. Fakat 0 nisbette de hizatı itibarile Bolivyalıların av tayyareleri sür'atini haiz cereyan 
f.0 rdu ... Bu vaziyet üzerine lngi- recekti. ,,. "' ,,. mühim sermayeye ihtiyaç var- çok dunundadırlar. Söylendiği- lar bulunup bulunmadığını tebyin 
dı~ taburu, ilerileyememi~, yerin- d H 1 t h 'k d ) .. B ı· dus b' edecektir, 
• de duramamıı, ve gen' ~ekı'l- t saat ır .• ır.s arı a rt e en ya nız ne gore, o ıvya or u, tr za An••k professeur, munhaııran il-

T 12 inci fırkanın aarruzu · · ı . B h l'd h .. h' -~·k mecburiyetinde kalmıştı. (Te 5 te başladı ... Karşısına diiten do· bu degı dır. f U kavakı e den
1
uz manlar, Yon Kluc un erkanı mi gayeler takip etmektedir'. T~tki. 

d •tepe), bizim aakerlerimizin elin kuzuncu lngiliz kolor~uk~ud".~n 11 
1 

gayri mekşu pe lçbo J ma en er harbiye reisliğini yapmış Kuntz katının batlıca mevzuu kozmı~ ın~ı~ 
de kalmış.. Dütmanın taarruzu inci fırkasına mensup ı ı uşman ve bilhassa petro u unmakta- . . d b' Al C l' . lardıl'. Bu inşıaların mevcudıyetını 
~rdı.ırulmuştu... taburunu tar~etti; (Yusufçuktep~ dil". Paraguaylılar bu noktai na ısmın e ır ma? enera ının ilk olarak ortaya çıkaran Amerikalı 

oi) ni zaptettı. Saat 8,30 da (Me• d d k' Ch 'd idaresi altında İmi§. Paraguay- professeur Millican olup 2 metre 
1 llu suretle bu tepelere bizim a•· ) .1 ·ı d' zar an ır ı aco an vazgeç d k af"h 
• tantepe ye ı erı e ı.. ı . . 1 H lb k' B lılar, hasımlarının bu kemmt fa kalınlığın a ".rş~n • ı ayı geçen t'etlerinıizin yarım saat evvel ye· Düşmanın, solcenahına yaptıfrı . mek ıstemıyor ar. a U ı o.. . . . k . . . şualar lc:eşfetmıttır. 
d~~~ıi, lngiliz taarruzunu auya taarruzları defetti.. Sağ cenahta 1 livyalıların asıl maksatları ay- ıkıyetlerıne karşı endılerını M. Millican, tetkikatına Rocheu-
08~"rınüıtü. dütmanm (Karakoldağı) istika- rıdır. Onlar bu araziyi elde et- keyfiyeten daha faik görüyor- ses dağlarında devam etmekte olup 

U sabah 53 üncü lngiliz fırka· • · ld ki · 
•ıtıa llıensup 159 uncu lngiliz liva metinden (Kireçtepe) ye yaptıgı mekle Pilcomayo ve Paraguay lar. Yani kahramanca çarpı§- bu ıayaları?khaız o .. u ah"': te11ra-
•ı k taarruz kısmen muvaffak oldu. h' I . d . "f d · d"' .. . . , tın yükseldı çe namuten ı surette 

ilraya çıkmıştı. . (Sivritepe) düşmanda kaldı.. ne ır e~ın en ıs~ı ~ eyh~ uşpun- mak ıstıyorlar. Hatta Paragu- artmakta olduğunu mütahede eyle-
il :-\kşam üz-;ri .ge~ vakı~ bu da Saat 15.30 da (Mestantepe)nin mektedırler. Bu ıkı ne ırd~ a- ay kadınları bile silahı ele ala- nu'•tir. . ••ıye aevkedılmı•tı. Bu lıva ku· h b h ') b' J k B h ' ' ed 1 ııı ' 1 ı. zaptedildiğine dair gelen a er rama ne rı e ır eşere a n- k A b 1 k' Hali hazırda kabul ı en ve bu 
h ""danı etrafı keşf için. (La a,.a· Üzerine 12 fırkaya, düşman do- muhite açılmaktadır. Halbuki ra mazon ta ur arıh~eş ıl et şuaatın müthiş kuvvetini izah edebi 
d.:) ı.~'::,':iun•eo'~~ı~u:~:;~l~n e~~: nanmasının ateşi yiizünden, fd;· Bolivyanın Sili ile yaptığı mu- mek üzere orduya da ıl olmak len yeğane faraziye. ve bu şuaatın 
' ' d la zayiattan korunmak maksa ı e h b d b . d . 1 l"k arzusunu izhar etmişlerdir. Bun bizmi meçhulümüz bulunan .f~zK 
d'n!, geriye gelmekte olan arma bulunulan hatta durulup t.,hkim kar~I e. e? Cerı b:nAız e a_ka ası . h 1 . mıntakalarında atomun tecezzısın-
o~~~ lngili.~ ao.~e~! i,~e kaplanmış d"lmesi Pmrİ verildi .. Mes~ante- esı mı~tır. enu ı merı anın lar Chaco meselesı a ledılme- den husule geldiği suretindeki fara-

gı.ınu gormuttu.. :. 
1 

gene' düşmanda kalm~ıtı. garbine doğru bir yerde sıkışık dikçe düzgün ve pudra kullan- ziyedir. 
Geceleyin (Pınartepe. P .. late· 7 inci fırkanın harekatı: ve mücerret bir halde kalmış- • . tt'I M 1 16000 metre irtifada kozmik 

~e\ lngilizler tarafından botaltıl· Bu da, saat 4,30d d~ taarrutz~ tır. 1928 de Bolivyalılar tetkik marna~a. yemı~ e ıher. ese e şuaatı tetkik edebileceğini ümit e· 
~1! İdi .. 53 üncü lngiliz fırkasının b 1 d Bu taarruz uşman a eşı k . .. k halledılsın de, ıster akem hal- den professeur Piccard'ın taharriya ~··~•ı bu tepeye yaklaftıg" ı zaman . af a 1

• d 1)" ·n· ı tardetti. omısyonunun muza eratı esna b 

Vilayetle 

Uncu yan 
Apartımanı __ .. __ _ 
Kuledibinde böyle 

bir apartıman 
temlik edilmedi 
Kuledibinde sahte evrakla 

bir mübadil namına Uncuyan 
apartımanının temlik edildiği 

bir gazete tarafından ısrarla ya 
zılmaktadır. Dün bir muharriri 
miz Vilayette tahkikatta bulun 
muştur. 

Salahiyettar makamdan aldı 
ğmıız malumata göre, Kuledi. 
binde böyle bir apartıman oldu 
ğundan ve temlik edildiğinden 
Vilayet malumattar değildir. 

Vilayetten verilen malumata 
nazaran, Pangaltıda Uncuyan 
isimli bir apartıman vardır ve 
bu apartıman da usulü dairesin 
de beş muhacire temlik edilmiş 
tir. 

lbrahim tali B. gitti 
Birinci umumi müfettiş İb

rahim Tali Bey dünkü Toros 
trenile Diyarbekir' e hareket et 
miştir. 

Meml~ket suları 
istikşaf ediliyor 
Nafia Vekaletinden vilayet 

lere gönderilen bir emirde mem 
leketin su işleri hakkında esaslı 
bir program çizebilmek için bı: 
sene zarfında Nafia Vekaletin
ce (sular iptidai istikşaf sefer. 
berliği) yapılmasına karar ve
rildiği bildirilmiştir. Bu mak 
satla su mühendisi ve fen me
murlarından teskil edilen pos
talar aldıkları direktif dahilin
de, Garbi Anadoludan işe başla 
mak ve tedricen mesailerine 
devamla Şark hudutlarında va
zifelerini ikmal etmek üzere ha 
reket emri almışlardır. 

Bu postalar ııııemleket dahi
linde su mevzuu teşkil edebi
len her türlü tuğyan sahalarını, 
bataklıkları , sulanan ve sulana 
cak sahaları arazi üzerinde tet
kik edecekler ve ayni zamanda 
da coğrafya, topoğrafya, İdro
lojya tetkikatını yapacaklar ve 
su işlerile ali.kadar içtimai, ik
tısadi, zirai, sıhhi meaeleleı· 
hakkında kuyudatı resmiyeye 
ve hakikırte mutabık maumat 
tophyacaklardır. 

Postalar (bir program dahi
linde sularla alakadar her nok
taya ve hemen her köy ve kasa 
baya uğramaları ve vilayet ve 
kaza merkezlerindeki en yük
sek makamatı ziyaretle her ne
vi devlet ve halk teşkilatından 
istifade ettirilmeleri) emrini al 
mış olduklarından, mahalli su 
işlerini tetkik eylemek ve hal
kın ihtiyaçlarını öğrenmek hu
susunda bilumum memurların 
maddeten ve mi.nen müzaheret 
!erinin temini iş'ar olunmuş
tur. 

Beşiktaşlıların 
Tenezzühü 

lıd ıle kar•ılan ı. · uşma d Ch , b d . Jetsin ister muhare e ... T eha- tı atomu tecezzi ettirmeğe ve atom detli ate• ile kartılanmıfh. ' ı k en el sın a aco r.un cenu un a ıs ' ' 1 
' (Damakçılık) sırt arını ıamb"I t 1 "hk" I . • b I I - .. d mış k · l dahilindeki enerjiyi tahlise ça ışan B d 

Ceneral Oğlander diyor ki: de etti. Fakat dü~man muka ı a tı am ar ınşasına aş amış ar cum o erec.~ye var ı; ge en birçok asri fiziıiyenlerin mesaisile Bu gece oğaz a 
~ A.ynj uunanda Türk aakerleri, arruz yaptı. 4 üncü fırkamızın ve dı. Paraguaylılar da müzakera- haberlere gore Paral!uay ın pa- birleştirilecektir. . bir te-
te "ka.fartanın ovaya doğru çıklınt~ topçunun kafi derecP.de vardbım tı terkederek mukabil istihkam yitahtı olan Asompsıyonda mü Piccard'ın yapmı§ olduğu ılk tec-
h.• ıl eden yamaçlarından se gı· f k A dere o- ) · d bal ti" d -h l cak ı k t b k l görmeyen bu ır1 a 1 1 sına lcena- lar yapmı•lardı. Bu istihkamla- racaat eden köylü erı ağıtmak rübe, rakip olduğu o .. n. sepe .. n e nezzu yapı a ı 2 ": ıyorlardı. şte u aa ~r. e.r' arın so " . k 1 t de 

•tıci fırkamızın aakerlerı ıdı.. yunda Avustura ya ı b 1 r kah öteki kah beriki zapt t içi naskeri kuvvet istimaline bazı tadilat ve te emmu a vucu Beşı'kta• Cu"mhurı'yet Halk 
Ş hı karşıaında durmağa ~ec l~rdo - ~.. I d' C . . Ak e • b . h" I 1 Ş d getirilerek havanın nufuzuna karşı " İ<ndi öğrendiğimize göre: mu• ve (Kayacık. ağılı) tıma ın e- tıgı sıra a.r. a, . em. ıyetı . va. ~ec urıyet ası o muş. u a- ı tamamen kapalı bir hale getirilmiş- Fırkası kaza merkezi bu sene 

t 53 Üncü fırkanın livaamda iki ' k d k orada M tt h d A k k k k d t lıkta ın ) h 
•' ki tepeleri tah ım. . e ere mın ve u e ı eı merı anın ı aya a ar or a . ese e. tir. mutat olan deniz tenezzü ünü Qltr ilerlemek iatemit, fakat ta· h h b' k ld h 1 
:•ı>n. el aleti altında kalark, ço_k_ kuvvetli yerleşmıştı.. 1 nin er angi ır şe ı ~ a ledi ı Telsiz telgraf mürsilesi, Pr?fe~- bugün Kalamı§ vapuru ile yapa 
' B" 1 e bugün Anafarta ar I b'I "' . .. t b ı .. • • d 1 ı• ~hat vennia ve taburlardan hırı oy ec ' ·ı· k 1 d 9 Ag"ustosta Anafartalarda dü•ma e ı ecegını gos eren ır emare ı •eur'ün kabineaının ıçıne vaze ı m' caktır. T-kili.t arkada•larının b. • 9 uncu lngı ız o or usu- :s k bb 1 d b ...., ' h~~ kumandanı, yaveri, ve dört !:;';t~;arruzunu evvela dur~ur- nı durdurduktan sonra, düşmanın yo tur. Teşe Üs er sa ece İr tir. . maa aile iftirak edecekleri bu 
~"Yük kumandanı yaralanmı~ .. Bu Sonra geriye atarak hezıme buradaki hezimetindf'n istifade e- harbin önünü almağa matuf gö ı BRÜKSEL, 10. A .A. - Le. Soır tenezzühün mükemmeliyetini 
l,a. rağmen bu livanın bazı kısım· :u!.g·ratmrş bulunuyordu.. derek, derhal (Conkbayırı) mın- rünüyor. Fakat asıl harbe yol ,. gazetesi. Zurich'den iatibba~~dıy':;'' temin için kıymetli Türk sazı 
d.'

1 
ilerilemekte devam etmişler· ·· 1 1 ktı takasındaki tehlikeyi de bertaraf • .

1 
d k ld l Son tecrübeler, professeur ıccar -

ı • ... (Pınartepe) taarruz ve mu· Netice elbet boy e 
0 

aca ·· ebneifo ve buradaki düşmana da açan amı orta an a ın maz- ' "' balonunun lonisation kamarala- ve hanendeleri bulunacağı gi-
~a.tı·ı 1 Çu"nku" bugün sabaha karşı saat - d" b tarafında h t J h im h ı taamızlarla P.lden e e geç- k k · 1 d" B sa, unyanın u ra a rından bı'rı'oı'ru"n tamamen ava a 1 bı' ayrıca mu"nta ap bı"r cazbant •ıı' birden beri, Anafartalarda mu a taarruza arar vermış er ı. u . d"l bT '? J d. h ı.,~ti. Saat 10 sularında aolcenah bil taarruzu yapan grupun ku- maksatla 9 Ağustos günü geç va- temın e ı e ı ır mı. vacak ıekil~e.o!ma ıgı~ .v~ 1am~: ta bulundurulacaktır. Bizzat ka 
tı''- i lngiliz askerleri arasında pa· mandasını 19 uncu fırka kumanda kit bizzat (Conkbayırı) na gitmi~ BUENOS A1RES 10 (A karbon tazyıkı'."n gay_n kafı o dug k za heyeti tarafından idare edı' -
'" olmuş (Türkler geliyor!.) di- f K 1 B ler, ileri hatlara kadar sokularak ' ' . nu iabat eylemış oldugundan bu no 

)ı" hag" ırarak geriye sökün etmİ§· ru Kaymakam Muata a . ebmal ' A.) - La Paz den alınan ha- !arın tamirine kadar tayeran tc- lecek olan bu aile ve arkada• te 
(Gazi. Hz.) deruhte etmıt u unu cesurane kir ketif yapmışlar, ara I B l' h'.k san h Y ~•di. Bu panik neticesi olarak, in ziyi, kendi ve düşman vaziyetini her ere göre o ıvya u umeti hir edilmittir . nezzü ünün pek neşeli ve aami-

tılj~ hattı sırtın garp yamaçlarına yor~ar~;i~lerin Anafartalardaki tetkik etmisler ve (Conkbayırı) bertaraf devletlere verdiği ce- areket tarihi, en erkeni perşenbe- mi olacağı şüphesizdir. Kala-
~~.~ilmiş ve orada tutunahilmişler (k n~a tehlikesi) durdurulmu§ nın istirdadı için 10 ağuatoo fecir- vapta bugün işgal ettiği mevzi ye tehir olunmuştur. mış vapuru yedide köprünün 

8 ı veut'a':.dedilmişti .. Fa.kat (Conkbha le beraber (Conkbayırı) nın bir !eri elinde tutmak suretile mu- QkyanOSU her iki Adalar iskeleııı'nden kalkarak ı İnaenaleyh dokuzuncu ngiliz d k (yarma te . kısmını elinde tutmakta olan du"t· 
•ol d • ym) mıntakasın a .' h t 'h t vern:e • B · k O k 
'L ordu•u, baskın tarzın a yaptıgı - k mana yapacağı taarruzu taaarla- asema a nı aye • ge razı ft eış taş, rta öy ve Arnavut-
lqraçla elde ettiği faydaları ve el tikesi) henüz var)lıdg~!'1d o(ruSyoAr· oldug"unu bildirmiştir. tara an k·- • k 
'• . du .. (Conkbayırı un en . . • mıtlardı. Bu taarruzun hedefi in- oye ugrayaca ve Boğaziçinde 
t ••tli vaziyetleri elden kaçırmq- 1 ı J ·1· A k k ı d t d M J t i t t ·ı b"l k m•? Al ku d 
1 ... g"uatoatan) berİ kısmen ngı iZ e gı ız nza O OT USUnU ulun U• U 1aS8nl8 gane lll 8 1 geçe J ece J tın ma ka ar iki taraf Seva 
' "-Olordunun fırka lan ve llvala- "d• B .. de bu mın· ğu Conkbayırı gibi Çanakkale bo dil. ? h'J' · 'k b ~~ biribirine karıamıf, birlikler .il'"" rin elinde ı ı.. ugun f k t • h"k" t 1 d L 1 e ıyor. LONDRA, lO. A. A. _Atlas Ok ı ını seyrettı ten sonra on u- 'ı ,, takada epeyce boğufulmuf, a '! gazına a ım epe er en nr atıp k B k d k ış •abalara dağılmış, ııevk ve ıda .1 ·ı f atmaktı. LA PAZ, 10 (A.A.) - Bo. yanoa'u tayyarecllerinden Mollis- çu ta üyü a aya varaca ve 

'"nin ve iatenin tabii zinciri kop· lngiliz taarruzları ı erı eyem~mı 1 · · h d · t · ·ı D bl" • d t b" de h k ti 
"1 ti Fakat bu tepeler elden gıder- Bu maksat a taamız, 10 Alna li.vya hükumetının mu asematı aon, bir emz ayyare91 ı e u ın e ora an saa ır are e e a-

Polisle 

Gene bir 
Yangın oldu 

iki ev yandı ve 
söndürüldü 

Dün bir yangm daha oldu. Unka• 
panında Atlama_ c~ddesinde sepetçi 
Davudun tahtı ıstıcarında bulunan 
evin ikinci katında oturiln Ayşe ve 
Makbule H . lar, talaşle ocak tutus
Lururlarken kaplamalara kıvılcrm ~İ
rayet etrnİ§ bir kat yandıktan son
ra, bitişikte oturan iş Bankası me
murJarmdan Bedrettin B. yin evine 
sirayet etmiş, bu ev de kısmen yan
dıktan söndürülmüştür. 

Sarhoşluk bu?! 
Abanoz sokağında oturan madam 

Mari son derece sarhoş olarak la
tikli.1 caddesinde bir otomobilin içi
ne girip yattığı için yakalandı, hak
kında tahkikata başlarunıştır. 

Sopa ile •• 
A~v~naarayada Kalafat yerinde 

denıırcı C~al ef. ile marangoz Ah
met usta bir meseleden dolayi kav
!l'aya tutuıınutlar, Ahmet lista aopa 
:2e Cemal ef.'yi başından yaralamıı
tır. 

ir kayık batıyordu 
. Sırmakeş su şişeleri yüklü olan 

~ır kayık dün sabah limandan geç
mekte iken Seyrisefainin Moda vapu 
r unun sadmesine maruz kalmıştır 
.. Neticede kayık su alarak batmak 
...ı.zre ~ulunduğ_u bir sJrada gene Sey 
·ısefaı~ı Metın romörkörü tarafın
-fan kurtanlmıftır. 

Elbirliği ile kayna
naya hücum 

~amatyada oturan 60 yaşlarında 
Z~ye hanımla gelini Fatma hanını 
evın taşhğıru süpürmek meselesin
<len kavga etmişlerdir. 

Bu sırada Fatma hanımın kocaıı 
'11'ehmetle kayın biraderi Salih gele. 
"ek onlar da kavğ•ya karıımışlardır 
.. Mehmet. karısı Fatma hanım., Sa. 
ıh ve Zekıye hanımı müdafaa etme. 
ğe başlamışlar, bu •uretle iki taraf 
birbirlerine girmişlerdir. 

Kavgada kan koca ellerine geçir
J ikleri sopalarla Salihi adam akıllı 
dövdükten sonra Zekiye hanımı do 
başından ağlr surette yaralamışla ... 
dır. 

Gürültüyü duyan komşuların ih-
parı Üzerine hadiseye polis vazıyet 
tmiş, ağır yaralı olan Zekiye ha
nım haataneye kaldırılmış, diğer kay 
gacılar yakalanmışlardır. 

Dekorasyon 
Mükafatı 

Sergide bugün 
tevzi edilecek 

Dördüncü yerli maUar serciıinin 
dün onuncu güni. ic1i. Bu on ıtün 
zarfında yani dün akıama kadar ser 
giyi 176,800 kişi ziyaret etmiştir. 

Dün sergiyi macar aefiri M. Tabi 
ve bulgar sefiri M. Pavlof ziyaret 
etmitlerdir. M. Tahi Ye get'ekse M. 
Pavlof sergide gördükleri mükem
meliyetten ve türk sanayünin terak
kiyatından sitayişle bahaetmektedir
ler. M. Tahi bilhasa ipekli kumq 
sanayiinin son bir ı.ene zarfındaki 
tekemmülô.tının hayret ve takdire 
şayan olduğunu beyan etmittir. Her 
iki sefir sergiden bir çok mal mü
bayaatta bulunmuşlardır. Sergide 
dekorasyon birinciliğini tayin edecek 
jüri heyeti dün sabah ıergide içti
ma etmiştir. lstanbul meb'usu Selah 
Cimcoz, matbuat erki.nından Abidin 
Da.ver. Sedat Simavi milli iktisat ve 
taaarruf cemiyeti !stanbul ıube&i 
reisi Danıt beylerle ressam Melile 
Fuat Hanımdan mürekkep olan jüri 
heyeti müçtemian sergiyi gezmi,ler
dir. Pavyonların dekorasyonunu dik 
katle tetkik ederek sersıi tertip he . 
yetinden izahat almıılardrr. Jüri he
yeti bundan ~onra sergi komiserli. 
ğinde İçtima ederek sergi dekora$
yon birinci ve ikinci~inin tayinile 
me,ğul olmuşlardır. Bu toplantı geç 
vakte kad&r devam etmiştir. Jüri ka 
rarını birinci . ve ikinci ve üçüncü 
yerli mallar serSl{İleı-İnin küşat gün. 
leri olan bugün 11 ağustos da ilan 
edecektir. Dördüncü yerli mallar ser 
gisi dekorasyon birinci ve ikincisi 
olanlara derhal hugün mükafatları 
olan vazolar verilecektir. Vazoların 
üzerinde şu cümle yazılıdır. (Dör
düncü yerli mallar sergisi dekoras
yon bi .. incisi 1932 f5tanbul sanayi 
birliği) . 

Jürinin her pavyonu hakikaten bü 
yük bir emekle ve ~üze] tertip edil· 
miş olan sergide intihabı ~.apar~~:' 
büyük bir mü1külata teaaduf ett~gı 
ve derin tetkikat yapmak mecburıye 
tinde kaldığJ anlatılmaktadır. Cüm
hürlyet gençler mah!~li. bu akşam 
ıergide iiçüncii temsılinı verecek .. 
tir. 

70 Yunanlı seyyah 
geldi ~~ bulunuyordu. e .. Gelı'bolu yarımadaaındakiTürk tos sabaha kartı baskın tarzında tatı"l ı"cı'n bitaraf devletler tara gitmi§tir. Mümaileyh, Okyanos'u dalar etrafında bir tur yaptık-<ıÜlaaa Og"landerin dediği gibi s · "k k 

s"'uıni vaziyet karmakarışık idi. ce~hesi yarılmış ve ikiye bölün- yapılacaktı... fından- vaki olan talep ve teklif her iki ıatı amette geçme tasavvu- tan sonra Kadıköyüne ve ora- Dün Androa vapuru ile Yunanis-

h~"laya ilk rıkan 22 taburdan, müş olacak ve (Maydos) a en ya- Çanakkale muharebelerinin akı kabul etmi• olduğu zannedil- rundadır. dan da ayni iskelelere uğraya- tandan 70 kadar seyyah ıehrimize 
Q • kın yol açılmıt hulunacaktı. Onun betini 10 Ağuatoota düğümleyen • Mümaileyhin zevcesi olan tayyare k d d kt' M · · J gelmistir 
Yiik kısmı, büyük zayiata uğra k "'h" d" bu taarruz ile verdig"i büyu"k neti- mektedir. · Am Johnaon zevcinin Amerika- ra av et e ece ır. evsımın · ltıt•tı .. Çog"u diö-er birliklerin ara- için burası ço mu .•m ı. cyıa myu"teveccı-he'n havalanmasında ı en güzel bir mehtabını kendi 1 •••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••··-••••• •ııı 

0 

• Binaenaleyh yem Anafartalar celer hakkındaki bildiklerimizi de Nümayişler 
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ı ı i ,ı OLİMPİYAT 1 
4.- ispanya, 44 " 
5.- Almanya, 44 ~ ; 
6.- Canada, 39 ,, , 
7.- Amerika, 31 ,. 
8.- Avusturya, 29 ,. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
9.- lıveç, ' tt ; o·· 

10.- Cenul>i Afrika, 15 ,. unya 
11.- ltalya, 14 .. Berlin Üzerine yürüş hazırlığı 

·Maraton 
Yarışı LOS ANGELES, 9. A. A. G•• l• (Başr J inci sahifede) ı ne kartı verilecek cezaları ağırla, 

Bolu. Sinek ıikletler. UZe J tenkit etmektedirler. Bu mehafil, ~ırmakta ve ağır cürümlere kartı 
Salica (Amerika), Callura (Cana- ( . . ·ı d ) hükumetin Bertin, Brandebourg, 1 ıdam. ce. za. •mı koymaktadır. 

Japonyalı Kim 
feci bir 

akibete uğradı 

da) yı sayı hesabiyle galip gelmİ>.- .Başı 1 ıncı sahı e e Ş d '- '-Silezya, ,arki Prusya ve Holtlayn ı~. ,,., ceza ,.~n~~u ancak ta-
tir. ruf M. Sitroen güzelimizin şere gibi iğtişaş mıntakalannda fevka '.'"'!'!uden .a~am oldure~le~ veya 

LOS ANGELES, 9. A. A. 

LOS ANGELES, 9. A. A. - fine Ambasador lokantasında iade mahkemeler te~kili suretile mfılak edıcı mad.deler ıstımal e
Yat müsabakası (Yupiter sınıfı) bi- muhteşem bir ziyafet çekmiştir. bugün ittihaz edeceği ıiddetli ted- d~nler hakkı~da ıdam cezası der
rinci, Amerika, zaman: 2,47, ikinci Ziyafet esnasında güzeller, bir birleri tasvip etmekte olup bu P•t etmektedır. 
Canada., üçüncü, İngiltere. . "h d .. 1 . mahkemeler jnsanca telefat vu- Bundan sonra taammüt olmak 

Pazartesi sünü, yüzme müsabakala~ 
rınl\ tahsis edİlmiftir. 

Puvan itibariyle son vazı'yet ·. A- zerafet ımtı anın an geçırı mıt ' . • "h . k" . 'k 
d K 

kuuna aebebiyet veren cürümlerin sız!n. sıy~ıı • ..... tır:'s, ıı;ı ~e ın!• am 
merika, 26 aCnada 18, lngı"ltere, 18, lerdir. Zerafet imtihanın a o- b"I t 1 b k b b faillerini idama mahkiim ede ı e- eaırı e sıyasu ır ra ı ıne ır po-

Yat müsabakuı (altı metre boy lombiya güzeli birinciliği, ala- cektir. ti. memuruna veya milli müdafaa Bugünden itibaren Olempiyat o
yunlarının bütün Sporların bir hali
ta11 haline gelmekte olduğunu mü
tavasıit devreye cirmi. bulunuyo-

sınıfı) birinci laveç, ikinci, Ameri- rak mev'ut kupayı kazanmıştır. Bununla beraber, sol cenah ordusu efradından birine kartı 
ka. üçüncü, Canada. Birincinin :za- Ziyafette Keriman Halis Hanı- mensupları, hükumetin kargaıa- maktuliyetle neticelenen sui kat-
manı: 2,24,26 dır. b'lh b" lıkların bidayeti olan 31 temmuz lede bulunanlar, idama mahkum 

Yat mü.-L-'---ı (Sekiz metre boy ma 1 assa müstesna ır mev- edileceklerdir. ruz. ........... I H k k"k gecesinden bf'ri hiçbir ıey yapma 
Oyunlar arasında en ziyade nazarı sınıfı) birinci Amerika ,ikinci Cana ki ayrı mıtşı. er eı onu tet ı mıt ve ittihaz edileceği ilan olu- Yangın ika edenler ile telefi 

dikkati celbedeni Marathon yarıtla- da. er ·ıor, onunla meşgul oluyor, nan tedbirlerin henüz tatbik edil nefse sebebiyet verenler hakl<m-
n olnnı,ıur. Boks ve onu daha iyi görmek için ya memiş olduğunu kaydetmektedir- da da ayni ceza tatbik olunacak-

Malilın olduğ'! veçhile büyük ya- LOS ANGELES, 9. A. A. - kınında bir yer intihabına çalı§ı ler. tır. 
ya _:~'11 ~2dkilomeytre 750 mdetre Boks. Sinek sikletler. yordu. Ayni lokantada, ziyafeti M. Vo11 Papen Rei.,i Cum- Taba.ne .. ve revolver veya döğ-
me...-e uzerın e ve unan or uıu· E ek (M · t--, F d mek suretile siyasi rakibini ağır 

··zaff • • • y ·ıı · ı n es acana ..... ayan takip eden gece, güzeller arasın hur : 'e gi>riiQliyor nıın mu enyetmi unan mı etıne (F h b" 1 ar el ., suretle yaralıyanlar, 10 seneden 
bildirmek için Marathon"dan Atina- _rtia.nsa) ya sayı esa ıy e g ıp g da bir dans müsabakası tertip BERLIN, 10 A.A. - Havas a- fazla parangabentliğe mahkum 

'--d •- bu habe · mı; r. d"I · · M b k k 1 k 1 y~ aa ar •01muı ve ." .. ve~- LOS ANGELES, 9. A. A. _ e ı mıştı. Üsa a a pe para jansından bildiriliyor: Ba,vekil o acaklardır. 
dı~tenolasonra.nalyorguefnluktan duhıup ,ol 1 Ayni mÜ•abaka ve pek neşeli geçti. Güzeller, 1 M. Yon Papen, bugün Bcrlin'e av Siyasi maksatlarla yapılan cerh 
muı n hAtı 1 n .~no .~eı. ur KO • Spanagal (Almanya). Trillo (Ar- geç vakte kadar, yorgunluk duy d_~l etmiş olan re~ic.umhur ile gö- vak'aları hakkında da paranga-
l?~unun atırasını 1 ya ıçın ıcra e- • jantin) sayı hesabiyle galip gelmi~- d .. t d• b" tt ru•eceb."1ır. Bu mukiJ,.me esnasın bentlik cezası tatbik olunacaktır. 
dılHır. • b'd . d be . A . tir. md a antt~l u eD~·anyı .ı~z Isı· uFrera: da sağ cenahın her gün daha va- ihtiyaç hissolunan mahallerde fev 

. azıran ı ayetın en rı m.en- 1 LOS ANGELES, 9. A. A. - anse ı er. u a gu e ' him bir takım vaziyetler ihdas et kalade mahkemeler ihdasına da 
ı..a..,. bul

1
unmaktabulolan ve fevka.~- Ayni müsabaka. sanın bir çok şehirlerinden ha- mekte ohn siyasi lethiş hareket- karar verilmiştir. 

de hazır anmıı unan genç Arıan R d (it ı G (F'I" · ) raretli tebrik ve davet mektup- !erile l<abinede yakında yapıla-. li z-L-, k ba , o rugue a ya, rey ı ıpın Bu mahkemeler, seri bir usul 
tın ....... a, 0 !unun ~ın.<".an •o- e ıayi hesabiyle galiptir. !arı almaktadır Keriman Haliı cak tadilat görüşülecektir. ile davaları rüyet edecek, verdik-
nuna k.a~ar ~n onde gelmıftır. ~aba LOS ANGELES, 9. A. A. _ · Müfrit milliyetperverler kıta-
la, lnailiz Yırght ve Fenlandıyalı K k lk" if (d"" . . Hanım, Dovilde ancak bir, ni- atının yapmış oldukları tethiş ha- leri kararlar istinaf edilemiyecek 
Toivonen'I metre geride bıramak i-

1 
a)yı yarrşı · 1 ç le umencı •· hayet iki gün kalmağa karar rekatının son 24 saat zarfında da- ve hPmen icra edilecektir. 

· "'b" bi arf b e · d' •· h Jd b h' d 1 d' l"h 1 · Nihayet hükiımet, siyasi cürüm çın mu ım r gayret ı ına mec ur B" . . . ver ıgı a e, u şe ır e <en ı hili s;yasi vazivelin is a ı çare erı-
1 .__ ırıncı serı. ler İçin yapılacak af pro1"elerine 

o muı•~ T "f 1 ı b' ·ı ka sine gösterilen parlak hüsnü ka ne tevassul edilmesin~ vasi mik-
Mu ·,.. f . b' h I asnı : ta ya, ır boy ı e zan- d I ld • .. h muhalefet edeceğini beyan etmek 

vasaoatta ecı ır sa ne o mu, t M""t 1 "be Al y . bul Kraliçemizi daha bir müd- yasta me ar o muı o ugu ~up e tedı"r. tu · mış ır u ea u n manya, enı sizdir. 
~üyük koşuya ittink etmiş olan- Zelanda ve Brezilya gdmektedir. det için Dovil'e baglamış gib; Hitlercilerin basvel<aletin Hit-

lardan Japonyalı Kim, muvasaliı.t di- l~alyanlann :.:amanı: 7 dokika, 6 ı;:orünüyor. Keriman Halis Hı. ler'e verilmesini cüretkarane bir 
reğine bet metre mesafe yakla~l!1ca sa'i'.bes ANGELES, 9. A A. _ nım, temiz ve pürüzsüz güzelli surette talep Ptmeleri ve bu talep 
durmuttur. Son derece sarfetnııt ol- J" t"k "I d" CI b • ei, bilhassa masum gene kız ti. !erine Berlin civarında miHrit 
d 

• 
1 

._ •
1 

il . ımnas ı n ıan u s : • h . 
ugu gayret ere ra5 men ı er emesı 1 R ıh (A "k ) 26 9 · ·ı b" · D ·ı•· · • millivetperverler kıtaatını ta ~ıt 

m~".':'n ° 81:'8;"11ttır. amp arın Ehrenberg ve Kuh)emeier (Ame- · k d O D 'l'd 1 uu 
.. ,_.. 1 Kr 1 1 o men a • ' puvan. pı ı e ıitün ovı ın sempatısı- e~ek 1!1"bı' tehdı"tlerle terfı"k eyle-

d d '-- nı azan ı. nu, ovı e a r- melerı· hu""ku·met mehafı"lı"nde ve ver ıgı azap ıçın e Kıvranan ve "k ) "ki - d 25,9 Al 
kuvvetten mahrum kalmıt olan Ja- (Ma k 1.k s) ;

5 4 
puvan varez koymak İçin hergün, yeni yeni bilhuaa Hindenbourg üzerinde 

ı>on koıucusu, hayretlere düfen se- pe f•~ka ' ·PeplulevanM. ac . t ) vesileler bulunuyor, hoşa gide- pek fena bir tesir ha"11 etmiştir. . ·ı bi "b' 1 ar ı s.- anı an , D"· f N 1 Al yırcı ere rer uzun saat e• ı ge en 58 3 . N . (it 1 ) 57 8 cek sürprizler hazırlanıyor. Ma •~er tara tan asvona - • 
b• k . 1 ld i d d • puvan, erı a ya ' . pu f k ·1 ·ı h f ır ço sanıye er o u u yer e ur- . G h" tti" (it I ) 56 4 f"h h man ır ası e tamamı e mu a •· 
muıtur. Halk, büyük bir heyecana l van, ug ı~e ayak' .•

1
· . ama 1 

' seya at programının e zakAr olan ve ihtiyar mareş,al üze 
tutulmuf idi Nihayet küçük Japon- Tahtadan ılınan."" < zersız erı: ıaslı kısmında değişiklik olma rinde haiz olduilu nüfuz malum 
yalı, ihtizare benziyen bu haline bir MHaubo(Ald <ft:!"e)rık5a6)•8 56S•9 P

1
u:van; yacağı için, kraliçenin bugünler bulunan mehafil, hükıimetin Hit

nihayet vermek için ileri doğru e- ( Fey~r d" ıu•r~ • ' ; ava aıner 1 de Parise hareket etmesi kuv- lere tevdi edilmesin" mani olmak 
fildi ve ken?isini ta mu:va.salet hat- ~'b;n ~Y"cELES, 9_ A. A. _ 1 vetle muhtemeldir. Keriman için gayret ve teşebbüslerini tazif 
tma kadar hır paçavra gıh• attı. K k lk" if ( dü" •• 1 ) H ı· H p · 1 etmektedir. 

A . t" ')' z bal p f el a}, yarışı ı ç te mencı ı e a ıs anımın arıse ge rne- Bütün bu esbaba binaen dün 
r,an ın ı A'" anın ro esyon l L h" 3 4 bo ·ı k d 1 F f" 1 

1 - d . bi tak . ti .- e ntan, . y ı e azan- en evve ransanın say ıye e- ak•. aın ba•v•kı"lin etrafında bulu-o acagma aır r ım rıvaye er 
1 

' ~ 

d t -'-t d' mış ır ri hükmünde olan •ehirlerde bir nanlar ara.ında mumaileyhin, bu everan e m"" e ır. 2 A "k 
.- merı a. hafta kadar deva....; edecek bir gün reisicumhur ile icra edeceği 

Yilznıe 3.- Japonya. seyahat yapması da şiddetle ar mükalemenin neticeleri hakkında 
LOS ANGELES, 9. A. A. - y··LOS A~GLELkES, 9B. A.kA. - zu edı'len bı"r •eydı'r Kerı· nikbinlik gösterllmekte idi. 

uzme musaca ası. ayra yarısı ~ · man M. Yon Papen'in M. Yoo Schle Yüzme müaabalıuL H 4X200 metre. Japonlar, Amerikalı anımın, hiç olmazsa Ag· ust<M1 ı'cher ,·ıe tam-~ile hemfikir oldu-40 metreserbett yÜzme (erkek- ...,. 
ler): !ardan metre ileride gtlerek finali nıhayetine kadar Franıada ka- ğubeyan edilme\te ve reisiciimhu 

Domi Final: kazanmışlardır lacağı anlaşılmaktadır. Dünya run bugün kendisini makamında 
1. _ Yokoyııına. 4 dakika 51 4/10 LOS ANGELES, 9 A. A. - güzelini, ilrdlarında gormek için ipka edeceği ve hatta müfrit ınil-

saniye; Olempiyat rekoru. Bokı. Yarı orta sikletler. 1 b il l b liyetperverler mümeosillerini ithal 
Campe (Alm~nya), Hirabayashi starı u u ara iraz sabırlı ol- suret ile kabinede tadilat yapma-

~:= J;~ota. (Japonya) ya sayı ile galip gelmit- malarını tavsiye ederim. Keri- ğa memur eyliyeceği ıüpheden a-
Bu üç yüzücü finale kalmıtlardır. tir. man Hanımın, dünya güzeli in zade görülmektedir. 
LOS ANGELES 9. A. A. _ • l.OS ANGELES, 9. A. A. - tihap edilmesi, hakem heyeti- Nasyonal sosyalistler, Hitlerin 
Yüzme müsa~ı. 100 metre, I Eskrim (kılıç) ferdi müsabakalar. · t fk" ı· •· d ·1 · ld' riyasetinde olmıyan bir kabineye 

S h ( k nın ara ır ıgın en ı en ge ı- aza vermekte1l imtina eyledikleri 
ıırt üstü yüzme (kadınlar). c metz FransRJ 1 re ar,ı 4 tut - · ki" d k 1 b 

1 C · ( F ) ı· el gı şe ın e ortaya çı arı an a takdır" de hu·· kum" et, bu hattı ha-Birinci seri: a attiau ransa ya ga ıp ı - • ~-
1 ~ Eleanor Holın (Amerika), ı mittir. zı dedikodular, tamamen garaz keti kaydebnekle iktifa edecek 

dakika, 18 3'10 saniye, dünya,._ Her eskrimci 11 maç yapmak mec kirane mahiyette şeylerdir. Va ve şimdiki şekki! ile Reichstag hu-
koru. buriyetindedir. kıa, hükmün hakıızlığından zuruna çıkaca br. 

2.- Mealinı (AvusturalyaJ, T 1 DdŞk k • b h d 1 d F k t b Bu şerait altında von Papen, 
Ü uiçm 3 eyu ş 9y mm m a se en er var ı. a a un- kabinenin Reichstag tarafından ia 

3.- Hıırdine (lngiltere) LOS ANGELES, 9. A. A. - lar, Keriman Hanımın dünya katı takdirinde von Schleicher'in 
HM üçü de finale kalmı•lardır. Y ·· u·· ••baka 200 etre kor ·· ı· J d J · ' uzme m - 11· m - guze ı o maıına eği , meseli riyasetinde bir kabıne tefekkül 
LOS ANGELES, 9. A. A. - bal•maga (kadınlar). Al ·ı h" · b L 

Aynı. mu·· ••baka. lkincı' •en·. 1 • man güzelinin kendiıinden edeceği ve mumaı ey ın, ıca ı taa .... Avuıturz. yah Dennia, finah !~<ızan N ·ı k d • d 
1.- ftavies (lngiltere), 1 dakika, mıştn. fazla rey almasına hiddetlenen dirinde, azı ere arşı ogru an 

b
• k do':ruya mücadeleye giritecefi 

22 saniye. LOS ANGELES 9 A A ve asa ıyete apılan bazı Misle daha şım" dı"den sı'yasi mehafilde 
2.- Mııc Shechey (Amerika). ' · · · - · t • k"" ··k d d'k d J d Kayık yarışı. nn yap ıgı uçu e ı o u ar- yürütülen mütalealardan ır. 
3·- Kerr (Canada). iki çifteler dümenci ile) yafrrında dan ibarettir. Bu meyanda Ko- Maamafih, NRzi'lerin tazyiki
LOS ANGELES, 9· A. A. - kazanmış olPn ltalyıınların zaferine lombiya güzelinin, ı"ntı'hap ne- nin hali hazırda mühim kuvvet-

Nazi'lerin bayrağı 

BERLIN, 10 A.A. - Mecklen
bourg diyeti reisi, Nazi'lerden 
Kreuger diyet binasına Mecklen
bourg bayrağının yanına Nazi bay 
rağının çekilmesini emretmiş.tir. 

Şarki Prus~ıada 
KOENIGSBERG, 10. A. A. -

Şarki Prusya hükıimeti erkanı, 
tethit hareketlerinin önüne geç
mek için çok şiddetli tedbirler al
mıttır. Herıeyden evvel gayri ka
nuni olarak elde bulundurulan ıi
lahların mümkün olduğu kadar 
mühim bir kısmını müsadere etme 
ğe çalıfmaktadırlar. Silah taııma 
ruhsatiye1erinin hept'İ yeniden vi
ze edilmistir. 

PoJiı, bir taharri esnaıında Ko
enigıberı'in ıüpheli mahallelerin
de bir takım milsaderelerde bulun 
mufhır. 

Memurlar elinde silah bulunan 
her tabsı, hemen 3 ay hapse koy
mata müsait bulunan fevkalade 
ahkamı tatbik tasavvurundadır. 

icra dairesinde 
Yeni teşkilat 

(BaF 1 inci sahifed~) 
raaını tamamen ayıran uzun bir 
gi§e bulunacak, memurlar bu gi
te ile arkaaındaki dosya dolapla
rı araımda oturacaklardır. 

Herhangi bir müracaat vuku
unda memur yerinden ayrılmadan 
İıtenilen doıyayı bulacak ve mü
racaat eden zatın işini görecektir. 
Her memur ancak önündeki adam 
la meıgul olacak ve elindeki iti 
bitirmeden diğer bir işe başlıya
mıyacağı için aıhabı meaalihin bi
ri diğerine tercih edilemiyecektir. 

Aynİ müsabaka üçüncü ~eri. k ld • 
F 1 k d k' ait ba:tı tafsilat: ticesinde Türk hakemı'ne·. • !erle icra edilme te o ugunu ve 1·- Draun ( e emen ), 1 a ıka Daha b3şlangıçtan itibaren, !tal- 1 Hi\ler'ciler tarafından düşürüle- K k 

23 B/lO. yanlar biraz ileri geçmitlerdir. - Sizin gibi benim de gay- cek ve sol cenahın itimadma mıız avun, arpuz 
2.- Linton (Canada). l\rkolarınd~n Almanlor geliyor- retli bir hakemim olsaydı, mü- har olmıyacak olan bir kabinenin 
Her ikisi de Finale kalmıılardır. 1 d Al 1 d k 1 ancak az cok gı"zli bir aıkeri dik- Ve şeftalı•ler LOS ANGELES, 9 A. A. - ar ı. man ar, •on erece uvve - sabakayı kazanan ben olurdum! • b d ""rf" 'd 

le gürek çekiyorlardı. 400 metre yol d tatörlükle ve ica ın a o ı ı are 
Yat mlisabakalan. (Monotip) ald·ktan •onra ltalyanları geçmeğe De iği, Fransız güzelinin de ilan etmek suretile tutulabileceği- (Ba-F 1 ınci sahifede) 

1.- Dixon (Canada), 1 '
1
45/33, murnffak o•muşlardır. Yeni Zelan- müsabaka neticesinde Türk gü ni hesaba katmak lazımdır. karpuz gelmiştir. 

2.- Riedl (Avu5turya), 1 49 SO; dal•larla Brezı"lyalıl·~. oldukça eerı'- zelı" kazanınca·. 1 
b (F ) 1 /56 '43 ~ Bu hal sureti, kanunu e.a.siye Bundan maada zmirden üzüm 

l.- Le run n1nsa • · den Almanlarla ltalyanları takip e- H" d b f" 1 Hava çok berbat idi. Çünkü hiç - Hiddetimden bayrağımı r.ıa ayır olac ktır. ın en ourg, müvaridatı da çoğalmıt ve ıat er 
ir taraftan r;:•ı:ar esmiyordu. diyodardı. 500 m treden biraz son- t - el' ı d" h so ha -ide gelmeyince, bu hal •u- düşmiiştür. Dün Meyvehoıta ok-

~ ra ltalyanlar t·krar en o .. ne geçtiler, yır acagım g ıyoı· ·· ıye ay- 1 · · · · k oo k d f ı· 
Los ANGELES 9 A A ' k d İ ret" i kabu'e karar vermıyecegını a&ı 1 paraya a ar şe ta ı ve 

' · · · - Yeru· Zelandalılar ı'•e Brezı"lyalılan ır ıg·ı, spanyol güzelinin, ar.. b · y- ·· bal<a 400 tr S " müteaddit <!cfalar eyan etrnıştir. 7 kuruştan 15 kuruta kadar çavuı 
be~~=Cerkc~;· r). m;ö;; ;.ı= sectiler. Almanlar, biraz •onra tek- !ar gibi bir eıle; babasına: Binaenaleyh, Nazi'ler tftrafın- üzümü satılmıştır. Taze fındık 10 
nal: rar hücuma geçtiler ve ltalyanlarla _ Şimdi İspanyol toprağına dan dermeyan edilen metalehatın - 11 kuruş arasındadır. Şehrimize 

1 C bbe • d k'k 52 7/10 kayık baıı beraber eitmeğe muvaf- fırk ları için tarn bir akamete. yaş meyve gönderen yerler bilhas 
·- ra ' .. a 1 a. ; fak oldular, fakat 1000 metrede !tal nasıl ayak basacağız? Diye sor- k d ki 1 il · y 1 2.- Sugimoto, d _ kul k k l _ J mıinc,.r olacağını, yo sa son a sa zmit körfezi sahi erı ve a o-

3_--Charlton. yanlar dakikada 41 def• kürekleri- ugu a tan u aga söy en- kada ?.4 saatten beri gösterilmek va, Karamürsel, Değirmendere, 
Her üç yüzücü de finale kalmıt- ni suya daldırıp çıkaklrmak •uretiyle mektedir. Keriman Halis Hanı le olan azimliarlıklara rağmen Tavşancılar, Halı dere, Yarımca, 

ıardlr. kürek çekerek yaptı arı müthiş bir b d h b' . "Hitler kabinesi t~crübeai" ne _mi 1 Hereke iskelelerile Bursa mülha-
mu .. ~-deleden sonra rakı"plen"ne gole ma ura a meş ur ır ıtrıyat k k k il d B ı d d T b - kalkıtılacağını estırme Ço m t- katı ır. un ar an maa a ra -

H ayık yarışı be çalmağa muvaffak oldular. fabrikasının ortasında dünya kildir. MalUm bir ifadeyi burada zona kadar Karadeniz, Mersine 
LOS ANGELES, 9. A. A. - güzelinin resmi bulunan zarif tekrar edelim. kadar Akdeniz sahillerinden de 

LOS ANGELES, 9. A. A. B" 'f (d.. · · ) ır çı le umencmz • bir pantantif hediye edeceği Almanya'nın hali hazırda •iya her mevsimde külliyetli meyve 
Kayık yarı,ı ikinci seri: söyleniyor. Bundan ıı:aada, bir set noktai nazarından hudutsuz gelmektedir. Bu sene meyve her 
l.- Buhtz (Almanya). Bu yanş- Clive, Edvardı tarafından temsil imkô.nlara malik olduğunu unut- tarafta ucuzdur. O kadar ki köy-

~·· küçük kanolar fampiyonudur. edilen lngilizler bu yarıtı, 7 dakik,,., çok müesseseler kendisine Pa- Jü malını adeta yok pahasına sa-
Rakibi olan ln&i"- birdenbire-' I · Jd' -· ·ı k mamalı. 

... ~ 11" 40 saniyede yanm boy a kazalllllll- rıse ge ıgı zaman ven me ü- tıyor demektedir. Bunanın teftali 
be yakalanm•f olduğundan yanttan lard ''iyası· mu""tarrhe temdit 
,ekilmiştir • ır. zere muhtelif hediyeler hazırla , ' 7 · bahçelerinde kabzımallar şeftali-
' LOS ANCLLES, 9 A A. - 1 d 1 edildi nin okkasını köylüden 40 paraya 

Edebiyat madalyası Ayni müsabaka. mış ar ır. "' "' · BERLIN, 10 A.A. _ Hükıimet, satın aldıkları söyleniyor. 
LOS ANGELES, 9. A. A. Umlumi tasnif: bu<'un munkazi olan siyasi müta- Okkası 40 paraya satılan ıef-
Sporu alakadar eden Edebiyat al- 1.- neiltere; Keriman ne zaman rekeyi arrustoı nihayetine kadar tali, kabzımala yÜzlerce lira bor-

bn madalyası,"Himalaya tepesinde" 2.- Yeni Zelanda, gelebilecek? temdit etmeğe karar vermittir. cu olan köylü için zahmetini ve 
unvanlı eserin '"hibi olan Alman 3.- Felemenk. Hükfunet, yeni bir kararname tarlanın randımanını çıkarmayan 
Bauer'e verilmiştir. Mumaileyh, bu iki çifte müsabak1111nın ikinci lf>. Son günler zarfında Keri- neşretmittir. 8 ağustos tarihli olan çok ölü bir fiattir. Domates, biber, 
eserinde bu yüksek ve heybetli da~- ri•ini kazarunıt olan Lehlilerin za· man Halis Hanım namına şeb- bu kararname, tethiş hareketleri- patlıcan gibi mevsim sebzeleri de 
lara çıkılırken maruz kalman müşlrii manı: 7 dakika, 40 1/5 saniye. rimize yüzlerce mektup gelmek -·· .. ·--····-··-········-····-··-··-·-- kabzımallara çok ucuza mal ol-
latı ve geçirilen hatıraları tasvir et- Yüzme~ Bayrak yarııı, 2 X 200 maktadır. Bandınnadan sebze ha-

t tedir. Dünyanın her tarafından d'I - · h berı' teeyyüt etme- ı· kk 3 k ı d"I mektedir. ikinci mükafat, "Argonau me re. e ı ecegı a me o ası uruşa ma e ı en 
leler'' unvanlı e•erİn ıahibi olan Da· 800 metre mesafeyi Japonlar. 8 gönderilen mektuplann üzerin- miştir. domatesin, manavlarda 11 - 12 
nİm;nka'lı Petersen'e verilmittir. dakika, 88, 4/10 saniyede katetmiı- de yalnız !U adresi vardır: Diğer taraftan Fındıklı cad- kuruş arasında satışa arzedilınesi 

Üçıincü mükafat tevzi edilmi•tir. !erdir. M' T·· k 1 b 1 desı"nı'n Kerı'man Halis caddesi cidden şaşılacak şeydir. 
' (Olempiyat rekorudur). Ameri- - 1B ur ·· atan u ·•• Belediye iktısat müdiriyeti seb 

Yat musabakaları kalılar, ikinci, Macarlar, üçüncü ve Posta müvezzileri, Mis Türk ismi verilmesi için bir teşebbüs ze ve meyve hallerindeki alını ve 
LOS ANGELES, 9. A. A. - Canadahlar dördüncü olmuşlardır. ismini görünce bu mektupları yapılacağı rivayeti de henüz cid satım fiatlerini tetkik ederek bun 

Yat müsabakaları (Ml>rıotip). LOS ANCELES, 9. A. A. - hemen dünya güzelinin Fındık- , di bir mahiyeti haiz görülme- !arın şehirde maliyetlerinden çok 
Şimdiye kadar yapılan müsabakft· Kayık yarı,ı. Bir kürekçi kanolar. lıdaki apartımanına götürmek- mektedir. fazlasına satıldığı neticesine var-

ların nihayetindeki tasnif: (Birinci seri). tedirler. Keriman Halis Hanımın mıştir. Aradaki mutava .. ıtları or-
1.- Felemenk, ~5 puvan; 1 inci Pearce (Avuıturya), Za- tadan kaldırarak sebze ve meyve 
2.- İngiltere, 45 ,, ; man:7 dakika, 27 saniye. Keriman Halis Hanıma bele trenle şehrimize gelmesi ihti- yi toptan fiatına halka yedirmek 
3.- Fransa, '4 .. 2 inci Miller (Amerika). dive tarafından bir aua hediye : maileri kuvvrt bulmaktadır. icin sehrin baslıca merkezlerinde 

Mnnlrhelle 

Üç 
Feci cinayet 
Kadın yüzünden 

kardeş 
kardeşi öldürüyor 
ÇERKEŞ, 6 - Son günlerde 

burada üç feci cinayet oldu. Bu 
civardaki Eskipazar nahiyesi
nin Yeşilli köyünde Şaban o
ğullarından Muıtafa oğlu Hü
seyin İsmindeki köylü bir kadın 
meselesi yüzünden kardeşi İz
zetle kavgaya tutuşmuştur. Hü 
seyin bir aralık bıçağını çeke
rek öz kardeşi İzzeti birkaç ye
rinden yaralamış, zavallı deli
kanlı biraz sonra ölmüttür. Yi
ne kazamızın Eymür köyünde 
İzzet oğlu Halil ve Bekirin Ah 
met isminde iki arkadaş bir ka
dın boşandırma meseleıinden 
kavga etmişler, Halil bıcağını 
çekerek Ahmedi öldürmüştür. 
Bozoğlu köyünde de bir cina
yet olmuş, üç arkadaş bir kadm 
ve tavuk hırsızlığı yüzünden 
boğuşmıya batlamışlardır. Bir 
aralık kavgacılardan Bican ve 
İzmirli oğlu Hüseyin bir ola
rak Kamil ismindeki delikanlı. 
yı öldürmüşlerdir. 

·yol kesenler 
CEYHAN - Kozanın Ayşe 

hora köyünden Bekir oğlu 315 
doğumlu Osman ile arkadaşı 
lbiş oğlu Hasan ve Bekir oğlu 
Mustafa isimlerindeki eşhas 
Ceyhana arpa .atmak üzere ge
lirken Ceyhan ile Kozan ara
sındaki İnceyer köprüıünde El 
ma gölünden olup lnceyerde o
turan Mahmut ve arkadaşları 
önlerine çıkmışlardır. 

Mütecavizler köylülerin hay 
vanlarınr aldıktan sonra kendi
lerini bağlamışlar ve hayvanla
rını alıp götürmüşlerdir. Jan. 
darına vak'ayı haber alır almaz 
derhal faaliyete geçm ~ -ye taki 
bata başlamıştır. 

Manisada ufaklık 
buhranı 

MANiSA, 4 (Milliyet) - Son 
günlerde burada ufaklık buhranı 
baş göstermiştir. Piyasada teda
vül eden evrak hep on lirahklar
dan yüksek olanlardır. Halkın pa 
ra bozdurmak üzere müracaat et· 
tiği bankalarda da bozukluk kal
madığı için, çok müşkül bir vazi
yet tahadüs etmektedôr. 

Bu buhranın sebebini, uzum 
mevsimi batladığından, gerek zür 
ra ve gerek tüccarın, amele ücret 
terini tediye edebilmek ve kolay
lıkla alış verit etmek için, fazla 
miktarda ufaklık topladığına, 
hamledilmektedir. 

Ticaret har devresine girditl 
zamen buhran da şiddetini art
tıracağından, ali.kadar makamın 
•i;ndiden tedabir ittihaz edecefi 
ümit '!dilmektedir. 

Meyten istisal 
edilen erirler 

BiTLiS, 9 - Geçen gün Mut 
yolunda birkaç meçhul şerir pos
tayı soymak cüretinde bulunmuş
lardı. Hadise Üzerine derhal takip 
hareketin\? gİriten jandarmalar 
bu şerirleri Nemrut dağı etekle
rinde kar,ılamı,lardır. Haydutlar 
jandarmalarımızın "dur!" emri· 
ne itaat etmedikleri gibi silah at
mak cüretine de yeltenmitlerdir. 
Bunun Üzerine jandarmalar bu te 
rirleri cebren yakalamıya mecbur 
kalmıtlar, neticede bunlardan 
birkaçı öldürülmüt, ikisi de diri 
olarak yakalanmıştır. Öldürülmek 
auretile yakalanan terirlerin ce
setleri şehrimize getirilmlt, hüvi· 
yelleri tethis edilmek üzere te~hir 
olunmuştur. Jandarmalar Nemrut 
dağı civarında ,erirlerin diğer ar
kadaılannı da yakalamak Üzere
dirler. 

fnegölde elektrik 
BURSA, 8. - lnegöl kasabasının 

elektrikle tenviri için senelerdenbe
ri devam eden faaliyet son safhaya 
airmiştir. lnegölün tenviri için şim
dilik yetmiş beyğir kuvvetinde bir 
motör aahn a1ınmaıına karar veril
mittir. tenviri mümkün olacaktrr. 
Me••••-••••-••••••-•••·--·-- •ne ••-

tali haltler açılma11 tasavvuru kuv
vet bulmaktadır. 

Açılacak tali hallerin Sultan 
Ahmet, Bayazıt, Fatih, Aksaray, 
Galata, Beyoğlu, Pangaltı Kasım 
pafa, Kadıköy, Üıkildar, ve Ada
larda açılma11 muvafık görülmek 
tedir. Bu suretle halk her nevi 
meyveyi timdikinin yan fiatma 
yiyebilecektir. 

Dün iskelelere getirilen kavun 
ve karpuzlardan yolda ezilenler, 
esnaf tarafından bazı fakirlere 
bedava dai{ıtılmı~tır. 

Bostan bolluğu böyle devam 
ederse bir kısım kavun ve karpuz 
]arın denizf" atılmak mecburiyeti 
hiısıl olacağından korkulmakta
dır. 

Ekspres bir 
Kaza geçirdi 

Alpulluda boş v 
gonlara bindird 

ve hepsi parçala 
Gelen malômata naza 

Cumartesi - pazar gecesi s 
üç buçukta bir tren kazası 
muıtur. 

Cumartesi akşamı burad 
kalkan 2 numaralı Avrupa e 
presi gece saat 3,28 de Uz 
köprü ıtasyonuna girerken, 

·la sebebi anlaşılamıyan, fa 
makinistin hatasından ileri 
diği zannedilen bir şekilde 
vagonların bulunduğu yan 
bir hatta girmİ§tir. 

Yarım yolla bu hatta gi 
ekspreı Alpullu fabrikasına 
boş pançar vagonlarının üstü 
binmiştir. Bu çarpışmadan p 

çar vagonları üst, üste çık 
ve parçlllanmıştır. Ekspres" 

lokomotifinin ön tamponu 
parça, parça olmuştur. 

Müaademe pek ani olmuş 
yataklarından fırlayan yolcu! 

dan bir kıımr kendilerini dış 
atmışlardır. Bir kısmı da tr 

devrildi zannile bağrışmağ 
başlamı,lardır. Neden sonra 

fuıca zayiat olmadığı öğreni 
mit ve katar hattan çıkarılar 
esas yola getirilmiştir .. Kata 
muayenesinden sonra ekspr 
yoluna devam etmiştir • 

Yoklamaya 
giden yok 

Sonunda hem maa 
sahipleri, hem 

memurlar sıkışaca 
Mütekait, yetim ve dul maafları 

nın yoklamalan birkaç gündenb 
ba~ladı. F aka.t maaş sahiplerinin ih 
maileri yüzünden yoklamalar pe 
ağır gitmektedir. Bu sebeple mua)' 
yen müddetin sonuna doğru Maim 
dürlüklerine tehacüm artacak v 
maaıın ıeç verilmesi gibi, yine maa 
sahiplerinin aleyhine bir netice hi
sd olacaktır. Çünkü Malmüdürlük
Jeri bordroları tanzim etmek ve 
na göre para almak için yoklamala· 
Tın arkasını beklemek mecburiyetin 
dedir. Halbuki aylık sahiplerinin ih• 
maileri yüzünden bordroların geç 
tanzim edilmesi ihtimali çok kuv• 
vetlidir. Herkesin vaktinde Malmii
dürlüklerine müracaat etmeıi liz1111 
dır. 

Halk evi • 
sergı ve 
şubesi 

.. muze 
Halkevi ıergi ve müze ,abeıi bu• 

gün saat 16 da tesis edilecek ve idi 
re komitesi intihabı yapılacaktır. 

Bu şube ilk if olarak 30 ağustos· 
ta Halkevinde bir kitap sergiıi aça
caktır. 

lstanbul Halk.evi Reuliğinden: 
lstanbul Halkevinin Müze ve Ser· 
ei şubeıi de tetkil edileceğinden 
evvelce bu şube için açılml§ olan 
deftere iıimlerini kaydettirmit bu 
lunan veya yeniden bu ıubede ça
lışmak istiyen vatandaşların tube
nin teaiıi müzakeratına ve fube 
Komitesi intihabına iıtirak eyle
mek üzere bugün saat (15) de 
Halkevinin Cağaloğlundaki Mer
kezinde hazır bulunmaları ric• 
olunur. 

Gayrimübadiller 
tirketi kald1 

Cayrimübadiller bono sahiple
rinin ittirakile, bir şirket teşkili 

tesavvur edilmekte idi. idare he 
yeti geçen günkü içtimaında bu 
meseleyi tetkik etmiı ve gayrimil 
badillerden ekaeriıinin ellerindeki 
bonoları sattık.lan anlaşıldığın
dan tirket te§kilinden sarfı nazar 
edil mittir. 

Atina sefirimiz 
geldi 

Atina sefirimiz Enis B. Pierre 
Loti vapurile Pire'den ,ehrimize 
selmiştir. Eniı B. dü" Muhtelit 
mübadele komisyonuna eiderek 
Türk murahhas heyeti reisi Şevki 
B. le göriişmfı4tür. 

Alman sefiri de 
Yalovadan döndü 

ismet Pş. Hz. nin daveti Üzeft. 
ne Y alova'ya gitmit olan AJmaa 
sefiri M. Nadolni sehrimize avdal 
etmİ§tir. 



J_ İş ve • • 
Işçı 

Açık arttırma ile satış ilanı - h.umandanlağ~ Satınalma kom. ilanları 1 
1 

1 İst. Mr. 

Ot 

Milüyet bu sütunda ifçi i.s
t-,,..nlerle İf isteyenlere ta
- ediyor. lf ve İfçi ;... 
fwyenler bir mektupla İf bü 
roma.acı müracaat etmeli .. 
ılirler. 

lşçi istiyenler 
Y eııiköyde bir aarayda istihdam 

edibnek Üzere 30 yaıını tecavüz 
etıneınelt, türkçe ve ecnebi lisan
larından bir liaan bilmek, mü.lim 
ve Türk ıebaaaı olmak ıartile a
~le bir Kava• lazımdır. Bu şera
ıtı lıa.iz olanlar pazar günlerinden 
"1a.ada Beyoğlu Ayaz Paıa A%ar-
1•n apartmıanıada bir numaralı 
katta ıa.at ondan on ikiye kadar 
Dl Ür•caat etıinler .. 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. No. ·ıir K. lira men K. 
123 Mahmudiye Kışla C. si Dükkan 30 4,000 4,900 
124 » )) )) 28 2,000 2,450 
125 » )) » 26 2,000 2,450 
126 » Attarlar » 17 2,000 2,450 
127 » )) )) 19 2,000 2,100 
128 ,, ,, ,, 21 3,ooo 2,450 
129 » Tuhafiyeciler » 29 2,000 2,800 
130 » )) )) 31 2,000 2,800 

Kilo 
19000 
60000 

4000 

83000 
Ot 

Kilo 
50000 
5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

As. Baytar Mp. 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi. 

Topçu Atış Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastahanesi 
ihtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme Taburu 
Asker Konağı 
Merkez K. 

1 vaktinde komisyonda hazır bu
l lunmaları (144) (3929) 

* * Merkez Kumandanlığına 
merbut müesesat hayvanatı ih
tiyacı için 12000 kilo saman 
41500 kilo ot pazarlıka satın a
lınacaktır. Pazarlığı 13-8-932 
cumartesi günü saat 14 ten 17 
ye kadu Tophanede Merkez 
kumandanlığı satın alma komis 
yonun da icra kılınacaktır. Ta
l iplerin şartnameıini görmek i 
çin komisyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (142) (3927) 

Müsadireli emvalden olup 

Fındıklıda mahfuz bulunan 320 
çeki meşe ve 177 çeki 50 kilo 
madut odunun fiyatı haddi ia
yik görülemediğinden müzaye- ı 
desi bir hafta müddetle temdit 
edilnıiş ve 18 Ağustos 932 tari 

hine müsadif perşembe günü 
saat 16 buçukta ihale olunaca
ğından taliplerin Beyoğlu Kay 

makamlığında mütetekkil mü
zayede komisyonuna lüzumu 
müraacatları. (3976) 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vapuru 11 Ağustos 

Perşembe 
günü akfBDU Sirkeciden hare!tel
le Zonguldak, lnebolu, Ayancik, 
Samsun, Ordu, Gireton, Trabzo.1 
Sürmene ve Rize'ye gidecektir. ' 

,,. ,,. ,,. 
Haliç Karaağaç Tapa fabrikasın

dan: 

F abrilcanuz clölriimbaneai için bir 
•hıap modelci uataaına ihtiyaç var
d1". Sınıfındaki maharetine nazaran 
~tndiıine dotgunca ücret verileceği 
ilan -olunur. 

lı istiyenler 
Türi<çeden Fransızçaya her nevi 

~"ri.k "le roman tercümesi. F ranso:ça 
dero, Mükaleme. Gazetenin it bü
rosuna müracaat. 

Oro•di Bak Kontrolör Manas Ef. 
464 - Fatih Dolap sokak dok

tor yüzbaıı Şükrü Bey vaaıtaaile 
Nuri Bey _ Müessese veya şirket 
lerde muhasebe veya muhaberat 
ltlern.urlufu, türkçe, franıızca ve 
a.lınanca daktiloluk, alma.ncadan 
türkçeye ve mukabili fenni, tica· 
ri ve edebi terciime itleri yapar.
latanbul veya tatrada 75 lira ma
ıtıla her vazifeyi kabul eder. 

465 - Milliyet it bürosunda C 
T. riimuzuna müracaat Türkçe 
"e Fransızca bilen bir :zat ber han 
ri birva:zifede çalıtmak isteyor 
taşraya dahi gider. 

466 - Yedikule havagazı fab 
l"ikaıında tornacı Tahsin Bey va
ııt;uile Ruhi Ef. orta tahsili gör· 
"'"' müeueaelerde ve ya Avukat 
nezdinde vazife arıyor 30-40 lira 
~aa~ İsteyor. 

467 - Burea kepezler mahal
!~; No. 25 Muzaffer 28 yaşında
dır. Yazıhanelerde otellerde ve 
"ı>artımanlarda bekçilik, kapıcı
l~k hizmeti anyor. Okur yazar 20 
hra maa! iatiyor. 

468 - Karagümrükte Keçeci
lerde karabat çıkmazında No 9 
Fehim bekçilik hademelik ve her 
hangi it olur ... yapar. 

469 - Büyük ada hamam so
kak No. 16 Rqit Ef. orta tahsil 
darlık ve katiplik i§leri aramak
tadrr. 

470 - Bir Frana<z profeaörü 
t.arafmdan llaan ve müki.leme 
dersleri Yerilir, fiatler pek ehven 
dir. Ağahamamda No 26 M. dö 
Kome'ye müracaat. 

471 - Askerliği ikmal etmit 
ta.h.m orta ve her it elinden gelir, 
bir Türk gençi it aramaktadır. 
Arzu edenlerin Ankara caddesi 
Milliyet kağalçılık kıamıne müra 
ca atlan rica olunur. 

4 72 - Sirkeci Meaudiye oteli 
li .. an ef. haata bakıcılığı yapmıt 
Ve ber hangi bir vazife alır. 26 
)'aşındadır, okur yazar, taşraya 

131 )} )) )) 35 2,000 2,800 
145Miikorrer,, Hükümet C. si » 59 O 2,450 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvalinden 123 ila 131 ! 141340 

1 ··tk·· 145 .. k ··tk·· alt Saman sıra numara ı mu un tamamı ve n:u errer mu un otuz ı K"I 
hissede otuz iki buçuk hissesi 4/8/932 tarihinden itibaren açık 1~~0 
arttırma ve pefln para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 50000 

tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak sahiplerine verilmiş olan 4000 

gayrimübadil bonoları da nakit makamında kabul olunur. 
2 - Mezkur emlakin ihalesi yirm~ beş Ağustos 932 Pazar

tesi günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müte§ekkil 

heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza

yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la

zımdır. 
3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 

yedi buçuğü nisbetinde teminat akçasını müzayede saatinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 

icap eder. 
4 - Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf 

69000 
Saman 
Kilo 
34500 

4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

silat almakisteyenler Bankada Yunan emvali servisine müracaat 106500 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

Topçu Atış Mp 
Maltepe Lisesi 
Gülhanesi Hs. 
ihtiyat Za. Mp. 
(;edikli Kç. Za. Mp. 
Olçme taburu 
As. Konağı 
Merkez K. 

edebilirler. (3661) Yukarıdaki mahallere hizala 

ıstaılbuı C M
•"dd . .

1
._. d rındaki mikdarlarda 83000 kilo 

. u eıumumı ıgın en: ot, 69000 kilo saman 106500 

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar hapis- kilo saman, 141340 'kilo ot 
dört şartnamede pazarlıkla 

hanesi için muktazi odun ile kömür münakasaya. vazedilmitşir. satın alınacaktır Pazarlı-
Şartnameler hergün Adliye levazımmda görüleblır. Münakasaya g"ı 14-8 932 • .. ·· at . . • . . , - pazar gunu sa 
i'tirak edeceklerın lemınatı muvakkatelerıle bırlıkte 1 Eylul 932 14 ten 17 ye kadar Tophanede 
Perıembe günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil kcmisyona , Merkez kumandanlığı satın al
müracaatları ilan olunur. (3941) ma komisyonunda icra kılına

caktır. Taliplerin ıartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (147) {3932) 

inhisarlar Umumi 
Müdürlüğünden: 

Nüm ıelerine ve şartnamesi ahkamına tevfikan ve takastan 

istisna.en (120,000) kilo beyaz ve mavi Sellüloz kağıdile Kromo 

Erzals kartonunun ve (40,000) varak eflatun kağıdının kapalı 

zarf uıulile mübayaası münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 

Mübayaa komisyonu kalemine müracaat etmeleri ve te!dif ve te
minat mektuplarını havi zarflarını kanunun 11 inci maddesi veç
hile ihzar ve nihayet (27-8-932) cumartesi günü saat (16) ya 

kadar mıakbuz mukabilinde Gala.tada Mübayaa komisycnuna 

tevdi etmeleri. (3783) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

• * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat ihtiyacı için 
11107 çeki ve Hava Makiniat 
mektebi için 360 çeki odun iki 
şartcamede pazarlıkla satın ah 
nacaktır. Pazarlıkları 14-8-932 
pazar günü saat 14 ten 17 ye 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlığı satın alma komİ•
yonunda icra kılınacaktır. Ta
l iplerin şartnamelerini ı;ıörmek 
icin komi-syona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin 
de komiıyonda hazır bulunma
ları. (146) (3931) 

J;• * * 
- ı _ 6 Açıkdeniz motörü için nümunesine göre (bezi idare- Harbiye mektebi ihtiyacı i-

den verilmek şartile) tente yaptırılacaktır. çin 12000 kilo sade yağı pazar-

lider. 

2 - Yevmi ihale, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 14 te icra !ıkla satın alınacaktır. Pazarlı
edi'leceğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile Ba~müdiriyet ğı 13 Ağustos 932 cumartetıi 

473 - San'at mektebinde Sınıf binasında hazır bulunmaları. (3974) günü saat 
14 

ten 
17 

ye kadar 
3 No 405 Salahettin, teaviyeci ve Tophanede Merkez Kumandan 
ltıarangoz çıraklığı yapar. 15 ya-

1 
f lığı satın alma komisyonunda 

!ındadır. stanbul Gümrük Muha aza icra kılınacaktır. Taliplerin şart 
474 - San'at mektebi 11nıf 2 B d (" •• d namesini görmek için komisyo 

fllo. 13 Süleyman 18 yaıındadır, aşmÜ Ür UğUfı en: na müracaatları .ve iştirak için 
ten·iyeci çıraklığı yapar. Tap-aya 1 _ 35 No. lı motörün güverte tamiri, tanzim kılınan keşif- de muayyen vaktınde komi&yon 
~art ile gider. da hazır bulunmaları. 

4 75 _ Kaaımpa.ta Kulaksız cad namesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 
de•i barutçu onbaıı çıkmazı No. 2 2-Yevınü ihale 18 Ağustos Perşembe günü saat 14 te icra (l45) (3930) 
Zeki 18 yatındadır, teaviyecidir. 11 k d d "" ,. 'i-
l 1 edileceg"inden istek i erin yevmü mez ür a yüz e 7,5 tem;nada-

ira ıündelik ile çalıpr. Harp Akademisinde mevcut 
476 - Oaküdar toyagar orta rile Başmüdiriyette hazır bulunmaları. (3984) 81 kalem köhne eşya müzayede 

"<>kak No. 34 Hıdayel, 43 yafmda 1 k dır, okur yazar. Herhangi İJ olur- G k M h f suretile satı aca tır. Müzayede 
.... Y•par taır•y• gider. tstanbul ümrü u a aza si 13-8-932 cumartesi günü sa-

477 - Sirkeci iataıyon arkaıi B ••d"' ı·· v •• d at 14 ten 17 ye kadar Tophane 
•okalı: No 37 Jak Bitton 18 ya§m BŞIDU Ur UgUn en: de Merkez Kumandanlığı satm 
dadır. Müeaseaelerde odacılık ve t · · k ·f ı 1 k · d · k lın ayak ü.tü itleri yapar. l _ 18 No. lı motörün güverte amırı eşı namesine göre 

1 
a ma omı~yon~n a ıcra 1 a 

47 
caktır. Talıplerın mezkür köh 

8 - Milliyet İf bürosunda pazarlığa konulmuştur. b .... "h l . . ed"l . ne e~yalan görmek için Aka.de-
li. S. rümuzuna müracaatları. iz-

2 17 Ag"uıtos Çarşam a gunu ı a esı ıcra ı eceğınden . ~ .. . l 
ınir elektrik şirketi tesisat itlerin- - . . mıye muracaat arı ve müzaye-
de çahtınıf, taşraya talip vulruun isteklileriıı yüzde 7,5 teminatlarıle saat 14 te Başmüdıriyette ha- deye iıtirak için de muayyen 

* * * 
Bu sene mektebimize tam 

devreli lise mezunlarından tale
be kabul edilecektir. Tabip, ec
zacı ve kimyager olmak ve şe
raiti anlamak istiyenlerderı ls
tanbul'da bulunanlar Mektep 
Müdiriyet kalemine Ankara'da 
kiler Sıhhiye M<.ifettişliğine lz
ınir ve civarındakiler İzmir 
Müstahkem Mevki baştabipliği 
ne ıaır mahalde bulunanlar ise 

ı en yakın Kolordu ve Fırka haf 
'ı tabipl~rine müracaat eyliyecek

lerdir. Taliplerden iyi derecede 
~ot alanlarla Fransızcaya vuku 
:u bulunanların tercihen alına
cağı ilan olunur. (140) (3854) 

* * * Piyade Atış mektebi ihtiya-
cı ıçın 50 ton ekmek aleni mü
nak;ı,sa suretile satın alınacak
tır. Münakasası 14 Ağustos 
932 pazar günü saat 14 ten 17 
ye kadar Tophanede merkez 
kumandanlığı satın alma komis 
yonunda İcra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesını görmek 
ıçın komisyona müracaatları 
ve iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun-
maları. 

Kilo. 
3528 
5000 
7000 

Kilo . 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
8000 
5000 
3072 
650 

7600 

75794 

(114) (3513) .... ,,. 

As. Tıbbiye Mp. 
Piyade Atış Mp 
Kuleli Lieesi 

Eczacı Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane Hı. 
ihtiyat Za. Mp. 
Gelikli Kç. Za. Mp. 
ölçme taburu 
Asker konağı 
A.kert Müze 
Merkez kumandanlıfı 
Dikim Evi 

Yukarıdaki mahallere hiza
larındaki mikdarlarda mangal 
kömürü iki şartnamede aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Miinakasası 13 Erliil 
932 cumarteıi günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Mer
kez kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra krlınacak
tır. Taliplerin ıartnameıini gör 
mek için komiıyona müracaat
ları ve iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (150) (3989) 

Kadıköy İcra dairesinden: .Kadı
köyünde ikbaliye mahallesinde telka 
fes sokağında 4 No. da kondoktor 
Mustafa efendi ile Osman ağa m• 
ballesinde piri çavuı sokağında 25 

No. da firuze ve Raıip paşa mahal

lesi~de maslak sokağında 2 No. da ı 
Ülvıye hanlmlarrn ıayian mutasar
rıf olduklaı-ı Kadıköyünde Hasan pa 
şa mahallesinin eaki ulUsuluk yeni 
Maslak sokağında kain alt katta ı 
ev altı ve 1 hala ve üst katta 1 u
fak oda ile bir miktar bahçeyi müş- 1 
temiJ eski 21 mükerrer yeni 2 ve Os 1 

man ağa mahalle.sinde piri çavuı so 
kağında mebni iki k11ma bölük be
her bölmenin bodrum katında birer 
mutbak ve tabanı taı birer kiler ve 
a1ağı katta birer oda ve birer hala 
ve yukarı katta ikiıer oda ve birer 
sofayi }amil eıki 7 ve yeni 23,25 
No. lı iki bap hanenin satılmak su
retile şuyula:rrnın izalesine karar \'e 
rilmiş olduğundan mezkür haneler 
bir ay müddetle açık arttırmaya ko 
nulmuşlardır. Mezkilr 21 mükerrer 
yeni 2 No. lı hanenin 500 ve atik 7 
ve cedit 23,25 N o. lı iki bölmeye ay 
nlmıt olan hanenin de 1500 lira mu 
hammen kıymetleri olup talip olar.
tarın kıymetlerinin yüzde yedi bu
çuğu nispetinde pey akçele.-ile bera
ber 17-9-932 tarihine tesadüf eden 
cumartesi ıünü saat 14 ten 16 ka
dar Kadıköy icra dairesinin 932-749 
No .lı doayaaına müracaat eyleme
lerile ve mezkur ıayri menkuller ü
zerinde haklarını hususile masraf ve 
faize dair olan iddialarını evrakı 

müabitelerile 20 gün içinde bildiril
meleri aksı halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkça aatış badelinin 
paylqmaımdan harıç kalacakları i
lin olunur. 

lstanbul betinci icra memurfuiun
dan: Kadriye hanıma 550 lira ile 
masarifi muhakeme ve ic.raiye ve sai 
re vermiye borçlu Hüaeyin Baki e
fendinin ubtei tasarrufunda bulu
nan ve mecaıuuaa 2529 lira kıymet 
taktir edilen Eyüpte Zeynep haltın 
maballeıinde kar yağdı sokağmda 

eaki ve yeni 11 Numara ile muralı.
kam iki kattan ibaret ve müteaddit 
oda ve aofa ve mutfak ve bağçe ve 
ıılıırları ve kuyu ve sarnıç ve saire
yi muhtevi bir bap hanenin dört hia 
se itibarile bir hissesi 25-7-932 ta
rihinde birinci arttınna neticeainde 
600 lira bedelle alacaklısı üzerinde 
kalmış İse de taktir olunan kıyme

tin bulmanuı olduğundan ikinci art 
* * * tırma51 3-9-932 tarihine müsadif cu-

Harp Akademisi ihtiyacı j. 1 marte•i ıünü saat 14 ten 16 ya ka
çin 1200 kilo kuru üzüm 1200 dar yapılacak ve aatılac:aktır . Şart
kilo sabun iki şartnamede aleni namesi tarih ilandan itibaren divan
münakasa suretile satın alma- haneye talik olunacaktır. Artt1T111a
caktır .. Münakasalan 4 Eylul ya ittirak için yüzde 10 teminat alı-
932 pazar günü saat 14 ten 17 rur. Hakları tapu sicillerile sabit ol 
ye kadar Tophanede Merkez mayan ipotekli alacaklılarla diğer 
kumandanlığı sahnalma komis I ~acaklılann irtifak hakkı . sahi~leri
yonunda icra kılınacaktır. Ta- nın bu haklarına ve bususıle faiz ve 
tiplerin şartnamelerini görmek maaarife dair olan iddialarının ilan 
için komisyona müracaatları ve tarihinden itibaren 20 gün içinde ev 
~tirak için de muayyen vaktin- rakı miisbitelerile bildirmeleri !il

de komisyonda hazır bulunma- :zımdır. Aksi halde haklan tapu si
ları. (149) (3988) cillerile sabit olmayanlar satıt bede 

linin paylqmasından hariç kalıılar. ~:ı:;z ve motör itlerinden dahi 1 zır bulunmaları. (3982) 

••••• lstanbul Gümrük Muhafaza 
İstanbul Erkek Muallim Mektebi Gayri menkulün mü,teriye ihalesi 

tarihinden itibaren itleyecek vergİ-

M ü dür l ÜğÜn den: !erle bilcümle sair rüsum mütteriye 

Bu sene mektebimizin yalnız 4 üncü sınıfına müsabaka ile aittir. Alikadarların icra ve iflas ka 
Kari sütunu 

Herkes dükkanının 
Önünü temizlemeli 

Başmüdürlüğünden: 
l _ 21 No.lı motörün teknesinde yapılaca!, tam.irat keıif

namesine göre pazarlığa konulmutşur. 
Bir kariimiz yazıyor: Bu gÜnkii 

2 
_ihalesi; 20 Ağustos cumartesi günü saat 14 te İcra edi-

Milliyet gazeteainde şehrin temizliği hakkında bir fıkra okudum. Uzun leceğinden isteklrlerin yevmü mezkıirda yüzde 7,5 teıninatlarile 
<Özlerden sarfınazarla bu husus için Başmıüdiriyette hazıT bulunmaları. (3986) 
bazı memleketlerin beledi kanunla-
rının iktizaımdan olarak her fer- lstanbul Sıhh·ı Müesseseler Mubayaa 
din Ç&rfl, aokak gibi umumi yollar 
Üzerinde ıerek müıteciren ve gerek Komisyonu Riyasetinden: 
le mutasarrıfan ikamet etmekte ol-
duklan ev, dükkan, mağaza, apart- Sıhhi nıüesseıelerin gaz, benzin ihtiyacı İçin kapalı zarf ile 
ltlan vesairenin kapuıu önüne tesa- ·ıen fiyatlar haddi layik görülmediğinden mezkur ihtiyacatm 
düf eden kısm1nın her sabah sulaya ven 
•ak temizlemesi ve haftada bir dafa l6-8-932 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edileceği ilin olu-
kireçlemeıi mecburidir. Bu suretle {3985) 
Yol ve çar4dar her gün temiz bu- _n_u_r·-------------·----:-----------
lunmaktadır. Bizde dahi böyle bir 
usüı tatbik edilir•e tehir hem ucuz Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma 
ve hem de her gün temiz buluna- K 
cak, hele Belediye dahi bu temizlik omisyonundan: 
lizerine haftada bir defa dezenfeksi- I kl I kt T 1 1 
Yon yapana temizlik ve hastalık si- 200 kilo naftalin pazar ı a sat~ a ınaca ır. a İp erin 13 
rayeti noktai nazarından büyük bir Ai!:ustos 932 Cumartesi .ıı:ünü saat onda komisyona müracaatları. 

12 talebe alınacaktır. Şerait sudur: nunun 119 uncu maddesine göre 
- tevfiki hareket eylemeleri ve daha 

1 - Orta mekteplerden bu sene iyi ve pekiyi derecede mezun ziyade malümat almak isteyenlerin 
olmak. İstanbul betinci icra memurluğuna 

2 - İstanbul, Bolu ve Kocaeli vilayetleri ahalisinden bulun- 930-7734 dosya numarasile müra

~·ak. 
;s - Yaşı 17 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. 
4 - 18.8.932 akşamına kadar mektebe bizzat müracaat edip 

(3975) namzet kaydolunmak. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

- On beş kalem muhtelif boya ve malzemenin : kapalı zarfla 

münakasası 3 Eylul 932 Cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya ko

nulan boyaların ihalesi yukarıda yazılı tarihinde icra kılınacağın
dan şartnamesini görmek İsteyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacakların da münaluosa gün ve saatinde Kasımpaıada Deniz 

~ 

caatlan ili.o olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Şişli

de Va.li Konağı caddesinde 33 No. 
lu hanede ikamet ve Eminönünde 
eski zeptiye c:addeainde 6-8 No. lu 
mağazada lastik ticaretiyle iJtigal 
etmekte iken 10-6-932 tarihinde ve

fat eden Konstantin Ekonomidis ve
let F oti efendinin terelceaine mahke
mece vaziyet edilm.İftİr. Tarihi ilin 
dan itibaren esbabı matlüp ve alaka 
ranın bir ay ve mirascılann üç ay 
zarfında Beyoğlu dördüncü sulh hu 
knk mahlu:mesine müracaatlan lü-

------'~ -'---·--

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel. 
kenci hanındaki acentalığına mü
racaat. Tel: 21515 

Naim Vapur İdaresi-. 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhtunından aaat 
tam 18 de hareketle doğru 

1ZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 

14 1/2 da hareketle latanbul'a av 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karfmnda Site Franıez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041. --· 

Laıter Silbermann ve Şü. 
DOYÇE L~V ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvero, lstanbul 
ve Bahriaiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvero va 
Roterdam'dan limarumıza muvaıali-

tı beklenen vapurlar:. 
MOREA vapuru 17 ağustosa doğru 
THESSALIA vapuru 17 ağu•lv•a 
doinı. 

MACEDONIA vapuru 22 ağustosa 
doiru. 
AVOLA vapuru 30 ağustosa doğru 
Burgaz, Varna, Köotence, Kalas ve 

lbrail için limanımızdan hareket e-
decek vapurlar 

THESSALIA vapuru 17-18 ağu•to
sa doğru. 

MACEDONIA vapuru 22-24 ağu1· 
tosa doğru. 
Yakında Hamburg, Brem, AnYerı ve 
Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 
KONIGSBERG 10-11 ağustosa do,i 
ru. 
NAUPLIA vapuru 14-15 ağuatoııa 
doiru. 
MOREA vapuru 16-19 ağuatoıa doğ 
ru . 
NURENBEY vapuru 22-24 aiu•to
sa dofru. 
ALIMNIA vapuru 29-30 ağuıtosa 
doğru. 

Fazla tafsilat için Gala.tada Ova
kimyan hanında Laster Silbennann 
'ie Şü~u vapur acentalıiına mü· 
racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

SEYRISEF AIN 
ldarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme münakaaa ile ıa
lıo almaca k tır. 
Teminat 0 o 1-0 dur. 

İhale 15-8-932 saat 16 . 
Şali 2500 Metre 
Havlu 5003 Tane 

lstanbulda Mahmutpa.ada Kefeli 

Hanında 12 No lu mağazada mu
kim lstemadyadis Efendi. İstanbul 
üçüncü icra memurluğundan: lstan~ 

bulda. Kefeli zade Hacı Mehmet E

fendi veresesine bir ktt'a ilim mu

cibince borcunuz olan 560 liranın 

maa faiz ve masarif temini istif-.a& 

zımnında dairemizin 931-3897 No lu 

dosyasile 17-8-932 tarihine müsa.dif 

Çar§amba gÜnÜ saat 9 ili 10 da 

Mahmutpa§Bda Kefeli hanında vakı 

12 No. lu mağazanızda mevcut em
valin.iz haciz edileceğinden yevm ve 

vakti muayyeninde mezkU.r mağa

zada bizzat bulunmanız veya bir mi.ı 

messil bulundurmanız icra ve ifliı 

kanununun 69 uncu maddeıine tev .. 

fikan tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilin olunur .. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Bil"incl sınıf mQtehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 



Leyli ve Nehari ...ıı 

ttız F eyziati Lisesi 
Boğazıçi • Amıvuıkö,· Çifte ıaraylarda 

Ana ıınıfı - İlk kısım - Orta ve Lise ıınıflan 
1 ağuatoatan it'baren kayıt muameleaine 

ba1lanm1Jbr. 
Cumarteıi, Pazartesi ve Çartamba günleri saat 10 dan 

18 e kadsr müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

Maarif Cemiyeti idaresinde 1 
Leyli ve Nehari 

BURSA KIZ LiSESİ 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekale
tince tasdik olunmuıtur. Saf bava, temiz gıda, 
ne:ıı;lb bir terbiye, iyi bir tahsil verir. 15 Aius· 
tost- itibaren biltlln sınıflara leyli ve nehari 
talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep 

idaresinden isteyi ı iz. _I 

ARNAVUTKÖY 

Amerikan Kız Koleji 
19 Eylill pazartesi günü açılıyor 

Kayıt için mllracaatlar Salı ve Ct .na S!'Ü'l1eri öillede., 
evel kabul olunur. 

Musiki ve Balet Heyeti ~ 
t"'kil edihnekte olan bu iki heyete türk hanımları alınacaktır. Cu
martMi -.e ça'"'ambaı günleri aababtan akşama kadar Çarşıkapı t ra c:ıvay 

mevkin ile Beyazıt anumda Foto Hilal itıiaalinde 139 numara Mustafa 
ı.ı.-- pqa hanında Muıi.ı.i birliğine müracaat olunması. __ .. 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinai Emlak Maliye de Muham 
No. No. vir K. lira men K. 
94 Camiiterif Camii atik Dükkan 25 2.000 2. 100 
9S » » )) 21 / 23 2.000 2.100 
96 • " • 19 2.000 .950 
97 » Htıkümet C.ıi )) 63 1.000 .210 
98 • • )) 61 2.000 1.400 
99 » )) J) 59 2.000 .350 

100 • Jt » 57 1.000 1.750 
101 J) » » bili o 3.150 
102 103 » Zafer caddesı Jt » 1.000 1.400 
104 Jt J) • zemini » o 2.800 
106 )) » J) " o 3.150 

1 - Y ukanda eYaah yazılı Yunan emvalinin üçte bir hiaaesi 
28-7-932 tarihinden itibaren açık arttırma ve PC!İn para ile mü
zayedeye çıkanlIDJtbr. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eı· 
kile göre bak sahiplerine verilmlt olan ıayrimübadil bonoları da 
nakit mak•mma kabul olunur. 

2 - Mezkür emllkin ihalesi on sekiz Aiuıtos 932 perfembe 
günü saat onda Menin Ziraat Bankasında müteşekkil heyet hu
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede ma 
hallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde teminat akçaımı müzayede saatinden 
evvel Banka vezne.ine yatınlıp teminat makbuzu almmıt olmaıı 
icap eder. 

4 - Satıt ve müzayede fel'&itini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak iıteyenler Bankada Yunan emYali servisine mü
racaat edebilirler. (3313} 

Deniz Sabnalma 
Komisyonundan: 

20 Ton Makine yağı: Açık münakaaaaı 13 Ağuıtos 932 cu
martesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukan
da mikdan yazılı makine yajimm 2 Ağuıtos 932 tarihinde yapı
lan münakaaaaında verilen fiyatlar gali görüldüğünden yeniden 
münakaıuı yukarıda yazılı gün ve saatte icra kılınacağından 

,arbıamesini ıönnek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
caklann münakasa gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlik. 
te Kasımpaşada Deniz Levazım aatmalma komisyonuna müra
caatlan. (3902) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo 
10000 Kaakam üstübü: Kapalı zarfla münakasaaı: 20/ 8/1932 

Cumartesi günü saat 11 de. 
1500 Muhtelif kalınlıkta Gırcala: Açık münakaaası 201 81932 

Cumartesi günü saat 14 te. 
5000 Beyaz üstübü ) Açık münakasaaı: 20/ 8/ 932 Cumar-
5000 Elvan üstübü ) tesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukan
da cins ve mikdarı yazılı eşyanın ihaleleri hizalarındaki gün ve 
saatlerde yapılacağından ıartnamelerini görmek İsteyenlerin 

her gün ve vermege talıp olanların da teminat mektuplarile bir
likte münakasa gün vcı saatlerinde Kasımpaşada Deniz Levazım 
S.tınelma komiıyonuna müracaatları. (3578) 

Saraçhanebatında lltinh Paıa konağında 

Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif veklleti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiş olan m~ktebimizde talebe kaydına 
batlanmıtbr. Ecnebi liAnlarına ilk ıınıflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
huıuıi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

<I Öncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( 0 • 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankası terafından teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve 
miidürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçe:a 
acentalaranın hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

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

Telgraf: iMTiYAZ -Telefon: lst. 20531 

lzmir Ziraat Bankasından: 
M::vkii Sokağı Cinai No. Muhammen K. iZAHAT 

L. K. . 
Darağaç Tramvay C. latematyadi 28-30 

un fabrikası 
126099 00 Bu kıymet fabrikanın 

bin asile araasına aittir. 
Mezkür fabrikada mev· 
cut ve listesinde ecna
aile miktar ve kıymet· 
!eri yazılı makineler a· 
lit Ye edevat ile efya· 
nın muhammen kıymet
leri. 

31193 00 

157292 

1- Yukarda evsafı yazılı ua fabrikası ile içindeki makineler ve alit ve edeYat ve etya 
7-8-932 tarihinden itibaren kap:ılı zarf usulile ve pefİn para ile müzayedeye çıkanlmııtır. 
Haziran 928 tarihli talimatnameıindeki etkile göre bak sahiplerine verilmit olan bonolar da 
nakit makamında kabul edilecektir. 

2- Mezklir fabrika ile makineler alit ve edevat ve eıya 27-8-932 tarihine teaadllf eden 
cumartesi güııll ihale edilecektir. lstiyenlerin mezkOr günde saat on dl!rt otuzda Ziraat 
Bankaaının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesinde müteıekkil sabt ~eyetine mllracaat etmeleri 
lazımdır. Taliplerin teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye 
memur heyetin riyaaetine tealim eylemeleri llzımdır. 

3- Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezk6r zarfı mtıhtırleyecekler ve üze
rine yalnız iıimlerini yazacaklardır. TekHfnameyi havi zarfa teminat akçe1ine ait makl:uz 
ilmühaberi Yeya banka kefaletname1ile beraber diğer bir zarf içine koyup iıbu ikinci zarfı 
da mühürleyecekler ve üı:erine teklifnamenİD yalnız hangi ite ait olduğunu yazacaklardır. 

4- Yllı:de yedi buçuk teminat akçesi ve fabrikada mevcut makine alat ve edevat ve 
etyalar ile sair cihetler hakkında daha :ziyade malömat almak Ye fabrikanın krokisini gllr
mek iııtiyenler lzmirde mezkör Bankanın Muhasebe 1erviıine, lıtanbulda Ziraat Bankaıı 
Şubeıi ve Ankarada Merkez Ziraat Bankası Mlldüriyetine müracaat e$lebilirler. 

5- Talipler satıf f&rtnamelerinin musaddak suretlerini lstanbul ve lzmir ZlraatBankaaı 
Şubelerine mllracaatla alabilirler, 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti aatı!mak üzere evvelce müzayedeye vazolunan 
Konya'nm Dere köyünde ve Delikli tat mevkiinde bulunan Ma
arif değirmeni namile maruf mı fabrikasının pazarlık suretile aa. 
trlmak üzere müzayede müddeti 14/8/932 tan'hine kadar temdit 
edilmiştir. Talip olanların encümeni vilayete müracaatlan, 3868 

Haydarpaıa emrazı istilliye haıtanui baş tabipliğinden: 

Müeaaeıemiz için bir ıene zarfında lüzumu olan atağıda 
mikdarı yuılı odun ve kömürler aleni münakasa suretile ayrı ' 
ayn satın alınacaktır. Talipler münakasaya ait şartnameleri gör
mek ve almak üzere hergün hastahane idare memurluğuna. Ve 
münakasa günü olarak tesbit edilen 18 Ağustos 932 tarihine te
sadüf eden pertembe günü saat on dörtte Galatada Karamusta
fapafa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkC2inde mü 
teşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3658) 

120 Çeki Meşe odunu 40-60 Ton kok kömürü 
120 Ton Maden kömürü 2000-3000 kilo mangal kömürü 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

'Müesseseleri 
1 -Bursa Kız Lisesi leylt ve 

neharidir. Liıenin bütün 
sınıfları mevcut olduğu 
gibi rCAJli liıelerle mua
deleti Maarif Vekaletin
ce taıdik olunmuttırr. 

2 - Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

3 - Eıkitehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul e
der. 

4- lıtanbul Talebe Yurdu. 
Yalnız Yükıek Mektep 
ve Darülfünun talebesi
ne mahsustur. 

5 - İzmir, Çorum, '.Adana 
talebe yurtlan. Lise ve 
Orta mektep talebesine 
mahıustur .. 
Türk Maarif Cemiyeti 

yukanda yazılı olan müesse
selerine girmek istiyenler ka 
bul teraiti için Cemiyet tube
lerine ve yahut bu müeHeee
lerin idarelerine müracaat et 
melidirler. (3761) 

Kok Kömürü 

Rehberi Ticare 
SORİANO ve HANANEL 

Büyük tuhafiye mağazasının 
MUcir ile vaki olan itilaf iızerine kemafiııabık aynı mağazada icra 

ticarete devam etmektedir. 
Muhterem mü~t-=rilerinin te~riflerine intizar ve yeni tanzim ett 

hütüıı dairelerinde en müntahap ve en son moda malları pek 
elverişli fiatlarla bulacaklannı arz eyler. 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA vıoı 

Bütün ımıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarıamba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZi ARKASIN 
··--------• Telefon: 22534 

Jandarma Matbaası Müdürlüğünden 
50 lira ücretle bilimtihan üç dikit ve baıkı makinisti al 

caktır. Taliplerin 13 Ağustos 932 cumartesine kadar Merca 
Y aldızhanda Jandarma Matbaasına müracaatlan. ( 3 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

iki defa kapalı zarf usulile ilan edildiği halde henüz i 
edilemeyen Tıp Fakültesinin 1/ 6/933 tarihine kadar ihtiyac 
lan sade yağı ile kok ve envaı maden kömürleri bu kere de ka 
zarf uıulilc tekrar münakasaya vazedilip Ağustosun on bir· 
pertembe günü saat on be§te ihale edilecektir. Bunların her 
rerleri için ayrı ayn mevcut şartname ve ihtiyaç liıtlerini g 

mek ve fazlaca mal6mat almak iatiyenlerin mülga Harbiye b' 
ımda Darülfünun Mübayaat Komisyonu kitabetine ve münk 
ya ittirak edeceklerin bu baptaki teminatı muvakkatelerinin 
gün evvel Muhasebe veznesine yabrdıktan sonra makbuz ve 
lifnamelerile birlikte komisyonumuza müracaat eylemeleri. 

3 üncü kolordu 
il anlan 

K. O. ihtiyacı için 50,000 ki
lo una verilen fiat komiııyonca 
haddı layık görülmediğinden 
tekrar pazarlığa konnıuttur. 1-
haesi 11-8-932 per,embe günü 
saat 10,30 da komisyonda ya
pılacaktır. Şartnameyi almak İs 
tiyenlerin her gün ve ittirak e
deceklerin de vakti muayyenin 
de komisyonumuza müracaatla 
n. (649) (3956) 

• • • 
Haydarpafa ve Gümütıuyu

nun hastaneleri bir senelik ko . 
yun eti M M Vekaletince paha 
1ı görüldüğünden tekrar pazar 
lığa konmuttur. ihalesi 13/ 8/ 
932 Cumartesi günü aaat 16 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün pa
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatlan. (643) 

(3936} 

• • • 
Maniaada dört mahalledeki 

kıt'alar için alınacak sığır eti 
mikdar ve ihale günleri aıağıya 
yazılmıt§ır. Kapalı zarfla müna 
kasaya konulduğundan taliple-

' rin 16 ıncı fırka abm satım ko
miıyonuna müracaatlan. 

Kilosu 
84960 
58060 
58060 
29350 

(640) (3847) 
ihale günü 

3-9-932 Cumartesi 
4-9-932 Pazar 
5-9-932 Pazartesi 
6-9-932 Salı 

• • • 
Maniaadaki kıt'alar için ka

palı zarfla münakaaaya konu
lan 29649 kilo gaz yağına hiç 
bir talip zuhur etmediğinden 
tekrar münakasaya konnıu§tur 
ihalesi 7-9-932 çaratmba günü 
saat 15,30 tur, T sliplerin Mani 
aada 16 fırka alım satım komis 
yonuna müracaatlan. (639) 

(3846) 

••• 
55781 kilo sığır eti 28-8-932 

pazar günü aaat 7 de Teminat 
837 lira. 

Dörtyoldaki kıtaat için muk 
tazi sığır eti kapalı zarf usulile 
hizasında gösterilen gün ve sa
atte ihalesi yapılacaktır. Şart-

(350 

IE5i 

Dr. l H S A N S A M 1 

İST AFiLOKOK AŞISI 
stafilokoklar dan mütevellit (er 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
baını, arpacık) ve bütün cilt has• 
talı.ldarma kartı pek tesirli biı· 

qıdır. Divanyolu No. 189 

rMAMA 
1 Dr. Hakkı Şinasi 

Yavrunuzun en oıhh! gıdasıdır 

Dr. A. KUTiE 
Cilt Ye zührevi hastalıklar tedavihS 
neai Karaköy Börekçi fırını sırası 
da 34. 

~BONO~ 
her türlü bonolarla mazbata ve 
ıenedat üzerine her tekilde mua
mele yapar. Bahkpazor Mak 
sudiye han No 35 Uğurlu Za· 
de M. D E R V 1 Ş. Tel. 23391· 

lıtanbul birinci iflaı memurlui~ 
dan: Müflis lıkon Arapyan efendiY 
ait olup Sultanlıamamında E111i 
bey hanında üıt katta mevcut ya~• 
hane eıyaaı açık artırma ile 16 
ğustoı 932 salı günü ıaat 10 da "'' 
hallinde aatılacağından istiyenle•iP 
mahallinde hazır bulunmaları iliiıı 

lunur. 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: Ecnebi mamulitile rekabet , namesini almak isteyenlerin Is-

lıtanbul beşinci İcra memurluı:ufl 
dan: Mahcuz hane eşyası 14-8-931 
pazar günü saat 13 ten itibaren G•" 
latada Vt:kilharç ıokak Vatan ol<~ 
onündc ikinci Arttırması yapJlactt" 
" d I" 1 " .. ti if•P gın an ta ıp erın muracaa arı 

Heybeliada Sanatoryomunda yapılacak olan mutbak, su 
deposu ve pavyon kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş- ı 
tur. 23 Ağustos 932 salı günü saat ikide Cağaloğlunda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdiriyetinde Mübayaat komisyonunda ihale 
olunacaktır. Şartnameyi görmek ve tafsilat almak için komisyo
na ve Sanatoryom Müdiriyetine müracaatedilmesi. 

eden en mükemmel evsafı tanbul, Ankara, Adana, Dört. 
haiz 

1 

yol satınalma komisyonlarına 
KOK KÖMÜRÜ ve münakasava istirak edecek. 

!erin de teklif mektup ve temi-
SA TIŞ MAHALLİ: J natlarile Dörlyolda satınalma 

t~tanbul Hasırcılar No. 12 J komisyonuna müracaatları. 
... _ Telefon 20907 -- (618) (3709) 

olunur. 

MiLLİYET MATBAJ\Sl 


