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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

'fürkiye ve 
Akdeniz Almanyada Reichstag Intihabatının Neticesi: 
k 'kDünyayı, en tabii siyasi ha-

~- atlere inandırmak basan çok 
Rııç oluyor. En sağlam aiya
:et!er; tecrübe ile, hadisat ile 
t':YY.üt edenlerdir. Meseli: 
d 11rkiye'nin bugün de, yann 

1 Akdenizde bir sulh ve emııi
Y~t an:ili olduğunu hidiaelt!1" 
:oı~erdi. Filhakika bizim Ak
h eııızdeki rolümüz yalnız Türk 
1'11.kukunun muhafazasından, 
ib lirk rnenafiinin vikayeainden 
d •ret değildir. Bütün Avrupa 
'"!etlerinin alakadar oldukla-

rı hu denizde - sulh, adalet 
:-t eııuıiyete istinat eden poli
r~t~~~zla - bir nevi müvazene 
f' lllıu yapmakla da mükelle
ıı T 'h" h d · d bö" ı : an ın er evnn e y-
~ ıdi. Fakat, bugün her za
k llı~an ziyade bu zaruret 
"1dıni hissettiriyor. 

d Muhakkak ki, tarihi mukad
h erat, Türktye'yi kırılmaz ra
t ıtalarla Akdenize bağlamıt
t· . Bu bağları kesmek yolun.-
1~ .t';Crübeler, daima kan ve 
k• t ıçınde boğulmağa mah
~llıdur. On sene eVYelki tecrü 
ş· 8Yııi neticeyi vermedi mi? 
~llıdi memnuniyetle ıörüyo
d ı: Tarihin acı tecrübelerin
~ doğan bu hakikat, dünya 
Ilı ~rı umuıniyeainde yer tut
rı· •ga baıladı. Yeni Türkiye
rı !rı beynelmilel politikada em
k 1Yetli . bir sulh amili olduğu 
le ilııaatı, yalnız hissi tezahür
d tden değil, siyasi realiteler
' erı1 doğan bir hüküm olduğu 
il •tıldı. 

b-· Muhterem İsmet Pat• en 
n 11Yük bir salahiyetle, lzmir 
lıt~unda dedi ki: 

d Türk milletinin Akdeniz
h 'ti nıevkii, yalnız onun bir 4 !<ı değil, insaniyet ve me
llı rıı_y~tin hayn için arzu edil
k eaı ıcap eden haklı ve lazım 
}ır teydir. Akdenizde Türki
d~' ~vvetli bekçilik, aadık , , 
1
• ruat doatluk, milletler aile-
1ııde iyi geçimli büyük ve 

:ulhperver bir unsur olarak el
erıı bir mevcudiyettir." 

l . Bu denizin baılıca iki dev
i~' olan Yunanistan ve İtalya 
; .•ulh gayesi etrafında teaiı 
~ğinıiz samimi doıtluk ve lef 
k . nıeaai poli tikaaı bu haki
.... ~tdın canlı bir tezahürü değil ... , . ? il' • 

Büyük Gazi, bundan on ae
~ e evvel, Akdenizi ordusuna 
~ llıilletiıne ilk hedef olarak 
~~tenııitti. Batvekil H.~ret
ktri lznıir nu~unda. Gaz~ o 
.''ar Ye iıaretındeki mana uze 

l"de, çok yerinde olarak, ısrar 
~ t durdu. O itaretteki mana-
ııı dar bir çerçeveye sığacak 
t~ olmadığını anlattı. Fi~ba
t ka Büyük tefimizin ebedıye
dt llakledilecek vaziyetlerin
Ilı~' heykellerinden biri de o 

1 lıatesna anlardaki görüşleri, 
i~'•vvurları ve haleti ruhiyesi-

11'. 
l ,.,rın ~ 

•
11 

•• ablo, pek canlı, gözlerimin 
lllıdedir: 

ır· Büyük taarruzun ikinci gü
~··· Gazi Kocatepede .• Kuman 
tek ettiği ordularının taarruz ha 
~etlerini takip ediyor. Alnı 
~ i bir burutukluk içinde, 
~.'tları çatık, her zamandan 
t'l:de cevval ve manalı olan 
~ ~eri, ufuktan yararak ileri 
)~ Yor. Acaba o ande bu bü
d~ •damın kafasında neler 
~ll~y~r , &özlerinin önünde 
) tıbı hayaller teressüm edi
'~l'du? •• Acaba onun hayali, 
~arın arkasında birkaç aaat 
'a dütüreceği, Afyonkarahi
t, . ~ ve yahut birkaç gün son 
r ~•tirdat edeceği l:ımire giri
.~1;. gurur ve net'eaile mi met 
~il 1İ? Buna ihtimal vermek, 
~i il tanımamaktır. Muhakkak 
't'!. Gazi, daha Kocatepede iken 
ı, 11rkün binlerce sene evYel bat 
~arı tarihinde dolatıyor, aı
le • z_aferden ıonra memleket
~ 1tirıteceği teceddüt ve ısla· 
ltih hareketlerini tasarlıyor, 
~ı::et Türk milletinin iıtik
~\rtı , dünya politikaıında oy
~~ •ğa memur olacağı ıulh 
). trııaiyet rolünün umumi hat 
""l'ı .. 
~:ıerinde dolafıyordu. 

ı, OCatepeden iki gün son· 

Hitlerciler Her Tarafta Kazanıyo:r lTa!si
18! ikil!ci sahıfemızdedır] 

Buğday kararnamesi Dünya 
tatbik ediliyor Güzeli 

Ziraat bankası ağustosun be_ 
şinden itibaren 

buğday mübayaa edecektir 
K«trarnamenin metni 

Ziraat VekJJi Muhlis Bey 

AN~, 31 (A.A.) - Buğ· 
day kanunu kararnameai taıdilu 
aliye iktiran etmit ve Ziraat veka 
Jeti bu münaaebetle bütün Yİlayet 
!ere fil tamimi göndenniftir: 

1 - Hükümetçe Ziraat banka
ama mübayaa ettirilecek buğday 
hakkında 10-7°932 tarih ye 2056 
numaralı bir kanun kabul .... _, 
redilmit oldufu malümu alileridir. 
Bu kanunun bir suretini .. babı 
mucibe liyihaunm ıuretile bara· 
ber bağlı olarak takdim ediyo
rum. 

2 - Bu kanun mucibince Zira
at Bankaıına mübayaa ettirilecek 
buğdaylann fiyatını almı yerleri
ni ve §Artlannı teıbit eden vekil
ler heyeti kararnameai de ali tas
dike iktiran etmittir. Bunun sure-

(Devamı S inci sabi/ede) 

Oorgulof giJmletllnln gakaaı açılı idam kararını din
lerken.. Sajjdaki kadın Madam Gorgulof'tur 

Beyaz Ruslar suikast
ler mi hazırlıyorlar? 

Gorgulof'a İstanbuldan giden 
ve haklı bir 

şüphe uyandıran mektup •• 
Fnansız Reiıicümhurunu öldüren 

Gorguloff'un idama mahkiim edildi
•· maliimdur. Dün gelen telgraflara 
gı . "d ı. nazaran hakkınclakı ı am ararım 
temyiz eden layihayı imzalama!'taı;ı 
içtinap eden katil nihayet temyız 1İ1 
yibaamı imzalamııtır. Fakat, Gorgu· 

lof'un boynu sehpayı idama gider· 
ken ortaya tamil ve bilhaaaa memle
ketimizi, memleketimizdeki beyaz 
Ruslan 9iddetle alakadar eden bir 
hadiıe çdmu9hr. Bu !ıİldiae 9udur: 
Müddeiumumi ittiharnnameaini aerd 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Re•lm •ergl•i dün Galata1Bragda açıldı. Sergide bir 
çok kıymetli eserler vardır. Yazısı iç sahifemizde .. 

- .. ---

H. Keriman 
kraliçe 

intihap edildi 

Keriman Halis Hanım 

BRÜKSEL, 31 (A.A.) - Tür
kiye güzeli dünya güzeli intihap e
dilmiıtir. 

BRÜKSEL, 31 (A.A.) - Tür
kiye güzellik kraliçesinin dünya 
güzeli olduğu saat 17 ıs te ilan 
edilmittir. Bu saatte ;ağan yağ· 
mnra rağmen bu neticeyi alkıtla
yanlann miktarı çok fazla idi. 
Düııya güzeli, etrafında bulunan· 
lann tebriklerine tetekkürlerle 
mukabelede bulunmuıtnr. 

intihaptan '-''Del 
BRÜKSEL, 31 A.A. - Belga 

ajann bildiriyor: Le Sair sazete
ıine göre, dün yapılan güzellik 
müsabakaaına ait olarak bu sa
bah juri heyetinin yapmıf olduk
ları tetkiklerden aonra ortada iki 
namzet kalmıttır: 

Alman güzellik kraliçesi, Tür
kiye güzellik kraliçesi. 

ikinci rey aaat 16 da olacak ve 
netice aaat 17 de bildirilecektir • 
Türkiye güzellik kraliçesi Keri
man Hiliı Hanım, Avrupa ırüzel
lik kraliçesi intihap edildifi tak
dirde ne tiyatro ve ne de •İnema 
yapmak taaavvunında olmadıfı
nı, evlenerek Türkiye' de aıfıde bir 
hayat geçirmek iıtedifini aöyl• 
mittir. 

Mumaileyha, amcası He bera
ber seyahat etmekte ve amcan 
kendiıine tercümanlık yapmakta· 
dır. 

Terkosa 
Vazıyet 

Belediye kanunusa
nide bu işi 

yapabilecek mi? 
Terkos tiri.etine Nafia vekaletinin 

aatın alma karannı teblii ettiği ma
lumdur. Tebliğden sonra tirketin 
devir muameleei için g~i liznn 
gelen müddet kinunuaani batmda 
hitam bulmaktadır. Bu takdirde ka
nunuaani bidayetinde belediye Ter
koaa bilfiil vaz'ıyet edecektir. Ter
koıun ne tekilde idare edileceği bak 
kında belediye projelerini ihzar et
miıtir. Bu busuıta l>ir de ıu müte
huım celbedibnittir· Bütün lıtan
bul sularının tevhit edilerek ,ebre 
meı..uı ve iyi ıu temini esaa olarak 
nazarı dikkate alınmııtır. 

Kazım Pı. Hz. Çeşme 
ye gidecek mi? 

B. M. M. Reiıi Kazım Paıa Hz. 
ıtin Çqmeye gidecekleri yazılmı9tı. 
Bu buıusta vaki olan iıtifranmıza 
cevaben Pqa Hz. bu aeyahatin he
nÜz kararlqmaclığını bilvaııta be
yan etmitlerdir. 

Akdenizi göstermesi bu görü'; 
teki isabete delalet etmez mı· 

safeler, zamanlar vardır. Hare- • k -. 
ket halinde bulunanlar için en, Terbıye ongresı 

İf te o günden ~ugiim; kadar 
on sene geçti. Mılletlerın ha
yatlanna nisbetle çok kısa o
lan bu zaman zaı·fında alman 
mesafe büyüktür. ilerimizde, 

esilecek nihayetsiz me 

tehli~eli şey. is~ikame~i bil~e-. , NiCE, 31 A.A. - Beynel
me~~r. B~ ı~tıkame:tı, Gazı hı milel l:erbiye ko~greai, kolej 
ze gostermıştır. Ona uymakta de Frans müderrıslerinden M. 
mutlaka selan:et vardır. Langevin'in riyaseti altında 
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GaziHz. 
-·-

Büyük Reis 
şehrimizi 

teşrif ettiler 
Reiskumhur H:ı. refakat· 

lerinde Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Hariciye Vekili Teıılik 
Rüft(i Beylerle mutat .Hııat ol· 
duğu halde dün akf'U" f•hrİ· 
mm tqril buyurmuılardrr. 

Ga:ıi H:ı. dün öğleden aonra 
saat 16 buçukta Sakarya mo
törüne rakip olmuılar il• Ya• 
loııadan mularekat buyurmuı· 
lardır. Sakarya motörü akıa

ma Joiru limanımı:ıa ııôaıl Ol
mUf ııe Boğa:ıiçine doğru ya
lana deııam etmiftir. M o tör 
Beylerbeyi aarayı önünde t•· 
ııakkul etmİ§ ııe Ga:ıi H:ı. ka· 
raya çıkaralı aarayı ııumİfler 
dir. Büyülı Reu müteakiben aa
at 21 i geçe Dolmabahçe aa· 
rayını tep-il buyurmuılardrr. 

• • • 
Baıııelıil lnnet Pı. Yaloııa· 

da kalmıılardır. l•met Pı. ya
rm avdet edecekler ııe çarfQm 
ba günü toplanacalı V elıiller 
Heyetine riyaaet eyliyecelıler
dir. Baıııelıil, önümü:ıdeki hal 
ta telırar ıehrimiu gelerek 
bir müddet burada ııe Yaloııa' 
Ja utirahat edeceklerdir. 

Hariciye Vekili Teıılih Rüı· 
fÜ B. de Ankara' dan ya doiru
ca ııeya ıehrimi:ı tarilıile iz. 
mire giderek bir müddet ora· 
da dinlenecektir • 

Yarın 
Toplanılıyor 

Maarif Vekilinin riya 
setinde toplamlacak 

latanbul Murlf ilk tedriaat mü· 
fettitlori yann ,.ı.rimi:ıcle bulunmak 
ta olan Maarif vekili Eaat Beyin 
riyuetinde mühim bir içtima ııkde
decelderdir. Bu i~ılmu maarif mü
dlirü, muavini, lıuı llrilfettiti umu
miler ele ittirıık ecleceklerdir. içti. 
mada latanbulun huıualyeti:. haiz 
olan umumi Ye tamil vaziyeti konu
ıulacaktır. Mevzuu bahıolacak mr>
ıeleler meyanında: 

1 - ilk mekteplerde yeni terbiye 
(Devamı 5 inci sahif~e) 

Şirketler 
Mahkemeye 
Verilecek 

Benzin fiatlan 
sebepsiz 

yükseltilmiştir •• 
Şehrimizde benzin fiatleri yük 

selmeğe hatladığı zaman Ticaret 
müdürü bunun se
bebini aormut ve 
kumpanyalar bat 
lıca fU aebebi göa 
termiılerdi: 

- Dünya fiat
leri yükaeliyor. 
Halbuki Ticaret 
Oda11 Müdiriye
tin talebile yaptı· 
iı uzun tetkikat
ta bunun akıini 
ortaya koymuı ve 
son yedi aydan 

Ticarel müdürü beri dünya fiat 
Muhain Bey )erinin yiikıel

mediğini bildinniıtir. 
Bu tetkikat neticeıinde kum

panyalann yalnız Türkiye ve biJ. 
haua lstanbul iı;in miqterek bir 
blokla fiatleri yiikııelttikleri aabit 
olmuştur. Ticaret müdürlüğil bu 
vaziyet kartııında lktiaadiyatı ko 
ruma kanununun verdiği aalihi
yet ve hakla kumpanyaları hiç 
aebep yokken bir maddenin top
tan ve perakende fiatlerini yük
seltmek suçile Müddei umumilik 
makamına bildirecektir 

~:.:.u~u..... --"-~__;:E!lo_.;: 

Apartımanlr. h;:mam/ı hanlı, bankalı, borsalı asma JrllprUI .• 

Deniz müsteşarlığı ev
rak mahzenindeki dos
ya çıkarılsın •• deniyor! 
·Köprünün asma olması 30 sene 

evvel kararlaştırılmış, 
pr·o jeleri bile yaphnlmış!. 

1 
Gazi köprüsünün inıası etrafındaki müna· 
kaşalar ortaya bir tarih hadisesi çıkardı •• 

Abdülhamit asma köprü inşasına karar veren komı11 • 
gonu niçin dağıttı, klJprD nasıl olacak? 

Gazi köprüsünün münakasaya 
ııazedilmek Üzere bulunrna11 vesi
lesile, bu köprünün atma olarak 
intan daha muvafık olup olmıya. 
cağı nazariyesi Ye bunun etrafın. 
daki münakaplar aene ortaya 
çıktı. Belediye, aema köprü maa
raflı o]acaği cihetle -ve diier baaı 
mülihazat ile köprünün timdiki 
teklin mütekimili olarak İ"f'l et
tirilmesi fikrindedir. 

Karaköy köprüıünün intan 
vaktile Abdülhamit zamanında 
taaavvur edilirken köprünün u
ma olarak yaptınlmaaı muyafık 
olup olmıyacaimı tetkik için bir 
komisyon tetkil edilmiı. Bu komla 
yonda aza olarak timdi Boğadar 
Komisyonu Reisi bulunan Amiral 
Vaııf Pa§A da bulunmuıtur. Of
rendiğimize göre, köprünün uma 
olarak in+aıı daha o zaman çok 

(Devamı 5 inci sabil~e) Amiral V a.sıf Pf. 

C. H. F. lstanbul teşkillJtı reisi Cevdet Kerim 
diplomaları tevzi ediyor 

, 

Bey 

Yerli mallar sergisi 
bugün açılıyor •• 

Dün fabrikatörlere madalya 
ve diplomalan tevzi edildi 

Sergiyi İsmet Pap da ziyaret edeceğini 
telgrafla bildirdi 

Milli Sanayi Birliğinin ber ae- , gileri açmak hltfnada bulunan 
ne muvaffakiyetle açtığı ve her B. M. M. reiıi Kazım Pata yapa
ıene daha mükemmelini vücude caktır. 
getirerek devam ettirdiii yerli Bugün lriitat reami dol.aynile 
mallar aergilerinin dördüncüsü Sanayi Blrlili nmnmi kltlbi ..,. 
bugün saat 16 da Galatuaray li- yerli mallar sergilerinin muvaffa 
ııeainde açılacaktır. Buırün sergi· kiyetli komİMri Nasmi Nar! Be7 
nin resmi kütadında bulunmak Ü· de bir nutuk aöyliyerek sanayii
zere memleketin güzidelerinden mizin son aeneler zarfındaki tek&· 
bir çok zeval davet edilmiıtir. 4 mülünü tahlil edecektir. 
üncü yerli mallar serıiıinin kütet 
resmini de timdiye kadar olaD aer (Devamı 5 iıot:i abi/~) 

• 
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Bir sualin ceflabı 
•• HAR-iCi HABERLER 

1 Olüm olmasa dünya-
• Roosevelt 

Söyleyor 
Almangada intihabat 

nın ve ınsan-
ların hali ne olurdu? 
Eğer insanlar ebedi yctşamak 
sırrına erselerdi "nizamı alem,, 
değişirdi. Hayatın kıymeti 

onun muvakkat oluşundadır •• 

Şimdiki kongre içki 
• • 
ıçın arayı ammeye 
müracaat etmezse 

NEYYORK 31 (A.A.) - De
molmıtlann namzedi M. Rooıevelt; 
İntihap mücadelesine batlıunk üzere 
irat ebnit olduğu nutukta büyük 
Britanya, Fransa ve Almanyanın ta 
mirat meıelesinde mutabık kalmış 
olduklarını ve §İmdi tehlikenin bu 
devletlerin Amerikaya karşı birleş-
melerinde olduğunu söylemiştir. Mu 

Doktor Fahreddin Kerim Bey ne diyor maileyh ilaveten demiıtir ki: Bu 
devletler· · bu veçhile hareket elıne 

- Ölüm, hiç gelmese, dün- mesela Çinde, fngilterede, Ja- lea-ine sevkedecek olan nokta, bize o-

Hitlerciler Almanya
nın her ta

rafında kazanıyorlar 
En son telgraflara göre Hitler _ 

ciler en çok rey kazandılar 

yanın hali ne olurdu? ponyada nüfus fazlalığı, bir ta lan borçlan deiil, ticaretlerine kat"Şı 
Akıl doktoru Fabrettin Ke- kım umumi ıztıraplar doğuru- ikame etmiş olduğumuz gümrük ma 

BERLIN, 31 (A.A.) - Alman 
ya bugün saat sekizden itibaren 
rey vermeğe baılamrıtır. İntiha
bat saat 17 de hitam bulacakllr. 

Sabahın sonuna doğru Berlin 
3okakları ıükiinet içinde idi. Ma
maafih, zabıta, bu gece meşru mü 
dafaa halinde, bir komünisti öl
dürmüıtür. 

rim Bey, muayene odasında yor. Hatta İngilterede doğun> niaları olacaktır. Amerika, hazineler 
araımdaki münaa.ebetlerde istikrar 

sinirli adımlarla dolatıyordu. kontrol~ namı ~l~ınd~ fazla. ~i. husule getirmek ve gümüş madenin 
Böyle bir sualle karfllatması sJ.., mucadele u;ın bır tetkilat iJtira kuvvetini yeniden teaiı etmek 

intihap bürolan bilhasaa içki 
satr~ mahallerinde, mekteplerde 1 

vücude getirilmit ve bunların ka
pıları önünde polis memurları nö 
bet beklemektedirler .. 

onu hayrete dütünnüıtü. Yeni ı için umumi bir konfe .. anıın içtimaa 
'ı:ıir mütteriıint tetkik eder ııibi 1 daveti meselesinde önayak olamaz. 
yüzüme dikkatli dikkatli bak- 1 içki memnuiyetinden bahseden M. 

Rooaevelt, şimdiki kongrenin bu 
tıklan sonra: 1: baptaki kanunu tadil veya mezkiır 

- Siz bana bunu sormamıt kanunun fetıhi meıeleoini arayı uma Önüne arkasına göze batan 
renklerle vücude getirilmi§ yafta 
lar a•mıı olan bir takım adamlar 
da siya.si risaleler tevzi etmekte 
idi. Seyahat halinde bulunan mün 
tabipler için iıtaaiyorılarda huıu
si bürolar vücude getirilmiıtir. Bu 
bürolar, yarı geceye kadar faali
yette bulunacaklardır. 

olun ..• dedi. miyeye müracaatla halletmeğe tema 
- Niçin doktor? yül etmediği takdirde bu iti yapma-
- Çünkü ruhi tababetle aını yeni kongreden talep edeceği 

uğra§an bizler, bu tarzdm su-
alleri, tabit dütünilt kadrosun
dan hariç tutarız .. 

Gayri ihtiyari gülmeğe baı
ladrm: 

- Ne demek iatedijtinizi 
anlıyorum. Yalnız ıu var ki 
bu bir fantezidir, ciddi bir mev 
zu değil! 

O da güldü: 
- Doktorlar, fantezi ile uğ

raşmazlar! 
Maamafih, aorduğum feyl, 

büsbütün cevapsız bırakmak ta 
istemedi. 

Dedi ki: 

- Bir kere, b&yle bir ihti
mal, tabiatın kanunlanna uy
maz. Dünyada daimi bir deği
tiklik var. Eıkiler gider ve 
yeniler gelir. 

Fakat biç biT şey kaybol
maz. Şayet, sizin dediğiniz gi
bi insanlar, ebedi yaıamak 
sırrına ermit olsalarck, "niza
mı alem,, bozulurdu. Ben ken 
di kendime ölüm olmasa, diye 
bir ıey dütünemem. Çünkü 
böyle bir dütünce, fikrimin hu 
zurunu bozar. 

Dünyaya her rözlinil açan, 
günün birinde toprağa kalbo-
lacağını aklına koymalıdır. 
Dünyada görülen tekemmül 
ve ahengin esa11 budur.Mevsim 
lerin tahavvülleri bile bu esas
lr felsefeyi bize her gün canlı 
olarak iıbat ediyor. Her baba
nn bir sonbaharı, her yazın bir 
kı~ı vardır. Fikri beşer, ne ka 
dar yükseline yükselsin, tabi
atrn kanunları değittirilemez. 
Onun ezeli iradesi, bütün İN
delerden kuvvetlidir. 

Ölüm, içimizden milyonlar
ca insanı alıp götürdüğü hal
de, dünyanın bir çok yerlerinde 
nüfus kesafeti gittikçe fazlala
fıyor. 

Memleketimiz için söylemi
yorum. Çünkü, bizim toprak
lanmu tlmdikinin birkaç mia
linde kalabalığı besler. Fakat 
dünyanın batka taraflarında' 

' 

Dr. Fahreddin Kerim Bey 

bile yapılmııtır. fngilteredeki 
Hu teşekkülün kanaati şudur: 

- Dünya bu kadar nüfusu 
kaldıramaz!. Bakılamıyacak 
ve beslenemiyecek çocuklar 
yetiştirmiyelim!. 

Bu tetekkül son Çin - Ja
pon harbinin başlıca amilleri 
arasında nüfus kesafetini gös
teriyor. 

Japonya' da her sene bir mil 
yon inıan çoğalıyor. Çinde, do 
ğuır. tezayüdü, o kadar fazla
dır ki elli sene sonra Çinde ta
mam (800) r.1ilyonluk müthiş 
bir insan kütlesi peyda olacak
tır. 

Fransa'da senede artan nü
fusun miktan elli bine, Alman 
ya'da dört yüz bine varmış
tır. 

İngiltere'deki teşekkül, bu 
kalabalığı, dünya selameti için 
tehlikeli ve zararlı buluyor. 

Bugün mevcut nüfus bile 
fazla görülerek her tarafta mü 
cadeleye başlanmış olduğu hal 
de bir de sizin dediğiniz gibi 
dünyadan ölüm kalkar ve her
kes gayri tabii olarak ebedi ya 
ıayacak olursa, dünyanın ne 
liale gireceğini tahmin etmek 
güç değildir. Bana sorarsanız, 
ölümsüz yafamağa tahammül 
edemem. 

Zaten hayatın kıymeti, o-
nun muvakkat oluşundadır! 

M. Salahaddin 

Turnuvamızın duble 
şampiyonası da bitti 

Chaudoir - Şirinyan duble bu 
seneki kupamızı kazandı 

Te11is turnuvamızın duble 
şampigo11ası da bitti. 
Chaudoir - Şiringan bu 

Dün Taksimdeki Tawn tenia 
klübünde turnuvamızın duble 
fampiyonaıı oynandı. 

Bu müaabaha cuma günü hava
nın kararmaaı dolayıaile pazar gü
nüne tehir edihniıtl. 

Tawn aaat beıde Treguboff • 
Lanoff) (Şirinyan · Chaudoir) 
duble oyuna bqladdar. 

Cuma ıünii (Lavroff - Tregu
boff) ekibi birinci aeti 13/11 ka
zannuılardr. Dün de mütebaki set 
ler oynandı Ye Şirinyan ve parte
oeri llç set alarak tumuvamrzm 
1932 seneai duble ıampiyonu oldu 
lar. 

Oyunun naaıl cereyan ettiğini 
bu ıfln hullaatan bu sütünlanmız 
da yazdıktan sonra yarın turnuva 
mızın umumi kritiğini gene bu sü
tünlarımızda yazacağız. 

Dünkü maç cereyan itibarile 
cok be ecanlr ve zevkli olmu,tur. 

ni söylemiıtir. 

• 
lktısat 
Konferansı 

Tamirat, be -·çlar ve 
tarifeler müzakerat 
harici mi kalacak? 

Arbedeler 
BERLIN, 31 A.A. - Dün de 

yeni bir takım arbedeler olmut 
ve neticede birçok kimseler kur
ban gitmiıtir. 

Wurtemberg'de kain Esslingen' 
de bir aivil poliı devriyesi, komü .. 
nistle rin hücumuna maruz kalmı§ 
tır. Devriye, ate§ açmıt ve mutaar 

VASHINGTON, 31 (A.A.) - nzlardan ikisini itlaf ebnitıir. 
Cihan iktisat ve nakit konferansına Koenigıberg' de komünistlerle 
iıtirak etmeai için Amerikaya gönde Hitlerciler araaında vukua gelen 
rilmit olan davetname, İngiltere se bir arbedede cümuhuriyelçi iki a
fareti tarafından hariciye nezaretine mele maktul dütmüttür. 
tevdi edilmi§tir. Hariciye nezareti, ; Yukarı Silezya'da kain Hinden 
timıliden daveti kabul etmekte oldu ı bourg kasabasında komüni•tler, 
iunu bildirmqtir. Bu davetname , 3 zabıta memuruna karı• ateş aç
münderecatına nazaran tamirat harp ınışlardır. Memurlar, yaralanmıı 
borçlan ve tarifeler meseleleri müza olmakla berz.her mukabele ebnİf
kerat haricinde tutulacaktır. Konfe- ler ve bir komünisti itlaf ve biriai
ransm içtima mahalli henüz tayin e ni de yaralamışlardır. 
dilmemiıtir. Amerikanın konferansı Nuremberg, Franfurt-am-Main 
ihzar etmeğe memur olan Cenevre ve Stendhal'da da kargaşalıklar 
teşkilit komiteıine bir aza tayin ve olmu§tur. 
ayni zamanda programın tanzimi hu K b • k f k 
susunda ihzari komiteye yardım et- B ıne ile mer ez ır ası 
mek üzere bir iktısatçı ile bir ma- BERLIN, 31 A.A. - Hükiimet, 
liye mütehasıısının izam edilmesi ri bu son günlerde merkez fırkaıı 
ca edilmiıtir. ile mukareneti mümkün kılmak i-

çin hayli uğraımıttlr. Hükômet, 

Suriç yoldaşın bir 
tekzibi 

Sovyet aefiri M. Suriç, bize 
gönderdiği bir mektupta, Sofya
dan geçerken ''Outro" gazeteıi
nin sahibi ile gazetelerde mevzuu 
bahaolan mülakata ait bir nokta
yr daha tekzip ebnektedir. M. 
Suriç bu mektubunda diyor ki: 

- Bana haber verildiğine gö
re, M. Tanef Outro iunindeki ıa
zetesinde benimle vuku bulan mü 
ki.lemeıinden bahsederken, Sof
ya katedralindeki infilaka dair 
bir beyanatı bana atfebnektedir. 
Kendisi ile görüıtüğümüz Z&man 
zarfrnda kimsenin bu meblu\ste 
bir ft!Y söylemediğini kat'i surete 
beyan ederim. 

itibarile biribirlerile iyi anlatabi· 
liyorlardı. Rakipleri kendilerine 
nazaran çok genç ve tecrübeaiz idi 
ler. Maamafih Şirinyan kolundaki 
arıza dolayıaile tam kendi oyunu 
oynayamayordu. Lavroff - Tre
guboff filede çok iyi oynıyorlar 
fakat geriyi ihmal ettikleri için 
arkaya gelen toplardan hemen 
hemen her zaman puvan gaybedi
yorlardı. 

Karşılarındaki rakipleri de bu 
:zaaflarını his ettikleri için onları 
kısa pularla fileye çekiyorlar ve 
sonra güzel loplarla topu köşele
re bırakıveriy::-,rlardı. 

lıte bu genç ve çok kıymetli 
tenisçilerin bu sene finalde mağ
lup olmalannrn yegane aaiki bu 
hatalan idi. 

(Treguboff · Lavroff) ikinci 
seti 6 / 2 kaybettikten sonra bir az 
daha düzgün oynamağa baıladı
lu. Fakat gene aık aık yukarıda 
söylediğim hatadan kendilerini 
kurtaramıyorlardr. Üçüncü seti 
de bu ıerait altında 6/4 kaybetti
ler. 

Dördüncü aet başladığı zaman 
gene oyuncular daha temkinli 
oynıyorlardı. Ancak gene hep fi
lede idiler. Filede bazen o kadar 
iyi etanjlar oluyorduki insan he
yecandan ve zevkten kendini gay 
bedecek vaziyete geliyordu. tik 
geymi Treguboff - Lavroff aldılar 
bunu ikinci ve üçüncü takip etti. 
y alnu: Şiriniyan bu cençleri gene 
fileye çekti ve arka arkaya 6 ge
ym alarak maçr 6 / 3 bittirdi. Umu
mi spor §udur: 

13/ 11 6 / 2 6 / 4 6 / 3 Şirinyan ve 
Chaudoir galip. 

Bunda.o sonra mevcut kupaJan 
mız galiplere verildi 'Ve bu turnu-

bu fırkaya mensup olan Pruaya 
memurlanna kartı müli.yemet ve 
tefekat göstermiıtir. 

Bitler ekseriyeti elde 
edebilecek mi? 

BERLIN, 31 (A.A.) - Şimdi
ki ahval ve ıerait pek müsait ol
m .. ına rağmen, Nasyonal .. Soaya 
list fırkasının, iddiası veçhile, yeni 
Reichstag'rn 600 azalıfmdan 300 
ünü elde ebneai muhtemel defi!· 
dir. Böyle bir netice bil.ati olmak 
için bu gün erkek ve kadın 
18.000.000 Almanın gamalı sali
be rey vermeleri icap eder. 

10 niaan tarihinde Riyasetioüm 
bur için yapılan ikinci intihabat
ta Hitler, ancak 13.400.000 rey 
almı§ idi. 

Umumiyetle Hitlercilerin an
cak 14.000.000 rey alacakları ve 
bu suretle Reichatag'da 225 meb' 
ualarr bulunacağı ve halbuki mut 
lak ekseriyeti kazanmak için bu 
miktardan 75 rey fazla kazanma 
lan lazım gelceği beyan edilmek
tedir. 

Fakat, bu tahminlerin, ne de
rece akilane olursa olsun, bu ak
f&Dl intihap aandıklarından çıka
cak netice ile boşa çıkmaaı muh
temeldir. 

Makineye 
Verilirken •• 

NETiCELER 
BERLIN, 31 (A.A.) - Umumi 

intihabatın saat 22-30 daki netice 
si ,udur: 

Müntehap adedi 1 milyon 166 
bin 700, Sol cenah Soayaliat de
mokrat 288 bin. Merkez, Bavyera 
halkçıları 146 bin 400. 

Devlet fırkası 12 bin 800. 
Sağ cenah, milliyetperver aoa

yalistler ( Hitlerciler) 440 bin 300, 
Alman milliyetperverleri ve halk
çılar 90 bin. Komünutler 170 bin. 

BERLIN, 31 (A.A.) - Altona 
da diyet için yapılan intihabata 
nazaran aoayal demokratlar 45 a
zalık kazan1111tlardır. Yani 2 aza
lık kaybetml,lerdir. Nazi'ler bet 
azalık, yani iki fazlaıum elde et
mitlerdir. Komüniıtlerin kazan
malannın niabeti 28, 5, Merkez 
fırkasının 2,6 yani yÜzde 0,5 ka
zanç, devlet fırka91nın kazandığı 
azalık mikdan 4, kaybettifi nİs· 
bet 1,6 dır. 

Komünistlerin kazanmıf olma
ları Altonada son zamanlarda vu 
ku bulmut olan arbedelere isnat e 
dilmektedir. 

rin tasnifi neticesinde 15,000 rey 
den sosyal demokratlar 3.141, Na 
ziler 5223, komünistler 2490, mer 
kez fırkası 1901, milliyetperver 
Almanlar 878, halkçılar 199, Bav 
yera halkçıları 588, devlet fırka
sı 177 reyini kazanmıttır. 

BERLlN, 31 (A.A.) - Reyle
rin tasnifi neticeainde 20.200 rey
den sosyal demokratlar 4500 
(yüzde 22), naziler 7411 (yüzde 
3676), komüniatler 304 7 yüzde 
15), merkez fırkaar 2562 (12,6), 
halkçılar 240 (yüzde 1,2), hlruti 
yan aoeyaliatler 1 74 (yüzde 0,8) 
kazanmışlardır. · 

BERLIN, 31 (A.A.) - Münte 
hiplerin adedi 26.280 bin, aoayal 
demokratlar 5. 732 bin milliyetper 
ver aoıyalutler 9.537 bin, komü
nistler 3.964 bin, merkez 3.318 
bin, Alman milliyetperverleri 
1.578 bin, Bavyera halkçılan 756 
bin yüzde niabetleri defitmemit
tir. 

BERLIN, 3 l(A.A.) - Münte
biplerin adedi 31.112 bin, aoıyal 
demokratlar 6. 732 bin, milliyetper
ver oosyaliatler 11.377 bin, lwmü
niatler 4.437 bin, merkez 3.913 bin, 
Alman milliyetperverleri 1.891 bin, 
halkçılar 385 bin, iktısatçılar 120 
bin, devlet fırkaaı 32 bin, Bavyera 
halkçılarr 1.069 bin. 

BERLIN, 31 (A.A.) - Münte
hiplerin adedi 32.806 bin, radikal 
sosyalist 7.155 bin. milllyetperv« 
sosyalistler 12.042 bin, komünistler 
4. 780 bin, merkez 4.174 bin, Alman 
milliyetperverleri 1.994 bin, balkçı
lar 405 bin, iktısııtçılar 132 bin, dev 
let fırkası 331 bin, Bavyera halkçıla 
rı 1 .100 bin, Alman köylül .... i 43 bin, 
hiristiyan soayalistler 320 bin, diğer 
muhtelif fırkalar 570 bin. 

BERLIN, 31 (A.A.) - Frankfort 
İntihabatınm neticesi ıudur: 

Soıyal demokratlar 86 bin, milli 
yetperverler soayaliatler 127 bin, lw 
müniıtler 45 bin, merkez 46 bin, 
halkçılar 7 bin. 

24 nisanda yapılan Diyet intiha
batı neticelerine nazaran Sosyal de
mokratlar 6 bin, milliyetperver aoa
yalistler 10 bin, merkez 6 bin rey 
kazanmrtlar, halkçılar iae 7 bin rey 
kaybetmiılerdir. 

Komünistlerin vaziyeti defitme
mi,tir. 

BERLIN, 31 (A.A. )- 22,30 da 
Berlinde maliim olan netlcııılere cll
re milli sosyalistler, büyük amele 
merkezinde ve bilbasa aon zaman 
larda kanlı arbedelerin bukubulmuı 
olduğu tehirlerde ağır zayiata du
çar olmuılardır. 

Von Gronau'nun 
Devri alem seyahati 

BERLIN, 31 A. A. - Croen
land tarikile ikinci defa olarak 
Almanya - Canada sef•rini icra 
etmi§o olan Alman tayyarecisi von 
Cronau, birkaç yerde tevekkuf et 
mek auretile Canada'yı geçtikten 
aonra Japonya ve Aaya tariki le 
Avrupa'ya avdet edecektir. 

Yon Gronau, Büyük Okyanosu 
geçmek üzere Rince - Ruprecht 
sahiline gidecek ve Okyanos'u 
dasından bavalanacaktır. 

Kat'i tasavvur edilen yol, A
leoutienne• adalarından geçmek· 
te ve Tokio yakininde ki.in Hone• 
da iamindeki Japon üaaübahrisin
de nihayet bulmaktadır .. 

Benzin almak için ufnyacaiı 
menziller, Cordora, Deutach • Har 
bour, Chiaagoff adalan ve Hane
da'dır. 

Tayyareci, Japonya'dan itiba· 
ren ııarp istikametinde seferine 
devam edecek ue de bu yol he
nüz tamamile tayin edilıni§ değil
dir. Mumaileyh, ihtimal Çin'in 
ıark sahiline ve Hindiatan'a uğra 
yacak ve Avrupa'ya avdet için 
Bura körfezinin üzerinden uça
caktrr. 

Yon Cronau, hareketimebde o
lan Sylt adaaı ile Japonya arum 
daki mesafe 16,000 kilometre o
lup Alınan tayyarecılai timdlye ka 
dar bunun takriben 11,llOO kilomet 
resini katetmlıtir. 

Sabık Amerikan 
muharipleri ordwsu 

WASHİNGTON, 31 A.A. 
- Bütün federal kıtaat, aabrk 
Amen1can muharipleri orduau.
nun tahrikitını basbrmak için 
gönderilmiş oldukları Colum
bia mıntakasından hemen geri 

- --

, ....... Aa.i~ 
Türk - Yunan dostluğu 

ATlNA, 31 (Hususi) - İntihabat mücadeleıi her taraltJ 
batla~ıttır. Ceneral Plastiras bugün Glosta irat ettiği st 
yaıi l>ır nutukta Tür - Yunan dostluğundan hararetle bah•• 
mittir. Ceneral iki milletin yekdiğerine .. sarsılmaz rabrtalarl• 
bağlandığım ıöyledikten ıonra uzak olmayan bir atide büyiilı 
bir Türk - Yunan cümhuriyetinin teessüs edeceğini ve bıl 
cümhurİyetin merkezi 1.tanbul olacağını ilave eylemiıtir. 

Recep Beg Budapeşte 'de .. 
BUDAPEŞTE, 31 (A.A.) - C. H. Fırkası Umumi kiti~ 

ve Kütahya meb'ı-ıu Recep Bey Macar beden terbiyesi teşkili· 
tı hakkında tetkikatta bulunmak üzere buraya gelmittir. 

Fransada askeri manevralar 
PAR1S, 30 (A.A.) - Matin gazetesinin istihbarına naz•· 

ran Meilly mıntakasında 30 eylulde büyük manevralar yapıla 
caktır. 

lki piyade fırkasile bir süvari fırkasının iştirak edeceği nı•· 
nevralar ordu makinele,mesi hakkında t-&kikat içraıına imkill 
verecektir. 

Romanya parlamentosu açıldı 
BÜKREŞ, 31 (A.A.) - Romanya Ajansı bildiriyor: 

Yeni parlamento dün öğleden sonra mutat merasimle toplar 
mıftır. Kral refakatinde hülcUmet erkiinı olduğu halde riyasel , 
kürsüsüne gelerek beyannamesini okumuttur. Beyannamede d 
umumi intihabatın tam bir serbesti ile yapıldığı kaydedilerd 
deniliyor ki: 

Harici ıiyasetimizin esası sulha merbutiyet, muahedelere ri· 
ayet mi11et cemiyetile samimi teıriki mesaide bulunmaktır. Ro
manya ai~asi ve iktıaadi umumi sulhun reaanet bnlma11 içİll 
terki teslihat ve tamirat konferanslarında lnüttefiklerile müşleo 
reken hareket eylemittir. 

Beşiktaş lzmirde galip geldi 
lZMlR, 31 (A.A.) - lzmire üç maç yapmak üzere geleli 

Betiktaş takımı ikinci maçını bugün Altınordu takımı ile of' 
nadı. Oyun saat 18 de batladı. Oyunun hakemi yine M. Favlei 
idi. Birinci haftaymda rüzgarın altrua düeşn Altınordu Hakkı· 
nın ayağından 3, Eşrefin ayağından 1 olmak üzere 4 gol ye· 
miş ve bu 4 gole ancak 1 golle muakebele edilmiştir. Beşikt& 1 

rüzgarın lehine olmasnrdan istifade ederek hemen kamilen hi · 
kim bir oyun oynayarak haftaymı 4!-1 galip vaziyette bitimıiş 
tir. linkci haftaymda her iki taraf ta gol atamadılar ve bu de" 
rede Altınordu Beşiktaşa ağır basmağa başladı ise de muha: 
cim hattının çok zayıf olmasr ve anlaşamamaları neticesi olıı· 
rak gol atamadılar. Beşiktaş ta bir çok fırsatlar kaçırarak oyıt· 
nu 4-1 galibi:yetle bitirmiştir. 

Ottavada 
• 
istirahat 

Çetin müzakereler
den sonra nazırlar 
balık avına gittiler 

Harikzedelerdeki 
emlak 

Harikzedelerin temlik itleri balı· 
krnda Maliye vekiiletinden vilayet• 
bir emir gelmiştir. Bunda bazı bj,,;lı 
zedelerin vaktile kanuni sebepler dO 
layısile kat'i vaziyetlerini teıbit edO 
mlyerek temlik muamelelerini yaf' 
madıkıarı halde kat'i taafiye kanıl" 
nunun intişarında bu kanunun beti# 
ci maddesinden İstifadeye kalkııarıı!' 
itilifname ve kanunlarla hükiimetl' 
mize devredilmit olan ve gayrimiibl 
dil istihkakları karıılrğı aatılıfa çı• 
kanlınakta bulunan bazı YunaPlı 
emlakinin meccanen temlikine t .. 
ıebbüs ettikleri ve bu temlik muaırıj 
lelerinin de vilayet ve iakiinca kabil 
edildifi vekaletçe haber alındığı ~
dirilmekte, emirde bu muameleııJll 
doğru olmadrğı ve bu husuıun telol 
ri için keyfiyetin B. M. Meclisiıı• 
verildifi, bu kabil harikzedelerin İf 
ıallerinde bulunan Yunanlı emlaki' 
nin temliklerinin yapdmamaıı lü~· 
mu emredilmektedir. 
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O'ITAYA, 31 (A.A.) - Dün 
baımurahhaılar konferanımdan aon 
ra mali komite bir içtima akdetmiı
tlr. Matbuata hiç bir tebliğ verilme
mittir. Canada'nın Canada doları o
larak Londraya bir istikrar sermaye 
si tevdi edilmetıini talep etmiı oldu
ğu iıtihbar edilmit iae de kat'i hiç 
bir karar ittihaz olunmanuıtır. Oöle 
den sonra bütün heyetler valii umu 
mi Jeneral De11borough tarafından 
bir gardenpartiye davet edilmlıler
dir. Takriben 3000 kiıiye yakın ve 
kibar alemine menaup bİT halk taba
kası , geni§ bahçede toplanmış idi. 
Muzika, eski Canada havalannı te
rennüm ediyordu. 1 Afuatos Cana
danın ~evmi mahausu oldufundan, 
aalıdan evvel hiç bir içtima akdeılil
meyecektir. lngiliz nazırlan, hafta 
tatilini geçirmek üzere sayfiyeye git 
ınişlerdir. Orada balık tutmakla va
kit geçireceklerdir. 

Bugün gidiyorlar • 

Boliviya ve 
Paraguay kavgası 

Dostane bir surette 
halledilebilecek mi? 

SANT1AGO DE CH1Lt, 

31 A.A. - Arjantin, Brezilya 

ve Chili'mn Bolivya ve Parage 

kıtaatı arasındaki muhaaema
tı tevkif için mn,terek bir ha
reket icrasına karar vermi! ol. 
malan aalihiyettar mahafilde 
büyük bir memnuniyet tevlit 
etmittir. Meozkilr mahafll, BO"
livya ile Parare'nin ukerf ha
reketlerini h&diaedeo evvelki 
mevzilerine çekeceklerini ümit 
etmektedirler. 

Malygulne butE luram 
tekrar kutupta 

LENINCRAD 81 A.A. - T
ajammdanı MJypin.e lemindeki 
&oVJ'at bwı lwan ıemW. seyaha
tinin hedefi olaa Françoloo Jeo
:ıeph ara.zlalne yaklarektadır. 
Cemi, yolunda birçok a,.uberıı'ler 
bulundufundan epey mflttdllta 
maruz kalmııtır. Bllhuaa 78 anı 
d • de tamamen baslar tara 

Eskiıehir, Trakya ve Rusya d..-· 
rrndaki hara ve hayvanyetiıtinıı' 
nüesıeıel-"ni. avgır depolarını T' 

•te"' · ·e nümuae ağıı.cıfını sezerek şehri.mtı: . 
avdet eden Profesör W elleman bol 
gün Konya, Adana, Sivas, Malatf! 
ve Kayıeriye müteveccihen tehrt 
mizden hareket edecektir. 

Haliç tarifelerine 
zam yapıldı 

Liman Tarife komiıyonu, Şirlı~ 
tihayriye ve Liman tahmil ve ta~ 
ye ücurat tarifelerini . ipk~ elınış~ 
Komisyoa, dün de Denız Tıcaret ııı 
dürü Zeki Beyia riyasetinde top!":~ 
rak Haliç şirketinin yeni tarifesıpl 
teabit ebniıtir. Haliç tarifesinde, ı0 lebe biletieri ve 1 inci mevkide 1 
para ve 2 inci mevkide 30 '!""a ~ 
yapılmııtır. Azimet avdet biletlen~ 
de bu zamlar iki misli olarak alırı"" 
caktır. Haliç tarifesinin diğer kııoıt 
lan aynen ipka edilmiıtlr. Yeni ~ 
fe t eyl4lden itibaren meriyete llP 
cektir. Komiayon, llnümüzdeki ~ 
zar wtınfi de Seyriııefain'in sev!'1"" 
mütecavire vapurlanna alt JeDI I"' 
rileyi tanzim edecektir. 

Casusluk 
MARSlLYA, 31 A.A.-_,. 

Côte d' A.zur' da bir cuuılııll 
meydana çıkarılıml!tır- Mesel~ 
de Baratti ismindeki bütün tıır 
İtalyan ailesi methaldardır. O 

Bu ailenin 6 hasından 4 
15 ay il& 2 sene bapee rn~ 
kam edilmia. 5 inc:İllİ beraat r 

1 
! 



,~ütekail,Eytam Ve Ar~mil MaaşlarınıNasılKırdıraca c.ar? 
-------------~---~-~~---~~---~~~~~~------~--------·~------------------------------------------~-----------------~~~~ Ek • • fnhisarlarda M •• t k • 1 1 Mahkemelerde 

- onomı Kadroların U e aıt er ma·aş arı- Hadise 
Belediyede 

Haliç şirketine 
Komiser Petrol fiatlarını arttır- Tebliği bitti nı nasıl kırdıracaklar? Nasıl olmuş? 

mak için bir 
anlaşma mı yapılıyor? 

Açıkta kalan me
murlar ilk münhal
lere tayin edilecek 

lnhiıarlar umum müdürlüiü 
merkez teıkilatma -,it yeni kadro 
lann tebliiatı dün ikmal edilmit 
tir. Merke:ı: tuabatı, bu ründen 
itibaren yeni kadrolarile faaliyete 
başlıyacaklardır. Yeni teşkilatta 
kadro açığında kalan memurların 
ta:ı:minatları tahakkuk ettirilmek
tedir. 

Maliye Vekaleti ile Emlak 
Bankası arasındaki itilaf 

Şoför Riza Ef. başın 
dan geçeni anlatıyor 

Suçlu mevkünde Gülizar İ&min 
de bir kadın oturuyor. Genç ve 
oldukça gÜzel bir kadın. .. Davacı 
toför Rıza Ef. ye Ağırceza reiıi 
aöz verdi: 

Şirket bu sene de 
Belediye 

hissesini veremiyor 
Haliç tirketinin mali vaziyetinin 

fenalıiı dolay11ile belediye hiHesi
nin geçen sene tehiri tehir meclisin
ce kararlaştırılmıttı. Şirketin bu se
ne de belediye hiııeıini veremeye
ceği anlaşılmıttır_ Şirketin vaziyeti
ni tetkik eden hususi komisyon bu 
seneki hissenin de tehirini muvafık 
bulmuttur. T etrinisanide meclis açı 
lınca tehir kararı alınacaktır. Maa
mafih belediye tirketi daimi kontrol 
altında bulundurmak için Halice bir 
k~miae~ tayini kararlaıtırmış ve ko
mıser ııe "ıaılN'I ıştır. ı~aclcma tll'
ketin bütün iaaliyetini bu komiaer 
tetkik ve mürakabe edecek ve bele
diyeye vakit vakit raporunu vere
cektir. 

Şirketlerin kendi aralarında 
Vekalet defterdarlıklara ve malmüdür

lüklerine bir tamim gönderdi •• 
- Anlatın davanızı ..• 
Rıza Ef. anlattı: bir itilaf yaphkları ve fiatı 

Yüzde 25 arttıracakları şayi •• 
- Bir akpm, köprü bqında 

~iiıteri bekliyordum. Bu kadm, 
bırden bire küfür ederek üıtüme 
hücum etti: 

ı.,, Şej,ri_mizde alakadar mahafile ıe- , Bankasına henüz bir emir gelmemit 
tik. ıualumata nuaran 1-tlıca Azne. tir. Kararnamenin ali taıdikten çık
~ ve Avrupa petrol fİrmalan tet- masırun beklenildiği anlqılmakta
ı; .•vvelden itibaren petrol fiyatla- dır. 
tj~ Yiizde 25 fulalqtırmak için ter 

Bunlardan bir kısmı taırada 
mevcut münhallere tayin edilecek 
lerdir. Yeni kadrolardan açıkta 
kalanlar 26 memur, müfettit ve 
müfettİf muavini ile bir kaç dak
tilodan ibarettir. 

Maliye veki.letile Emlak ve 
Eytam Bankası araaında yapılan 
itilif üzerine Bankanın ıubeleri 
bulunan yerlerde üç aylık maaş
larını birden alan mütekait eytam 
ve eramilin ihtiyaçları takdirinde 
maaılannı Bankanın kırmaia mu 
vafakat etiğini yazmıttık. Maliye 
Vekaleti bu buauata alakadar vi
layet ve defterdarlıklara bir ta
mim göndemıittir. 

ayn) bir bordroya tediye aıraıile 
kaydolunur ve sahibi maata im
za veya tatbik mübürile tahtim et 
tirilerek ve bot"dronun zirine muk 
te:ı:i pul ilaak ve Bankaca tasdik 
olunarak muhtevi olduiu maaıla
nn keza mühür veya imzalı fit
lerile birlikte tevziata bqlanacak 
olan ayın iptida11ndan laakal bet 
(Ün mukaddem ifbu bordro maa
ıın mukayyet bulunduğu maliye 
tubesine tevdi edilir. 

- Benim aleyhimde ileri geri 
laflar ediyoraun ha ... diyerek be
ni aarımağa batladı. 

Kendiaini elimle İtmek istedim. 
O zaman daha çok kı:ı:arak: 

ı,. t ahnaia baflamıtlardır. Şimdiye Onbeş günlük 
ihracatımız Maliye ıubesi aldığı bordrolar 

mukabilinde bir makbu:ı: ita eder. 

d ~.yapılan itillfların Rusların a
ııı""b:,;ttiraki dolayısile tatbilu imki
lt., ıırunadıfını nazan dikkate a
y kııınpanyalar bu defaki anlqma
d' ~IUyayı da davet ebnek kararın
' aulunmaktadırlar. 

Bir teklif ve bir 
cevap 

lbracat Ofiıi temmuzun ilk an bet 
(Ünü zarfmda memleketimizden ya
pılan ihracab ve bunun haziranın ilk 
on bet günlük ihracatile mükayese
sini aöıteren bir istatistik hazırla· 
mııtır. lıtatiıtik tudur: 

Maat derecelerinde değitiklik 
yapılınamıf, ancak kadrolar dola 
yıaile bazı memurların maaılan
na zam icra edilmif, bazılannın 
ücretleri de bir mikdar tenezzüle 
uğramııtır. 

Bu aydan itibaren lıtanbul Tü
tün ve Müskirat Baflllüdürlükle
rinden baılanmak Üzere, mülha
kattaki Tütün ve Müskirat Bat
müdürlük ve müstakil müdürlük
lerinin tevhit kadrolarının peyder 
pey tatbikina bqlanacaktır. Mül
hakatta bir hayli memuriyet mün 
hal bulunduiundan tevhit dolayı
aile açıkta kalacak memurlar ilk 
tahmin edilen mikdardan az ola
caktır. 

Tamimde, Bankada yapılacak 
olan bu muamelenin. intizam dai
reıinde tetviriııi ve yanlıılıldara 
meydan bırakılmamaamı temin i
çin Maliye memurlarmm tamim
de kaydedillllİf huauaata itina e
derek muamele ifa etnıeleri teb
liğ edilmittir. 

Maqlarını Bankaya kırdırmak 
mecburiyetinde kalan miitekait 
eytam ve era.milin ne suretle ve 
gibi tartlarla maatlannı kınlırabi 
leceklerl Ye maliye memurlannm 
bu muameleye ne ıuretla ıuhulet 
göaterecekleri hakkmda tamimde 
ki kayıtlar tunlardır: 

Maliye ıubeleri aldığı bordro· 
ları bet (Ün :ı:arfında tetkikatını 
bilikmal üç aylıklann verilmesi 
mutat ayın batında evvela bordro
lar muhteviyatını tercihan bank.a
nın parayı ahze mezun kılacağı 
memurine toptan teaviye ve veri
len parayı istirdat eyler. 

- Dur, senin camını çerçeveni 
kırayım da gör ... dedi. Ben müda· 
faaya çalıtırken elindeki usturayı 
yüzüme fırlattı, yaralandıiımı 
rörünce kaçmak iıtedi. Etraftan 
yetifip yakaladılar." 

Morr raporunda Rıza Ef. nin 
yaralan yüzünde sabit bir iz bı
raktığı teabit ediliyor ve ikinci bir 
muayeneye lüzum cösteriliyordu. 

Mahkeme, davanın uzamasına 
meydan vermemek için ikinci bir 
muayeneye lüzum olmadıfına ka
rar verdi. 

Seyyahin ıubesinde 
faaliyet 

Belediye Seyyahin tubesi latan. 
bula ıeyyah celbi için bir proııram 
hazırlamqtır. Bunun için de lıtan
bula seyyah gelebilecek, biitün mem 
l~etl~le temasa geçilmit ve ıebri 
mıze aıt bazı malumat ve brotürler 
rönderilmittir. Hariçte yapılan bu 
propagandanın müıbet neticeler .,.,.. 
receği tahmin edilmektedir. 

1 9 3 2 

d ~cariıtanda Konkordia namın
..,aki notriyat ıirketi Ticaret odasına 

11l'llcaatla Türk - Macar ticari mü
~batını alakadar eden haberlerin 
•ıildiği takdirde firkete ait ve dört 
z11~t~ lilUlda ~redilen gazetelet' 

Haziracıı ilk 
ıs ııüalük 

IC11m•t 

Tunmuc ille 
15 aüntiik 
Kıynıet 

'"titar edeceğini bildinnittir. Ti
:"-1,~t odaaı bu hıııuıta bir karar ve
/ •. ılmek için evelemirde bu gazete
ttoın odaya gönderilmesini istenüıtir. 

l)qn gelen 
Buğdaylar 

Dün tehrimize Anadoludan 44 va t" ve limanlardan 153 çuval buğ
y relmittir. 

Halı ihracatımız 
~. l'icaret müdürlüiünün yaptığı tel 
L •ka.ta göre halı ve tiftik ihracatı ta
.., .. tabi tutulduiundan heri yalnız 
IOO bin küıur liralık tiftik ve 100 
lıi!' liralık raddesinde halı ihraç edil
ft'lııtir. 

Buğdaykararnamesi 
. Buğday alım ve satımı hakkında

ltı kararnameye dair tehrimiz Ziraat -

Eawa cinai Lira 
Koyun ve keçi 253 
Yumurta 357.962 
Ham 'deri 14.667 
Av derileri 3.888 

Lira 
14.641 

300.622 
21.611 

Yün 3.647 11.493 
Tiftik 2.851 22.713 
Halı 46.756 34.402 
Arpa 34.890 26.336 
Üzüm 63.663 5.090 
Fındık (kabuklu) 1.970 2.031 

" (kabuksuz) 103. 115 35.213 
Zeytinyağı 1.635 51.929 
Tütün 260.693 449.917 
Palamut 40.008 54.634 
Palamut hüliuası 42.425 27.936 
Afyon 23.814 86.016 
Pamuk 33.265 27.086 
Kok komürü ton 60.559 280.486 

Bu iıtatiıtikten anlaşıldığına gö
re, Haziranın ilk on beş gününe niı
betle Temmuzun ilk on bet gününde 
koyun ve keçi, yumurta, deri, yün, 
zeytinyağı, palamut, pamuk ihraca
tnnızda fazlalık vardır. Haziranda 
tiftik ihracatımız 2.851 liradan Tan 
muzda 22.713 liraya çıkmıttır. Bu 
fazlalık Tiftik ihracı mukabilinde ec 
nebi mahsulatı ithali hakkındaki ka
rarın neliceıidir. 

Ekmek işi nihayet bir 
hal ve yola giriyor 

Fırın adedi azalacak~ ekmek 
narhı sistemi değişecek •• 

•••••• 
Belediye lktısat müdürlüğü yeni ve 

dikkate şayan esaslar hazırladı 
Belediye lkbaat müdürlüğü İs

tanbul ekmek meaeleıini esaslı sıı
•~tte halletmeie karar vermittir. 
lktıoat müdürlüiü bu husustaki mu 
la11a1 raporunu bir haftaya kadar ik 
l'rıal etmek üzeredir. Raporda lstan
bulun ekmek, un, fırın meıelelerine 
ait bir çok '8YaDI dikkat ve ihaai 
llıalümat toplanmıthr. lktıaat mü
dürlüğü ekmek meselesini bilhaua 
ıu üç nokta üzerinden tetkik etmek 
ledir: 

l - Ekmeğin hava111 rıclaiyesi. 
2 - Ekmeğin sıkleti. 
3 - Ekmeğin ucuzluğu. 

lktııat müdürlüfü raporunu ic
,., makamına verirken müıbet ve ra 
dikili bazı teklifler yapacaktır. Bu 
tokhfler telırin ekmekihtiyacının nor 
lttal ve •alim bir tekilde temin edil
rne,,i gayesine matuftur. Elanejin 
burünkü maliyet fiyatı hazan nok
•a.n vezin olmasının sebebi fmncıla
tın kendilerine ver~len temettü ile 
İktifa etmeyerek hile yapmaları ve 
bazı noktalarda fmnların keıif bu
lunmasıdır. Şehrin bir çok semtlet"İn 
de mesken bulunmadığı halde yal· 
IU1': fırın bulunduğu ve bunların 
lllutazaman faaliyette bulundukları 
nazarı dikkati celbetmektedir. Me
•ela renit yangın yerlerinde hi, bir 
•v yokken buralarda mevcut fırın-
1-r mütemadiyen ekmek çıkarmakta 
dırlar. Bilhaua bu ıekilde faaliyette 
\11.tlunan fırınların noksan ve mai· 
lllt ekmek çıkarttıkları ve bunları 
tıtblekarlar vaHtaaile uzak semtlerde 
•attırdıklıtrı tesbit edilmiştir. Bu hu 
uıta elde edilen rakamlar şayaru 

dikkat netic.-ler vermiştir. lstanbu-

betmektedir. Bugün lstanbulun (Ün 
lük ekmek ihtiyacı Z66 bin olarak 
teabit edilmiştir. Bilhassa narh meıe 
leai belediyece dikkatle tetkike de
ğer bir mevzu haline gelıy,ı:ittir .. Be
lediye narhı bir parça yukseltınce 
fmncılar det"hal itiraz etmekte, fa
kat tehirde ekseri fırınlar narhın 
daima atağısına ekmek satmaktadır
lar. Bu tekilde satışın. ~11.l olup ~.a 
zarar getirmediği calı~ı dıkkat ~o
rülmektedir. Maamafıh beledıye 
narhı günde 13 çuval un işleyen fı
rınlara ,azaran tesbit etm~ktedir .. 
Daha fazla un itleyen fırınlar ek
meği bittabi daha ucuza _mal elm~ 
te ve narhtan aşağ: satabılmektedır· 
ler. fakat bütün ucuz satan fırı~a
rın günde 13 çuvaldan. faz~a un ·~~ 
lediklerine hükmetmek ımk~nıız go 
rülmektedir. Çünkü bu takdırde nu· 
fuı baıına çok fazla ekmek iıabet 
etmektedir ki bu mikdar ekmeğin 
her gün istihJikine im kin yoktur· 
lktıs~t müdürlüğünün yeni tetkik
leri m,.yannıJa mühim nokta1ar var 
dır Bir tak'm k.-yıtlar kon;:ıırak fı-

1 nn bizzarure kr.ndiliklerinden 
rın a . . .. 
tahdide uğraması netıcesı~e gıd1le-

ktir. Şimdiki narh 115u(u de eıa
ce d kaldırılarak yeni bir formül 
sın an .. .. __ 
tatbik edilecektir. Belediye onumuz 

deki hafta ekmek narh• için heaa~· 

1 bu kum yapacaktır. Teobıt 
arını a r-·· .. ba 

edilen fiyat çarşıunbad~n ılı ren 

ki . tatbike girecektır. Bu hafta mev ı . _ 
hın ı~en haftanın aynı olacagı 

nar ~ z· Banka 
tahmin edilmektedir. ıra~t .. -

1 
tarafından yapılacak bugday mu-

Tütün kanunu 
Tütün lnhiaarı Kanununda ya

pılacak tadilat için teıekkill eden 
Komiıyonca aeçilen encümen, dün 
de İnhisarlar umum müdürlilfü 
binasında toplanmış ve tetkikatı
na devttm etmiştir. Encümen bir 
aya kadar kanunda yapılmaaı i
cabeden tatilata ait projeıini ik
mal edecektir • 

Maariffe 

Tahkikat 
Yapılıyor 

Mühim bir mesele 
nedir? 

Şehrimizde bulunmakta olan Ma
arif müstetıu-ı Salih Zeki Beyin mü 
him bir meselenin tahakkukuna ha., 
ladığı söylenınektedir. Bu itin ne 
olduğu hakkında alakadarlar ketum 
davranmaktadırlar. Tahkikat intaç 
edilince me"cle tavazzuh edecektir. 

Suat Bey gitti 
Bir müddetten beri tehrimizde 

bulunmakta olan Maarif veki.leti or 
ta tedriıat umumi müdürü Fuat B. 
Ankaraya avdet etınittir. Fuat Bey 
Orta tedrisat muallimi olmak iıte
yenlerin Darülfünundaki imtihan ev 
rakını da beraber götürmüttür. lmti 
han neticeleri yakında il8.n edilecek
tir. 

Nezahet Hanım gitti 
lstanbul Kız liıesi talebesinden 

Nezahat Ki.mil Hanım dün aktam
ki vapurla Köıtenceye hareket etmit 
tiı·. Nezahat Hanım Romanyada ta
lebe kampında, Romen kadınlar bir· 
liğinin misafiri olarak bir ay kala
caktır. 

-· 
Yoklamalara 
Başlandı 

Eytam. eranül ve mütekaidinin A 
(uıtos yoklamalarına Fatih malınü
dürlüğü tarafından bupnden itiba
ren rski yoklama yerlerinde yapıl
mağa ba!lanacaktır. ---

Yalova'da fırka 
binası 

Haber aldığımıza röre Yalovada 
bir Halk Fırkaaı binası inta edile
cektir. Lizı:m gelen projeler ikmal e 
dilmi,tir. inşaata yakında batlana
caklrr. 

-- ·--
Mütekaitler 
Kongresi 

Mütekaidini askeriye cemiyeti ıe 
nelik kongreıini 5 Ağuıtoı cuma 
cünü ıaat 13 le cemiyetin merkezi 
olan Veznecilerdeki dairei mahıuaa
da yapacaktrı. 

1 - Maaı sahiplerinden arzu 
edenler senedi reımi ve maat cüz 
danlarile birlikte doğrudan doğ
ruya Bankaya müracaat ederek 
ilk çıkacak ilç aylık maaıları
na senevi ~"1 9 faiz ve % 3 komiı 
yon olmak Üzere yüzde on ikiye 
kadar iskonto ettirerek iatihkak
larını Bankadan derhal alabile
ceklerdir. 

Banka iskonto ettiği maaşlara 
ait senedi resmi ve cüzdanlan nez 
dinde hıfzetmiyerek eıbabına İa· 
de eder ve yalnız ait olduğu ma
aşların cüzdanındaki fiti alır. 

2 - Bu muamelenin Banka
ca suhuletle ifaaı için maaş cüz
danlarının ıerlevhalannda, ıayet 
maaşın tevkifatı ve ita mikdarla
rr göaterilmemit İae ait olduğu ma 
liye dairesince maafın aalı, tahai 
satı, tevkifatr, ita miktarı ve keza 
lik senenin üçncü taluitini teıkil 
eden kinunuevvel ayında verile
cek munzam kesi.rlerle birlikte i
ta miktarları aarahaten tahrir ve 
tasdik kılınacaktır. Banka bu İta 
miktarları üzerinden tediyat İcra 
edeceğinden bu huıuıta itina edil 
meıi icap eder. 

3 - Banka tarafından iıkon
to edilen maatlar muayyen olan 
tekilde maapn mukayyet olduğu 
maliye ıubeai üzerine mürettep ol 
mak üzere (Aıkeri ve mülki ayn 

Poliste 

4 - Mabkumıınbih borçlardan 
dolayı icra dairelerinden veya de
vairi ıaireden vünıt edecek faiz 
tezkereleri bir taraftan maaf ka
yıtlarına iıaret olunmakla bera
ber itbu tezkerelerin vurudu mart 
ve eylul üçer aylık maaıların tev
ziinden evvel iıe yoklama mua.me 
leıinin ifaıı esnaıında tevkifat 
mikdar ve müddetinin ait olduiu 
icra dairesinin iamile birlikte ma
&f cüzdanlarına İşaret olunmaıı 
ve bu suretle bankaca fazla tedi
yat yapılmasına mahal bırakılma
ması icabeder. 

Bordroda icra tevkifatı yeku
nu doğrudan doğruya malmemur
larmca ait olduğu İcra dairesine 
verilir. Banka bu tevkifatla ali.ka
dar olmaz. Y oklamağa tabi olma 
yan haziran ve ki.nunuevvel Üçer 
aylık maaşlanrun tediyeainden ev
vel vürut edecek haciz tezkerele
rine ait maaf sahiplerinin keza 
banka ile muamelesi olduğu ma
lôm olduğu takdirde bankanın İt· 
bu haciz muamelesinden haber
dar edilmesi icabeder. 

5 - Banka tarafından iıkonto 
hakkında vaki olacak müracaat· 
lar memurini maliyece nazarı iti· 
bara alınacak ve icapları ıür'atle 
ifa ve teslihatı lizime ibraz kılına 
caktır. 

6 - Mart ve eyhil yoklamala
rmdan eYVel maaılannı bankaya 
iakonto ettirmek iıtiyen maat aa
bipleri evelemirde yoklama mua
meleıinin iıtikmalini bizzat ifa e .. 
derler. 

Eski hasımlar boğaz 
boğaza geldiler 

Yaralanan sucunun 263 lirası 
da kaybolmuş! 

Aksarayda ıucu Halil efendi 
Cerrahpatadaki evine giderken ö
nüne kömürcü HÜ.eyin ve Meh
met çıkmıtbr. 

Bu iki ıahıs ile Halil efendi a
rasında husumet varmıı. Araların 
da kavga çıkmıtlır· 

Hüseyin ve Mehmet, Halil efen 
diyi batından yaralamııtır. Halil 
efendi bu eınada kendiıinde mev
cut 263 liranın da kaybolduğunu 
iddia etmittir. Carihler yakalan• 
mıttır. 

Yangın başlangıcı 
Li.ngada Tahir efendinin müı

tecir bulunduiu 11 numaralı ahçı 
dükkanında çır k Osman hava 
gazı Üzerinde yemek Pitirirken 
tencere parlam1ş, atet tavana ai
rayet etmittir. 

Yangın büyümeden söndürül
müştür. 

Kafayı çekince •• 
Kuledibinde terzi Salamon, 

Şiıhanede Yakonun dükkanına 
riderek Mizrahi ve Y ako ile içmit 
ler. Fakat bu eanada alacak yü. 
zünden aralarında kavga çıkmıı
lrr. 

Yako kamasını çekerek Salamo 
na hücum etmit ve yakalanmıttır. 

Esrar bulundu 

Y eniıehirde caddeden geçerken 
kendiıine bir araba çarparak ya
ralamı,tır. 

Belllısı imit 
Galata Poliı Merkezi bir "Be

lalı" yakalamııtır. Poliı bu hadi
aeye bir kadının tiki.yetı netice
sinde vazıyet etmittir. 

Tahkikatımıza göre, Galatada 
oturan Leman H. iıminde bir ka
dın poliı merkezine müracaat et
miı, bir müddetten beri 0belilı
ıı" olan Y aıar iaminde bir aıker 
firarisinin tecavüzüne uğradığını, 
ölüm tehlikeıi kartısında bulundu 
iunu aöylemittir. 

Kadının tiki.yetine gOre, Yaıar 
kadından para iıtemiş, kadın ver
memİf, bunun Üzerine Y •tar hid
detlenerek kadına evveli adama
kıllı bir dayak atmı,, sonra da 
ıili.hını çekerek Leman Hanımı 
ölümle tehdit etmi,tir. 

Poli.a memurları bu tiki.yet Üze 
rine Y aşarı yakalamışlar ve hadi
se etrafında tahkikat yapmıya 
baılamıılardır. 

Çalınan kurşunlar 

Suçlu Gülizar H. avukat tuta• 
cağını söylüyordu. Muhakeme bu 
nun için kaldı. 

Duruımaya kaldı 
Sabıkalılardan Arnavut Mua· 

tafa, Beyoğlunda, lıtiklal cadde
ıinde ıüpheli bir tavırla dolaıtığı 
aırada görülerek hakkında ma
zannei ıU muamelesi yapılmak Ü· 
zere mahkemeye sevk edilmittir. 

Arnavut Muıtafanın dün Ağırce 
zada muhakemeıine batlanmıfbr. 

Suçlu Papaıköprüıünde ahçı
lık ettiğini iddia ettiğinden keyfi
yetin polisten aorulmaıı karari.le 
duruşma başka (Üne bırakıldı. 

Sıçan Salahaddin 
Sabıkalı yankeıicilerden Sıçan 

Salahaddin, yeni bir yankesic:;·k 
vak'aaından dolayı Ağırcezaya 
sevkedilmiıtir. 

Sıçan Saliı.baddinin bu seferki 
kurbanı Jreçenlerde İtalyan &ey
yah kafileai araıında lıtanbuJa 
ırelen Paçe Alfredo iaminde biri
dir. Maamafib Sıçan S.li.baddin 
Tokatliyan oteli önünde Alfredo
ya yaklasarak cebinden altm aa
atmı aıırmak iatemif, fakat tetik 
davranamadıfı için yakayı ele ver 
mittir. 

Sıçan Sali.haddinin mahkeme
ce poliıin göstereceği mahalle üç 
ay müddetle nefiyine, üç ay zabı
ta. nezareti altında kalmuına ka
rar verilmittir. 

3 ay hapis 
Gebze çarf;aında Faik iıminde 

birinin bir çift kunduraıile tütün 
cü Alinin tütünlerini çalan Fahri, 
Ağırcezada 3 ay hapse mahkum 
olmuttur. 

Küçük esnafın 
Kaydı •• 

Müddet bir ay daha 
temdit edilmedi •. 

Küçük esnafın Ticaret odauna 
kayıt müddeti dün akıam nihayet 
bulmuıtur. 

Evvelce verilen müddet geçen 
ayrn son günü bibnif, fakat Oda
ya kaydedilmiyen daha bir çok eı 
naf kaldıiından müddet bir ay da 
ha temdit edilmitti. Bu bir ay zar 
fında kim.eler müracaat etmemit 
tir. fakat son güd'ler yaklaımca 
Cemiyetler ve mürakaba büroau 
mahteri bir manzara arzetmefe 
ba9lamıttır. Dün sene cemiyetler 
mürakaba büroıu koridorunda 
yüzlerce kiti toplanmıftı. 

Buna rağmen daha binlerce kü 
çük esnafın kayıtlan yapılmamıı 
tır. Müddet bir ay daha temdit e
dilmemi,tir. 

, T!caret odası meclisi bu kayde 
dılmıyenler hakkında bir karar 
verecektir. Mamaafi cezalı tahsi
lin meclis tarafından taıvip edil
miyeceği tahmin edilmektedir. 

------· 
Ziraat müsteşarı 

mezun 

40 kuruşa et 
Şehir meclisi ete azami fiyat vu 

ını ka.rarlattırmıt ve karar icra edil. 
mek Üzere makama bildirilmiıti. Hı 
ber aldığuruı:a röre azami fiyat yaz 
ının biç bir müsbet netice venneye
ceği anlaşıldığından belediye bu ;,. 
ten. vazgeçmi,ttir. Çünkü et bir çok 
tekıl ve mahıyet arzetmektedir. Bu 
na mukabil lktısat müdürlüğü et 
meıeleıi için bir rapor hazırlamakta 
dır. Raporda et işi İçin bazı teklifler 
yapılmaktadır. Yapılan teklifler İc· 
ra edildiği takdirde etin normal va· 
ziyete aireceği temin edilmektedir .. 
Yaz dolayısile şehirde vasati olarak 
İyi et 60 kuruşa kadar aablmakta 
dır. 60 kurut fiyat iae yükıek görilt 
memektedir. Buna mukabil Pendik 
ve Kartalda 40 kuruşa et satıldığı 
tesbit edilmittir. 

Resim 
Sergisi 

Sergi dün Galata
sarayda açıldı 

Dün aaat 16 da GalatasaraJ 
reıim sergiıi meraıimle açıldı. 

Ressam Şevket B. kısa bir nutuk 
söyledikten sonra Salah Cimcoa 
B. sergiyi küıat etti. Bu sene ser· 
gi ceçen ıenelere niabetle oldukça 
daha kıymetli eıerleri ihtıva et
mektedir. Bilhassa bir kaç genç 
imza nazan dikkati. celbetmekte .. 
dir. Sergiye iıtirak eden ressam· 
lar ıunlardır: Abdullah B., Ab. 
met B., Ali Münip B., Ali Halil 
B., Bedia H., Elif Naci B., Feyha
tnan B., Halil Pata, Hamit Nej .. 
det B., Harilaoa ef., Hikmet B 
Kadri B., Nazmi Ziya B., Sadi B. 
Sadık B., Sami B. Şevket B., Tur• 
rut B., Vecih Beylerdir. Bunlar· 
dan başka merhum Ruhi Beyin 
de büyük bir kompoziıiyonu tet· 
hir edilmektedir. 

"Ta4cılar" mevzulu bu kompo 
ziıyonda merhumun bütün hususiye 
ti görülmektedir. Umenz ki milli 
bir galeri teıia edilirken merhun1 
bu eseri ihmal edilmez. Resıaml.1 
rımızı tebrik ederiz. 

Norveçli seyy - -
5 otomobille 'ehrimize ~elen i~ c r 

veçli ıeyyahlar dün memlekotlcrin·' 
müteveccihen müfarakat etmişlerdir 

lbrahim Tali Bey 
Yalova'da 

Birinci umumi müfeltit lbrahim 
Tali' Bey, Dahiliye vekili Şükrü Ka 
ya Beyi ziyaret etmek üzere dün Ya 
)ovaya gİlmİttir. 

---
Malmüdürlüklerin

de tebdiller 

lun evvelce nüfur.u bir milyonu mü 
t~avizken fırın adedi ne iıcı bugün 
tene ayni adet fırın Faaliyette bu
lunmaktadır. lstanbulda 198 ekmek 
fınnı ve 30 francala fırını faaliyet
te bul ' tadn·. Bugün nüfusun 

• ahi bayaatr akisleri hen~z un. v~ z re 
piyaıalarında biııedılmemıtbr. 

Merasim yapılacak 
Taksim Parmakkapıda kundu

ra boyacısı Eşrefin Üzerinde esrar , 
ve eroin çıkmıf, yakalanmıştır .. 

Dünkü akıam gazetelerinden 
birinde Mahmut Paşa camiinın 
kubbeıinden bir tona yakın kur
ıun çalındığından bahsediliyordu. 
Bu hususta yaptıtnnız tahkikata 
göre çalınan kurıunlar bundan 
bir ay evvel çalınan kurtunlar ol
duğu ve kurtunlan sökerek ptii
recekleri esnada görülmeıi Üzeri
ne çalamadıklarından bırakarak 
kaçtıkları ve mezkür kur,unlann 
.1 ... ---iin mit•zzinine teslim edildi- ı 

Ziraat veki.ieti müıtefarı Atif 
Bey dün mezunen Ankaradan feh 
rimize gelmiştir. Atif Bey bu me
zuniyet m üdd tini Adada geçire
cektir. 

ii yaptığımız tahkikat netic~sinde 
anlatılmıttır. Diğer bir camiden 
350 kilo kadar kurtun çalındığı
na dair polisçe bir mallımat yok-

Haber aldığımıza göre, Fatih, E
minönü, Kadıköy, Adalar kazaları 
malmüdürlükleri arasında tebeddl 
lit yapılacaktır, Söylenildiğine göre 
Fatih mal müdürü Tevfik Bey ada 
lar malmüdür1üğüne, Eminönü mal 
müdürü Cemal Bey yüksek mektep 
ler muhaıebeci1iğine, Kadıköy ma1 .. 
müdürü Salahaddin Bey Eminömi 
malmüdürlüğüne, Adalar malmüdü
rü Bey de münhal bulunan Oıküdar 
malmüdürlüğüne tayin edilecekleri 
~övlenmektedi" 

Maaş veriliyor 
. 

l ıvi~e ittihadının yıldönümünü 
teı'iden bugün aaat 17 dfl' •ehrimiz 
• ·efarethanesinde bir- resmi 

Araba çarptı 
• . U tur. 
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Telgraf adresi: lıt. Milliyet 
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Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 
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! Tıirkiye için Hadç için 
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Gelen evrak •eri verilmez -
Müddeti ıeçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete Ye matı.aya ııit 

itler için müdirlyete mllracııat 

ledllir. Guetemfs ilhlann mea'a
liyeıinl bbul etı-. 

1 BUGÜNKÜ HA VA 
] Y etillııllY aıkeri hava ruat 
!nerkezinden aldığımı:z malômatıo. 
ııazaran bugün hava az bulutlu 
11esocelıı ril••lr !İmali iıtikamet
J,..den esecektir. 31-7-932 tarihin 
de hava tazyiLı 761 milimetre, en 
çok aıcakhk 28 en az 16 aantiır· 
.... ttır. 

Bilmem Evliya Çelebi se· 
abatnamesini okudunuz mu? .• 
en bele ilk cildini pek zevkle 
ır kaç defa okudum. Gayet lıa
f ruhlu bir adam olan 
u kıymetli zatm ifadesindeki 
ıtlılık ve seyyallik pek hoıu
oa gider. İtte bu zat aeya· 
atnameainin batında şöyle hi. 
aye eder, "Evliya Çelebi bir 
ün uykuya daldığı zaman rü
ada Hazreti Peygamberi gör
ıüf.. Etrafında sahabeler var
uş. Her birinin ellerini öpüp 
üalarmı almış.. Hatta bu ze
atın elleri o zamanın bir çok 
nyatını ihtiva ediyormuş ki; 
imisi menekıeye, kimi güle 
enzer tarzda kokarmıf. Niha
et Hazreti Peygamber sor
ıut: 

- Yi Evliya! Nedir rnura
ın? 

Evliya Çelebi de: 
- Şefaat Y aresulallah.. di

ecek yerde dili sürçmüı: 
- Seyahat Yaresulallah ! 

emi9 .. Peygamber de arkasını 
rvamıt ve selametler dilemiş .. 
lnun üzerine Evliya Çelebi 
eyahate çıkmış ve maruf seya
atnamesine esas olan seyaha
ı yapmıı .. 

Fakir böyle bir rüya görme
im iri; Hazreti Pepgamberin 
üasma nail olayım ... Yalnız: 

Seneler var ki; spor için ol
un, gazetecilik için olsun mem 
~ket haricine giderdim. Ve her 
eyahatimde bir çok dost ve ha
ımlann: 

- Yine kafir uydurdu işini!. 
İye hasetlerine hedef olur
um. Bu zatları her seyahatim
e ayni azaba düşürmemek 

Para ve Kadın 
Nebil Bey metreainden ay- nilen mablQk parayı dehıetli 

nlnuştı. Artık kederinden ken sever. Fakat para veren adamı 
dini içkiye venni9ti. Bir gün sevmez . Yani para veren ada
lokantada samim~ tanıdığı a~- ı ma, muhabbetini vermez. Ve
baplanndan c~nıle raıt a:eldı. rir gibi a:örününe aldanma, 
Cemil, arkadaıının kederli ha- riyadır, yalandır. O, sırf sen
lini derhal sezdiği için, hemen den para çekmele bakar, üstü· 
sordu: nü düşünmez . Fakat aklı, fikri 

- Senin bir derdin var am- başka yerde<lir. Parayı senden 
ma, anlayamadım, dedi, zen- alıyor ya! Artık zevkini de baş 
ginain. Güzel bir metresin ka yerde arar. Sen bu dediği
var. Para, aile kaygusu düşün mi tatbik et. Bak, işler nasıl 
mezsin. Niye böyle kederli- değiıir. 
sin? Şaıılacak şey! Nebil, bu arkadaş nuihatı-

Dertli insanlar içlerini bo- na lazım gelen ehemmiyeti ver 
pltmak için dertlerini anlatma di. Geceleyi.rı yatakta da enini, 
ğı severler. Nebil de anlat- boyunu düşünüdü. Sabahleyin 
tı: kararını vermişti. 

- Melihatı bilirsin. Ne za Sırtına eıki bir elbise giy-
madan beri beraberiz. Ben bu di, bavuluna bir iki çamaşır 
kadını sefaletten kurtardım. attı. Daha mütevazı bir yerde 
Sürüm sürüm sürünüyordu. bir pansiyon tuttu. Yemekleri
Kendisine apaı-tıman tuttum. ni civarda ucuzca bir lokantada 
Elbiseler yaptırdım. Otomobil yemeğe başladı. Ayni lokanta 
den indirmedim. Sanki bunlar ya da her gün bir genç kız ye
bir şey değilmiş gibi, benden mek yemeğe geliyordu.. Güzel 
gizli başkaları ile konuşmuyor bir kız .. Eski metresinden hem 
mu imiş, bari konuştuğu a- ı de çok güzel.. Göz aşinalığı 
dam benden genç, benden gü- derken, iş selama ve arkasın
zel, benden zengin biri olsa, dan tanışmağa ve konuşmağa 
eyvallha diyeceğim. Abulabu- 1 vardı. Bülbül gibi şen bir kız ... 
tun biri... Ben de suratına iki Artık beraber yiyorlardı ve bi-
tokat attım, bıraktım, çık- ribirlerine hüviyetlerini anlattı. 
tnn. lar. Nebil attı: 

Cemil teselli makamında - Eskiden bankada çalışı-
dedi ki: yordum. Bir mesele<len dolayı 

- Canım, insan bunun için şefle aramız açıldı. Beni işim
de dertlenir mi ya? Mademki den ettiler. On beş günden be 
bu meseleyi halletmişsin. Bat- ri itsizim. Tasarruf ettiğim 
ka kadın mı yok? Elini salla- para ile vakit geçiriyorum. Bu 
san ellisi ... Bir işaret etsen hep para günün birinde suyunu çek 
sinden iyisini bulursun. meden yeni bir i§ aramağa ba-

- Öyle amma, sanki gelen kıyorum. 
gideni aratmıyacak mı? Benim Kadının ismi Mihriban imiş. 
de kadından yana taliim yok- lki hemşire imişler. Başka kim 
tur. Kaç defa tecrübesini geçir seleri yok imiş .. Kendisi bir ec 
dim. Hepsi keseme bakıyor- nebi ticarethanesinde daktilo
lar. Yirmi beş yaşındayım. luk ediyormuş . Kız kardeşi de 
Tenis bilirim, iyi kürek çeke- resmi bir dairede katibe imiş. 
rim. Geçen yaz Lidoda yüzme Eh, işte şöyle böyle geçınıp 
rekoru kırdım. Eh, bunlar da ' gidiyorlarmış .. 
z~mane kızların.ın ~~ ho~una lki gün sonra Nebil, Mihri· 
gıd~n şeyler .. Yıne oyle ık.~n, banı sinemaya götürdü. Bitta
dedım ya, kadından yana talıım bi üçüncü mevki bileti aldılar. 
yok. .. , . En önde bir yer amma, yine 

.. ~u .. vus atte bır m~amma filmi seyre<lerler ya.. Sinema 
d~şun~:ıneden halledilemez- bitince Mihriban evin yolunu 
dı. lkısı de sustular. unuttuveNebilede misafir kaldı 

<'.emil bir müddet so!1r~ cid- Artık lokantada he•· gün be-
di bır tavır alarak dedı kı: raber yemek yiyorlardı, fakat 

- B~ sen.den Y~şlıyım. her iki taraf yemek parasını 
Demek kı tecnıbem ıa~ladı~; ayrı veriyordu. Çünkü Mihri-
S~n he~ kadının sevebılecegı ban öyle istiyordu: 
bır delıkanhaın. Fakat kadın- İ b ld - b 
l · Id • 'b. ·· · - ş u ugun zaman, a-ar sem o ugun gı ı goremı- b. · f k · d' 

ı Ç .. kü' ·· l . na ır zıya et çe ersın, ıyor-yor ar. un sen gorme erı- d 
ne mani oluyorsun. Sana bir u. 
fey söyliyeyim mi? Hayatta 1 Ş~di .~yrıl~a~ . olmuşlar: 
kulağına küpe olsun .. Kadın de dı. Gun~uzlerı Mıhrıban daktı 
............. ·-····•••••···••••• .. ··•· .. ·······•····· loluk ettiği büroya giderken, 
için bu defa hiç bir spor işile Nebil de giiya iş taharrisine çı
alakadar olmaksızın biç bir ta- kryordu. Fakat hakikatte ya 
rafın hesabına olmıyarak kendi kendi evinde, ya pansiyonda, 
kendimize bir seyahate çıkıyo- ya kahvede, ya açık yerlerin bi
ruz .. Bu seyahatte yegane kay- rinde si-garasmı çekip yan ge
gumuz karilerimize h<Jşça va- liyordu. Akşam üstü herkes 
kit geçirtecek bir kaç satır yaz işten çıkr .<:a, tekrar buluşuyor 
maktır. Eğer buna muvaffak o- lardı. Nebil diyordu ki: 
lursak kendimizi seyahatimizin - Bugün tanıdıklardan A
en kıymetli semeresini elde et- rif Beyin yazıhasine '.!İttim. 
miş telakki edeceğiz. Şimdilik Bütün ümidim crada idi. Mı
bir kaç gün için Allaha ema- rın kırın etti, anladım ki iş 
net olunuz. yok. Seyrisefaine, İnhisara uğ 

FELEK radım, onlar da yeni kadro yap 

Milliyet'in Edebi Romanı : 49 1 için ehemmiyeti haizdir. Uy
kuda bu maddi dünyadan çı· 
kıp manevi bir aleme gırıyor 
gibiyiz. Orası neresidir? Bizi e
zen arzi kanunların bir çokla
rından kurtuluyoruz .. Rüya ha 
yatımızda zaman, mesafe ve 
cazibe haricindeyiz ... Uçarız. 
Ufuklardan ufuklara aşarız .. 

•• 
Olüler yaşıyorlar . ı? 

( F eheli fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Çeşmi Fettan - Bu çocuğu 

.ime okutalım? Ne yapalım? 
Ju hal gittikçe bastıra bastıra 
üsbütün aklını kaybedecek .. 

Dilaver - Ters söylüyorsu
ıuz, ters. Benim gibi delileri 
.endi hallerine bırakıp sizin 
ribi akıllıları okutmalı ... T eda 
'iye muhtaç ben değilim siz
ınız .. 
Hanımefendi - Deliliğin 

lk isbatı işte budur. 
Kendilerini serbest bırakıp 

ııitün alemi timarhanelere tık
ırmak isterler. Çünkü onla
ın zannınca deliler akıllı, akıl
ılar delidir .. 

Dilaver ağlar gibi bir te-
ıessümle 

- Veli nimet Hanımefendi 
'ğim ben deliliğimden mem
ıunum. Affedersiniz sizin gi-
ıi akıllı olmak İstemem .. Be · 

-26- Suda boğulmayız. Ateşte yan-

Fransızlara esir dü- mayız .... Bize pıçak te~ir etme~, 
• .. 1 kurşun ışlemez .. Yanı maddı-

şen hır Turk kızının yetin bütün işkence ve felaket-
müthiş rüyası !erinden kurtulmuş gibiyiz .. 

Rüya nedir? Şüphesiz ki 
dimağımızm tahteşşuur örtülü 
ve ağır bir surette işlemesile 
vaki olan bir. hadisedir. 

Bir akşam yine doktor Mu
ammer Feyzi Bey Velittin Pa
şa ailesinin köşkünde bulunu
yordu. Sohbet rüyalann esra
rından açıldı. Bu mesele de hal 
li müşkül psikolojik ve fiziyolo
jik bir şeydi. 

istikbalden haber veren 
ve yahut vukuundan gafil bu
lunduğumuz geçmiş bir vak'a· 
yı ihtar eden esrarlı rüyalar 
görüldüğü ve her meçhul hak
kında olduğu gibi hayatımwn 
bu muammai kısmına dair de 
cilt cilt eserler yazılmış oldu
ğu söyleniyordu .. 

Uykuda ak ve karaciğer
ler, böbrekler, kalp yani hep 
uzuvlarımız uyanıklıktan ağır 
fakat faaliyetlerinde berdevam 
dırlar .. Bu manzume arasında 
tabii dimağ da işlemektedir. 
O halde daima rüya görmemiz 
lazım gelirken bazı yorgun ve 
ağır uykularımızda hiç bir şey 
duymuyoruz .. 

Bazı iddialara göre biz ağır 
uykularımızda da rüya gö11mek 
ten hali kalmıyonnuşuz amma 

mııiar, bir alay memura yol 
vermiıler .• Bilm-. ki ne yapa 
cıaitJn.. Amma daha bir iki Ü· 
midim var. Alman bankasında 
galiba bi.r it bulabileceğim. 

Her akşam buluttukça, Ne 
bHde surat bir kanı.. ltsizlik 
kederi ... Eldeki para bit.meğe 
yüz tuttuğu için, bu defa Mih
riban yeni bir tedbir bu1du: 

- Yemeği lokantada y~e
ceğimize, gel bizde yiyelim! 
Her gün bir tencere kaynatı
nz .. Hemprem de beraber, üçü 
müz yeria. Ne çıkar bundan? 

Bu Nehilin izzeti nefsine do 
kunur gibi göründü. Bidayette 
kabul etmek istemedi. Fakat. 
nihayet razı oldu. 

Bir aktam yine Nebilin pan 
siyonunda idiler. Delikanlı o 
gece her vakitkinden daha dü
şünceli idi. Kızın bütün sualle 
rine cevap venniyordu. Niha
yet zavallı kız uğraşa uğrata 
Nebilin derdini anladı. Pan
siyon parasını veremiyormuş. 
Ev sahibi: 

- Veremiyeceksen, çık, git! 
diye tehdit etm~ş.. · 

O vakit Mihriban bir sevinç 
sayhası kopardı: 

- Ah, zavallı Nebil, bu mu 
idi bütün derdin? Sen merak 
etme. Ben bu işi hallederim. 

Ertesi akşam buluştuklan 
zaman, Mihriban, Nebilin eli
ne bir şeyler tutuşturdu. Nebil 
evveli tereddiit etti. Sonra far 
kına varmamış gibi cebine at
tı. Yalnız evde baktığı zaman 
ne görsün? Otuz lira! 

Bu otuz !icrayı Nebil haya-
tında ilk kazandığı para gibi 
hala saklar .. 

lst. Mr. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanlan 

Cinsi Mikdan 
Bamya kilo 5000 
Kabak " 2000 
Domates " 4000 
Patlıcan " 12000 
F asulya " 9000 

Merkez KumandanlığınB!fnuh 
telif mahaller için yukarıda 
cins ve mikdarı yazılı sepzeler 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarliğı 1-8-932 pazartesi günil 
saat 14 ten ı7 ye kadar icra 
kılınacaktır. Taliplerin mezkur 
günde komisyonda hazır bulun 
malan. (129) (3719) 

* * * Topçu atış mektebine ait bir 
reis tay müzayede suretile satı 
lacaktır. Müzayedesi 3 ağus
tos 932 çarşamba günü saat 10 
da Fatihte Atpazarında İcra 
kılınacaktır. Taliplerin mezkOr 
gün ve saatte Atpazarında ha
zır bulunmaları (127) (3721) 

"' ,. .. 
250000 çift fermejüp 
120000 " küçük kopça 
60000 adet pantalon tokaaı 
Levazım Dikim evi için yu. 

karıda cins ve mikdarlan yazı-
lı malzemeler üç şartnamede 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
z ıırlığı 3 ağustos 932 çarşamba 
günü saat 14 ten 17 ye kadar 
Tophanede merkez kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
ıcra kılınacz.ktır. Taliplerin 
şartnamesını görmek için ko
misyona müracaatları ve İşti
rak için de mcayyen vakitte ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(128) (3720) 

muş .. Binaenaleyh artık gör
düklerimizin hiç birini tahat
tura imkan kalmıyormuf. Bazı 
ları da bu hükmün hilafını ya
ni derin uykuda rüya görüle
mediğini iddia etmektedirler .. 

Uyanık günlerimizde oldu
ğu gibi rüya malikanesindeki 
gecelerimizin de çoğu sıkıntı
lı diğerleri müferrih, vazıh ve 
karışık geçmektedir. Bir mü
dekkikin yaptığı hesaba göre, 
ıoo rüyadan 58 i sıkıntılı, 26 
sı hakikaten latif, ötekiler de 
şöyle böyle karışık oluyor
muş. Alemi manada da baht
sızlık saatleri babtlılık anla
rına galip geliyor, rüyalar ek
seriyetle çabuk unutulduğu i
çin bu vadide tetkik merakına 
düşenler uyanır uyanmaz gör
düklerini hemen kaydediyorlar 
mıt··· 

Bundan beklenilen kera-
met şudur: Rüyalarımızda ge
çirdiğimz hadiselerle uyanık
lıktaki yaşadığımız vak' alan 
biribirine tatbik ederek ahkam 
çıkarmak .. 

Bu yolda İstikbali keşfe ait 
iddialar çok şüphelidir.. Maa-

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Bc~ıklaş Ic.:.ra Dnirc~in ien: Ba 

liyar, AhOurı·ahman, Kahraman, 
zis, O,man ve Natıl< Beylerle Na. 
Kıym•t , Faika, Mediha, Seniha H 
nımla•·ın müştc:rekcn rr.utasarrıf < 
dukları Çakmakçılarda Büyük Ye 
handa kfu-gir kapı ve pencere kanı 
ları deınir ve dahili dıvarların tah 
ve zem.ini tahta ve mermeı· taşlı ' 
d•var içinde ı;abit kasa bulunan 
numaralı oda ile zemini çimento k 
air l 7 numaı-ah diğer oda ve Beşi 
tat Kılınçali mahallesi cami çıkını 
zında 8.6.10 numaralı haneler ik 

Çatalca Mst Mv kıt'alarının 
mutbah vf! çamatır ve hamam 
odunu olan 410 bin kilo odun
ların pazarlığı 1-8-932 pazarte 
si günü saat 16,30 da yapıla
caktır. Şartnamesini almak is
teyenlerin her gün ve pazarlığa 
İttirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (608) (3708) 

* * * 
K. O. merkez kıt'aları ihtiya 

c:ı olan 57,000 kilo aaman pazar 
hkla alınacaktır. İhalesi 1-8-
932 pazarteei ıı:ünü saat 15,30 
da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün ve 
pazarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. 

(604) (3635) .,. .. .. 
Selimiye birinci fırka amba

rındaki 3500 un çuvalı pazarlık 
la satılacaktır. İhalesi 1-8-932 
pazartesi günü Hat 16 da yapı 
lacaktır. Çuvalları görmek iate 
yenlerin fırka ambarına ve pa
zarlığa girmek isteyenlerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. 

(805) (3632) .. .,. .. 
K. O. ya merbut kıt'aların 

ihtiyacı olan 400 bin kilo un ka 
palı zarfla münakuaya kon
muıtur. İhalesi 20-8-932 cu
martesi günü saat 11 de yapıla 
caktır. Şartnamesini almak ia
teyenlerln be.- gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde teminat ve tek 
lif mektuplarile komisyonumu 
za müracaatları. (594) (3589) 

K. O. ve birinci fırka kıt'a
hnın 640bin kilo hamam odunu 
kapalı zarfla -münakasaya kon
muttur. İhalesi 15/ 8; 932 pa
zartesi günü saat 11 ,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır . 
Şartnamesini almak üzere her 
gün münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminat ve teklifna 
melerile vakti muayyende ko
misyonumuza müracaatları 

(595) (3588) .,. .,. .. 
3. K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti-

yacı için 54656 kilo kuru soğan 
aleni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi ıS/8; 932 pazartesi gü
nü saat 11 de icra edilecektir. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin hergün komisyounmuza mü 
racaatları, ve münakasasına iş
tirak edeceklerin muvakkat te
minatları ile birlikte vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 

(592) (3551) 
* * * bap oda 8 numaralı cümle kapısn 

Maniııadaki 16. fırkanın ae- dan girildikte ufak bir bahçe ahşa 
nelik ihtiyacı olan ( 6600) kilo zemin katı zemini mermer taş ve b 
börülce aleni münakasa ile alı- sofa iki kömürlük, yine zemini meı 
nacaktır. ihalesi 28-8--932 mer taş kuyu ve tulumbayı havi mu 
pazar günü saat ıs tedir. Talip fak bir oda bir hala ikinci .at döı 
lerin şartnamesini görmek için oda bir gusülhane bir hala üçüne 
Kom. za, münakasaya iştirak kat dahi ikinci katın ayni tarzı m 
edeceklerin muayyen vakitte mariıinde denize nezareti kô.miley 
Manisadaki Sa. Al. KOM. na haiz dıvarlar yağlı boya ve baneniı 
müracaatları. (619) 3730) önünde genişçe bahçe derunund 

* * * J kuyu ve bir kaç eşcarı müsmi.rey 
Maniaadaki kıtaat tçın havi etrafı dıvarlı. 10 numaralı ha 

(46900) kilo nohut aleni müna nenin önünde ve alt set üzerind• 
kasa ile alınacaktır. İhalesi merdivenle açılır etrafı dıvar deru 
31-8-932 tarihine müsadif nunda İngiliz tulumbasını havi ku 
çartamba günü saat 15,30 da yu , bir ceviz, bir kayısı ağaçlarım hı 
icra edileceğinden taliplerin vi bahçe ve üst set üotünde mezkil1 
tartnameyi görmek için Kom. tulumba ile ou i•aledılen etrafı dı· 

za münakasaya iştirak lidecek- varla muhat ve mezkür bahçeye k• 
lerin muayyen vakitte Manisa- pı ile müfrez ve taş yalağı ve muh 
dairi satmalma Kom. na müra- telif eşcarı müsmireyİ havi bahçe v• 
caatları (620) (3731) işbu set üzerinde kısmen kargir ve 

'i' ,. "' kısmen ahşap birinci kat kapıdan 

Manisadaki kıt'atın senelik girildikte zemini mermer taş geniş 
ihtiyacı olan (70800) kilo kuru bir sofa kuyuyu havi bir mutfak, iki 
fasulya kapalı zarfla alınacak- oda, taksim suyu iı-saline mahsus 
tır. İhalesi 27-8-932 cumar- techizat ve mu•luk bir kömürlük bir 
teai saat 1 S tedir. Taliplerin hala, ikinci kat yıldız posta cadde-

k ıinde 9 numa.-alı ile sokak kapısı U• tartnameyi görme için komis 
fak bir aofa bir hala bir salon üç oda yon.umuza teklif ve teminat 

mektupları ile Manisa 16 Fır- bir balkon ufak bir koridor bir ba
ka Satınalma Kom. na vakti la, üçüncü kat bir aalon dört oda bir 
muayyeninde müracaatları. balkon ve çatı arası ve balkon ve 
(621) (3732) nezareti kamileyi havi iki bap oda .... 

Samsunda bulunan kıt'atın 
ihtiyacı için ( 90,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarf usulile alına
caktır. 25-7-932 den itibaren 
yirmi yedi gün müddetle ve mü 
nakasaya konmuştur. 20-8-932 
cumartesi saat ıs te ihalesi ya
pılacaktır.Teminatı muvakkate 
si 1350 liradır. Taliplerin şe
raiti görmek ve anlamak üzere 
her gün komisyonumuza miira 
caatları. (622) (3733) 

ve iki bap hane 10-8-932 tarihine 
müaadif çarşamba günü saat IS te 
açık arttırma ile satılacağından ta· 
!ip olanların kıymeti muhammenele 
ri olan ve bunlardan Çakmaçılarda 
Yeni büyük handaki 9 numaradaki 
odanın 500 liranın ve 17 Numaralı 
odanın 500 lira ve Beşiktaş Kıhnç
alideki yedi numaralı hanenin 4500 
liranın ve dokuz numarah hanenin 
8 numaralı hanenin de 3500 
yüzde onu nisbetinde pey ak~alarını 
müstasbiben Beşiktaş icra dairesi· 
nin 931-2167 numaralı dosyasile mü 
racaat1an ilin olunur. 

On Beşinci Hudut Tabur 
Kumandanlığından: 

Kadıköy icra Dairesinden: Bir 
borcun temini istifası zımnında mah 
cuz olup satılarak paraya çevrilmesi 
mukarrer bulunan bir adet kullanıl-

On beşinci Hudut taburu efrat ve hayvanatının 932 idaresi mmnış sandal tekne iıkeleti 10-8-

lçin aşağıda mikdar ve müfredatı yazılı erzakı mütenevvia 2l 1,932 çarşamba günü ıaat 14 ten 16 

ağustoa 932 tarihine müsadif pazar günü mevkii münakasaya ya kadar Kutdilinde Tahtaköprü ci 
.,.anndaki mahallinde satılacağJndan 

vazedilıru.tir. Taliplerin bu baptaki şeraiti anlamak üzere tabu-
ra müracaatları ilin olunur. (3663) 

Cinsi Kilo 
Odw 300.000 
Ot 40.000 
Samaı 30.000 
Gaz 2.500 
Tuz 5.000 
Sığır eti' 25.000 

Münakasa sureti 
Münakaaai aleniy,_ 

" " 
" .. 
" .. .. .. 

Kapa1ı zarf 

taliplerin muayyen olan gün ve sa· 
atte mahallinde bulunacak memura 
müracaat eylemeleri ve yüzde iki bu 
çuk telliliye ve ihale resimlerinin 
müıteriye ait bulunduğu ilan olunur. 

Darüşşafaka Lisesi müdür
lüğünden: 

Darüşşafakaya bir sene için 
lüzumu olan 12000 kilo et ile 

lstanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 3000 metre Amerikan bezi mü 
nakasa ile alınacağından talip 

Komisyonu Riyasetinden: olanların şartnamelerini almak 
Akliye ve Asabiye hastanesi için -16~ çift muhtelif şe- üzere her gün ve ihalei evveli

kil yerli hasta ayakkabı 23 ağustos 932 aslı günü saat 14 te ye günü olan 9 ağustos sah gü-
nü saat 14 te Nuruosmaniyede 

aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Nümune ve tartna- Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye 
meyi gönnek ve fazla izahat almak isteyenlerin komisyonu- merkezine müracaatlan. 
muza müracaatları ilan olunur. (3725) . (3677) 

alınmıyor değil .. 
İşte onlardan birini misal 

olarak arzediyorum: 
Rüyalarını kaydetmek mu

tadında olan J. W. Dunn"8 
namında maruf bir İngiliz, 
civar hudutlarını tanımadığı 
bir arazide avlanırken farkında 
olmaksızın gayra ait bir tar
laya dalar. Karşıdan iki adam 
peyda olur .. Avcının arkasın
dan şiddetle havlayan bir kö
pek saldırtıp, onu takibe baş· 
larlar. Mıstır Dunnes hemen 
geri dönerek kaçmaya çalışır •. 
Nasılsa karşısına çıkan bir ka
pıya can atar .. Kovalanmaktan 
kurtulur .. 

O akşam hanesine avdetin
de rüya defterine bakar. iki 
gece evvel görmüş olduğu rü
yanın şu kaydını okur: 

"liri adamla bir köpek tara
fından kovalandım.,, 

Tarlada uğradığı macera
nın iki gün evvel aynen rüya
sını görmüş bulunması ganp 
tesadüflerdendir. 

Bu neviden çok miaaller İrat 
olunuyor.. Bunların hepsi re
sadüfi v 

rülmüş bir Türk kızının bu ne
viden riiyası çok müellim ol
duğu kadar hayrete ,ayan bir 
hakikat arzetmektedir. 

Bu feci vak'ayı Flammarion 
un üçüncü ölüm cildinden ay
nen naklediyorum: 

Yunanistanın istiklal muba 
rebesine ait 1821 tarihinde ce
reyan eden bu müessir hadise 
Colonel Voutier'nin hatıratın
dan iktibas edilmiıtir.,, 

"Askerlerim bana ııenç bir 
Türk kızı getirdiler. 16 yatın 
da kadar ve güzeldi .. Kadın e
saretinin mucip olacağı men
furiyet ve auitelakki malılm o
lan öyle bir memlekette o ya~ 
ta bir kızı bekliyen akıbeti bil
diğinden bu dehşetlenmenin 
verdiği ürperti ile güzelliği da
ha artmıştı.,, 

"Getirilen bu hediyeyi ka
bul ettim. Emin ve müsterih 
olması için kendisinin aynca 
bir apartımana konulmasını ve 
hakkında cinsi latife yapılacak 
hünnetkarlıkta kusur edilme
mesini emrettim. Esir kız gör 
düğü bu hüsnü muameleden 

"Müslümanlık adatından 
çok uzak olan bir esir hakkın· 
daki bu insaniyetkir hareke, 
tim kızcağızın iyiden iyi bana 
emniyet ve muhabbetini kazan 
dırdı .• Bazı anlarımı yanında 
geçirerek onu teselliye uğraşı· 
yordum .. Validesinden ayrılmış 
olduğu için ıztıraplarını döke
cek benden başka sırdaşı yok
tu. Beni artık bir dost gibi se
viyor ben de ona karşı deru
ni derin bir şefkat duyuyor
dum. Bu benim için öyle büyük 
kalbi bir haz idi ki bu satırları 
müstehzi bir gözle takip eden
ler bu memnwıiyetimin lezzet 
-.e ciddiyetini anlayamazlar. 
Bu zavallı bakiriı dii~tÜğü batar 
nak vaziyetten kurtarmaya kat' 
lyyen karar vermiştim.,, 

"Askerlerimin unutmak üze 
re bulundukları bir fazileti on
lara hatırlatmak iıçin bu husus
ta kendi nefsimce feragat ve 
metanete bir misal göstermek 
mecburiyetinde bulunduğum
dan bu genç esi«- hakkında bat 
ka türlü hissiyat izhar edflmP-7• 
dim .•• 



Birinci Sahifeden Geçen azı ar 

Yarın 
'toplanılıyor 

( Bıqı 1 inal sahifede) 
uı..ııeriniıı tatbik ve neticeleri. 

2 - Talebe ı...~tı ..., aile vul-Jeti. ,_ 

,, 3 - 1 ıtanbul maarifinin umumi 
"'tiyıoçJan. 

4 - Mekteplerin ranclmanlannı 
~tırına1ı: için ittihazı lilzım gelen 
'<tabir 

1 "'. e1öi Bey içtimaı mütea!up mü
otüıtere Türk maarifinin gayeleri 

"- ı>renıipleri baklanda izahat v..-e
ttl. "e luubiihalde bulunacaktor. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

I Maarif vekili Eıat Bey dün öi
e_don sonra Kandilli naathaneslne 
tıdereı. yeni alnum ilit ve edenb 
t•t.kik elmİftİr. Kandilli ra .. tha.oeoi 
Q:diirü Fatin Bey tarafından Vekil 

l'o bazı izahat verilmi9tir. Murif 
'tkil; Bey raoathanenin faaliyet ve • • tziyetinden çok memnun lmld.P-
ıu be:ran etmqtir. 
I Vekil bey, Raoaılıaneye lazım o
•n bazı noksan ali.tın temini için 
1~!ebbü .. tta bulunacağmı vadetmit
~· Vekil bey raoathaneyi ilk defa 
tıyaret ettiğini, bu güne ı..dar mü
••tesenin faaliyetini yakından tanı• 
:'18-tnaktan mütevellit teessürünü iz
•ar elmİftir. 
ı. Vekil Bey bugün lıtanbul San'at 
Lr mektebini ziyaret ederek tetki
~tta. bulunacaktır. 

Yerli mallar 
Sergisi 

(Başı l inci sahifede) 
. Dördüncü yerli mallar aergl. 
•ınde dün bütün hazırhklar ikmal 
•diho.iıtir. Maamafih dün gece 
&ergide tertibatla metgul olun• 
ınuıtur. Serıinin on bahçeai (Bi
tumulu) asfalt fabrikaaı tarafın
dan imal edilen yerli aafaltla ya· 
l>ılmıttır. Mektebe hediye edile· 
<:ek olan bu asfalt çok mükemmel 
bir etkll arzetmektedir. 

1 
Sergiye davet edilen Batvekil 

llnet Pata Hz. ve lktıaat vekili 
Muıtafa Şenıf Bey fu telarafları 
&öndermiflerdir: 

"Dördüncü yerli maUar ıergiai· 
lıe çok muvaffakiyet dilerim. Ziya 
ret edeceğim." 

iSMET 
"Her defasında inkiJaf ve ta

.. akkiainin yeni eaerlerini göateren 
ınmı .. nayiin bir Ağuatoıta açıl
ması mukarrer aergieine davetiniz 
den dolayı tetekldir ederim. O 
&"Ünlerde Ankaradan aynlmam 
llıümkün olamiyacaiı için mazur 
&"Örülınemi rica va Birliti tetldl e• 
den aanayicllere büytik muvaffa
ltiyet temenni ederim efandim. 

Mıutalo Şerci 
Yerli mallar aergiıi komiserli· 

lindenı 
lstanbuldaki muhterem Büyük 

l'.fillet Mecllai azalarınm adreaı.. 
ri bizce ınaldm olmadığından ken· 
dilerine ayrı ayn davetiye ııllnder 
.,,ek imkinı bulunmamıftır. 

Muhterem vekil ve meb'u• bey• 
lerin 1 ağuatoa 932 pazarteai rfi
nü saat 16 da Galataaaray liaealn 
de milli aanayi birliği dördüncü 
Yerli mallar aergiainln küşat mera 
ıiıninde hazır bulunmak ldtfunda 
bulunmalarınr rica ederiz. 

Diploma ve madal
ya tevzii 

Milli .. nayi birliğinin üçüncü 
Yerli mallar Hrgiaine iıtirak eden 
fabrikatörlere dün diploma ve 
llıadalyaları tevzi edilmlttir. Dip· 
lomalan C. H. F. latan bul heyeti 
idara reni Cevdet Kerim Bey tev· 
zi etmiıtlr. Cevdet Kerim Bey tev 
:ıi eana11nda kısa bir nutuk aöy· 
'eyerek fabrikatörlere muvaffaki 
Yet taınenni etmi§tir. 

Dün diploma ve madalya alan 
fabrikalar ıuolardır: 

Cümhuriyet ıırençler mahfili 
Yuhan çorap fabrikaaı, Necip Rad 
Yolin, Şark çikolata, Elit çikolata, 
Melba çikolata, Enver gazoz, Ha
yık karyola fabrikaaı, C. H. F. ka
dınları çahttınna yurdu, Şark it
lemeleri imalathaneai, kumculuk 
işleri Haçık efendi, Hamit Bey ku 
Yuıncu, Seniha hanım badem ez
rneai imal&tı, Hasan ecza fabrika 
•ı, Küçük fabrika, Kehrlbacı Bur 
hanettin Bey, Aria aabun fabrika
sı, Mazun meyve tozu, Rasim ço .. 
rap fabrikaaı, lbrahim zade çorap 
fabrikaaı, Beb kravat fabrikası, 
Karamürael, bıçak imalathaneıi, 
Enia Ali Bey kuyumcu Adapaza• 
rı bez fabrik .. ı, Liyon çikol ataaı 
Çapa marka unlar, Loayon Kemal, 
loryan tekerleme, Haaan Avni B. 
tekerleme, fenerli boya fabrikaaı, 
Elmas kundura fabrikası, Macar 
marangoz fabrikaaı, Tan kundura 
fabrikaar, Turan mebati yağ fab· 
rikaaı, Omer Liitfü ıtriyat fabrika 
aı, Lüks çorap Aralan mensucat 
fabrikası, Argiri aafalt fabrikaaı, 
Hili.liahmer aan'at evi, Neatle, Is
mail Kazım çorap fabrika••, Fuat 
Bey çorap fabrikasr, Şalmon yazı 
ınakineıi şeridi fabrikası, Muata· 
fa Hakkı laboratuvarı, Beykoz 
lrundura, F e•bane, Bakırköy, He· . . 

Buğday 
Kararnamesi 

(Baıı l inci sahifede) 
ti de bailı olarak takdim edilmit
tir. 

Kararnamt1 
3 - Bu karamame mucibince 

Ziraat Bankuı ağuatoa befinden 
itibaren Konya, Kütahya, Balıke
air, Yeniköprü, Sivas, Deni:ı:li, Te· 
kirdağında okkası 5..S lwruttan 
mübayaaya batlayacakbr. 

Bu fiyat normal, aert Ye yumu 
fak bufday için olup kalite farkı 
ve ecnebi maddeler çavdar ve .. 
ire payı olarak tan:ı:ili icap eden 
mikdarlar mahalli borsa ve pa
zarlardaki teamül ve uauller daire 
ıinde teabit olunacaktır. Buğday
lar dofrudan doğruya müstahsil
den aatın alınacakbr. Ve esmanı 
maim tealimioi müteakıp derhal 
ve nakden ödenecektir. Mübayaıt 
edilen buğdayların ne zaman Te 
ne fiyat Üzerinden satılacağı ve
killer heyetince aynca tesbit edi
lecektir. 

4 - Esbabı mucibe lihiyaaın· 
da da uzun uzadıya izah edildiği 
veçhile bu kanunun makıadı müı 
tahıilin harman aonu ilk aylarda 
piyuaya f&ııla bul!day arzetmesi 
nin tesir Ye neticesi fiyat dütkün· 
lüğünün önüne ıeçmetkir. Bizda 
ailo teıkilitımrz ohnadıjınclan buğ
day Üzerine varant muamelesi yaptı
nlmadrfı ve kooperatifi« icap ettiği 
derecede inkitaf Ye taammüm etme
nıit bulunduğundan müıtahailln piya 
•aya malını arzetmeai · keyfiyeti 
tanzim edilmedili için köyNi malı 
aulünii ödemek ihtiyaçlannı kartı 
lamak mecburiıııetile bir an evvel 
elinden çıkarmaia bakmaktadr. 
latatiıtlklerde de görüleceil ıibl 
lıannıuu takip edeoa ilk aylarda 
müatahailin piya ... ya döktiliü bul 
day mikdan ittlblll.k ihtiy~c~ 
çok fevkindedir. Bunun neticeaı o 
(arak bu aylarda fiyat mllatahal
lin aleyhine olarak çok dütme~• 
dir. Meaell Ankara geçen aenenıo 
fiyat vaoatW 4-12 dir. Halbuki •· 
ğuıtoı kanunu yani bet aylık vaaa 
ti 3-12 dir. Yani müstahıilin buf· 
day aattığı mevsimin fiyatı sene
nin ve mütebaki yedi aylık fiyat 
vaaattlarinden yü2de 30 ve 35 da· 
ha &§ağıdır. Geçen sene gene An 
kara boraaunda ıubat vaaatisl IS· 
29 kurut olduğu halde tetriniev
vel vasatlai 2-27 dir. Aradaki fark 
yÜzde !16 dor. V ekilltt heyetinin 
bu sene Z iraat bankaamca müba· 
yaa edilecek bufdaylar için tea
bit etmlt olduğu 5-5 kurut yeni 
mahauliln plyaaaya döküldiifü 
ırıevılıne takaddüm eden ayların 
istihıal mıntakalarınm umwnlyeti 
itibarile va .. tiaine tekabül ettiği 
gibi ecnebi buğdayları gümrük 
hariç olark 11rf latanbul fiyat va• 
aaıtıerinl de geçmektedir. Buğday 
ınabauHlnün az oldufnnda da mila 
tahall gene elindeki malını yukan 
da lzah olunan aebeplerle satmak 
mecb11rlyetlnde olduğu için mah· 
.uJ ufıimrn fiyat Üzerindeki eaıulr 
oı..ık .,. bundan kllylilnün lıtifade 
ai mahdut olacaktor. Onun için bu· 
ııGn bazr tesiri ancak kanunlardan 
aoma plyaaalarda buğday ~en ıne 
aafe farklan düıünülmeyerek bütün 
alım yerleri içln tek fiyat kabul 
edilmiatfr. Bu tek fiyat uzak yer
lerde olduğu kadar yakın mahal· 
lerlnde leyhine tellkki edilmittir .. 
Sivaata buğday meseli. Eekitehire 
nazaran nakil maarafına tekabül 
eden 20 25 para fazlasına aatıl
mıt olnıaaı Eekltehir piya .. aında 
sair alıcılar mübayaatmda da teııl 
rinl gl>ıterecek ve iki piyasa farkı 
ırene müataball leyhine telafi edil 
mit olacaktır. 

5 - Bufday meaeleoinin .. asın
.ı.,. halli ayn bir mevzudur. Ve• 
hemndyetlni dalma muhafaza ede
eektir. Buğday mabıulünün verimi· 
ni artmnak ucuza mal olmaamr te
min etmek ınüıtahsile malını deyeri 
fiyatında .. tabllmek imkan ve sebep 
!erini hazırlamak buğday satııını tan 
zim etmek bul!day üzerinde kredi 
temin eylemek ve ili.b. gibi bir çok 
tedbirler üzerinde uğratılmaktadır• 

Zamana ve paraya mütevakkıf o 
lan bu eaaalı tedbirler yanmda bu 
aene bu kanunla temin edilmesi dü 
ıüni!len ve beklenilen nokta yukarı 
da izah olunan mevaim sukutunun 
önüne geçmek ve bunun çok mühim 
ve büyük olan zararlanndan müstah 
sili korumaktır. 

iyi bir suretle tatbik edildiği ".a 
kitte neticenin çifçi l""!ne çok !e~ız 
li olacağı ve memleketin en muhim 
bir nıahıulü hakkında alınacak ted
birler için bunun hayırlı bir baılan
ğıç olacağına ıüpbe etmem. Bu f!'.~i 
susta zatı alilerinin., ~immet ve 
yetlerlni rica edecegım. 

K .. (üye kanunun ruh ve makaa 
dmı :!tatmak köylünün el!nden ma 

1 ok Pahasına almak 11teyenle-
ını y d 

rin propağandalarma mey an v!'": 
memek, kanunu iyi surette tatbıki 

h d-:- nezaret ve kontrol al 
uaunu ~- . ti . d 

bnda bulundurmak c.ıhe cı;ın. e ~s 
f hlmınet ve faa)ıyetlerının teoı~ 

:: neticesi çok büyük ve kıymetlı 
olacaktır· • üba 

Her vilayette buıırday .m yaa 
d bulunmamak zururetı alım ma 

sın a . . k 1 • hallerini teıkilll.t veaaıtin no aan ıgı 
.. ··nden mahdut tutmak ve ancak yuzu . _,_, .. h. 

ıimendifer yolu ilzennd.,,.. m'! "'! 
merkulere haıretmekb "d mecalburıyeti 
ardır. M~. ug ay ım ma-

Beyaz Ruslar 
Suikastler mi 
Hazırlıyorlar? 

(B;qı 1 inci sabi/ede) 
Ye ~nunun tayini cezaıını talep 
ederken Gorplof' a lstanbulclan 20 
haziran 932 tarihile ıırönderilen bir 
mektup okumuttur. Mektup lstan
buldaki beyaz Ruslardan birisi tara
fından rönderilmit ve ketil tevkifha 
nede iken yazılmqtrr. Katili t"fCİ e
den ve bütün beyaz Ruılarm ayni 
zihniyeti tatıdığını ifade eden, Bol
ıevik Ruıya ile doıt geçinen bütün 
devletlerin ricaline kartı ayni kas
din tevcih edileceğini ihıas ve be
yan eden, kardeş, doıt kelimelerile 
bqlayan bu mektup ıudur: 

"Şu geçirdiğin münzevi ve elim 
anda kardetlerin. do•tların olarak 
kalplerimizi oana tevcih ediyor ve 
senin elemine iJtirak ediyoruz. Ken
dini fikren kavi , vücutçe salim kur
ban etmeğe daima amade tanıyoruz. 
Attığın kurıunu sana Allah. attordı. 
F ranısanın en büyük, en uıl ve en. 
namuılu adamı, Rus itinin bir an 
evvel halledilmemesinin ölümle kartı 
lanacafını Fran .. ya anlatarak ölebi-
lirdi" . 

Mektubun Frrınsrz ınahkemesın· 
de kraat1 ve pzetelerde netri m~
lekethnizde yukarıda da kaydettiğı
miz gibi hayret uyandımu,tır. Bil
b ... beyaz Ruslar lstrınbulda çok
~- Ve hll' nevi büsnll muamele
ye mazhar vazlyettedh-ler. Bunlann 
zihniyetine tercüman olduğu farze
dllen bu mektap elbette ki va:ı:lyetle 
rlnl tlipheye dll9ürecek ve hatta aar
.. caktır. 

Bayaz Rualarm memleketimizde
ki mlaaıfirperverlli{ sullatlmal ede
...ı. bir takını auikaıtlara mllzahlr 
olmalan n belld de~~~~ için fena 
makaatlarmı fiUe in ettlfteek 
fmıatlar beklemeleri, bu mektuba 
nazarım, ihtimal dahilinde ıı>~ı. 
tedlr. Bu hususta İstanbul polla ve 
emniyeti umumiye tetkllatı. · · liznn 
ıelen allkayi ve dikkati ıı>ıtererek 
derhal tahkikata batlaınrttor: 

Ancak mektubun lmzaıız olmuı 
ve bütün beyaz Rusların gönlll bir
liiini ifade e-i daha ziyade dikka 
te §&Yan görülmti,tür. 

Bakalım şebrimlzdek! beyaz Rua 
lar bu bldiseyl nasıl tefsir veya te
vil edecekler?. 

Lilyllıayı lm:ıaladı 
PARIS, 31 (A.A.) - Gorguloff, 

temyiz layihasını imza etmittlr. 

Asma köprü 
Meselesi 

(BBfl 1 inal ,,.bit ede) 
uzun tetloikat neticeainde muva• 
fık görülmiiftür. İDf&llt için biri 
Amerikan, diğeri Aho.an iki ser
mayedar arupu talip olmu9, Ama
rikan projesi tercih edilıniıtir. Bu 
projeye ıöre, grup, köprüyÜ orta
da iki ayağa utinat ettirmek SU• 

retila aama olarak inıa edecek; 
birinci ka,tan yaya yolcular, ikin· 
ci kattan tramvaylar ve difer ••
aaiti nakliye geçecekti. Köprünün 
tam ortasında, iki ayak arasında 
a - 4 kath muhtete::ıı bir otel vü
cude getirilecek, birinci kah ge,zi· 
no olacaktı. O zaman Galata'da 
bulunan Boraa ve difer ticaret&· 
ı:ıeler için köprüde mükemmel te
aioat vücude getirilecek, bu suret· 
le .. hrin ticaret hareketlerinin 
merkezi ıikletf köprüye nakledil
mit olacaktı. Sermayedar grup, 
bu binaların kiralanndan köprü
nün bedeli ~ını mahaup ede
cek, sarfedeceği parayı bu kiralar 
dan çıkaracaktı. 

Komisyon. kararını vererek ra
porunu Mabeyne tevdi etmif oldu 
iu eanada, Abdülhamit'e verilen 
ve köprünün Amerika'lılara İn§& 
ettirilmesi Aimanlan güceııdire. 
ceğine dair olan bir jurnal Üzeri
ne iş geri kalmıf, komisyon laf· 
vedilmiıtir. Komisyonun raporla
" elyevm Bahriye Mahzeni ET· 
ı-akında bulunmaktadır. Vaktile 
o komiayonda bulunan bir zat, 
bize, asma köprü meaeleıinin bu 
suretle daha o zamandan halledil 
mit bulunduğunu, aradan 30 aene 
geçtiği halde bu meaele ile uğra
şrldığını aöylemif ve Bahriye Mah 
zeni evrakındaki eski doayamn 
belediyece çıkartılarak tetkiki 
belki faydalr olacağını ilave etmit 
tir. 

Şehitlere ikramiye 
Malul efrat ve zabitan ve ıehit 

ailelerine malmüdürlüklerince veril-
1411Jkte olan tütün ikramiyeleri Emin 
önü malmüdürlüğünden tevziat ni
hayet buhnuıtur. Fatih .Malmüdür
lüğünden tevziat devam etmekte <>
lup ıimdiye kadar 214 kiıiye para 
verllmiıtir. Fatih kaymakamı Beyin 
riyaaetinde olan bu komisyon daha 
800 kitiye ikramiyesini verecektir. 
Dün Fatih kaymakamlık da.ireaine 
bir çok maluller müracaat ederek 
ikramiyelerin bir an evvel itaaını ve 
seri bir ıekilde makbuzların tanziıni 
ni rica etmişlerdir. 

·~i;;ö:ri~··d~";;i:.-.;i;;;d;iri--.;üi: 
yetler dahilinde kendi ihraç iıtaayon 
larında buğday mübayaa edilmit ol 
maıırun iyi tesirlerini görecekleri ve 
istifade edecekleri tabiidir. Kanu
nun iyi ıurette tatbikiyle bizzat mec 
bur olmanızı ehemmiyetle rica eder 

· etler dilerim elendim. 

ımpiyat'ta 

Olimpiyatlar 
Açıldı 

Merasimde 105 bin 
kiti bulunda 

LOSANJELES. 31 (A.A.) 
Bulutsuz bir gökten yakıcı -1ar 
neıreden günqin ııöz ..__n :D 
yası altında Olimpiyat .,...ı_.n 
küşat resminin yapıldıiı zamaa fıa
rikuli.de güzel olan stadyomda 105 
bin Olimpiyat meraklıaı ve ifıkı. üs 
tüste yığtlmıı bir halde tephın.-ı 
bulunuyordu. Buniar araamda Müt
tehidei Aınerika reiaiciimlııur muavi 
nile dünyanın dört lıöşeoinden gel
miş olan prenıler ve uılzadeler var 
dr. Konulmuş bDılerce bahçe ...-•i
yelerinden türlü türlü renkler akaet 
mekte idi. Aren -.fmda pyet CÜ
zel zinet kumaşları ve yüzlerce bay 
rak dalgalanmakta idi. Bu aralık 
2000 kişilik bir muganni heyeti O
limpiyat tarksını teıanni etmeğe 
baıladı. Muganniler •İrkin bir ucun 
da mevki almışlard;. Bunlaı· bir ta
raftan terennüm ederken ıirkin di
ler ucunda Baron Du Gouberıina, 
müıabıklara hitaben bir nutuk irat 
ediyordu. Havada ve sirkin etrafın
da kabili sevk balonlar, ve tayyare
ler uçmakta idi. Müttehidei Am«ika 
reiaicüınhur muavini geldiği ~ 
oyun meydanındaki bendo, Ameo-i
ka milli martını çalmıftır. Saat 2.55 
de atletler, bir geçit reırrıi yapmağa 
başlamlfla.rdır. En önde Yunanlılar 
bulunmakta idi. Diğer atletler, men
sup oldukları memleketlerin iaiınle
rine göre Alfabe tertibi üzere Yu
nanlılan takip ediyordu. Bu atletle
rin adedi 2000 idi. 

Atletler alkışlanıyor 
LONSANJELES, 31 (A.A.) -

Thnlerden her birini bir alkıt tufa
nile ıetarnlamak suretile aeyircilerin 
milliyet husuıunda göaterdiklerl bi: 
taraflık, oyunların atisi için bir falı 
hayirdir. Şıklıklar itibarile ftalyan
lar ile Japonyaldar bilhaasa nazarı 
dikkati celbetmekte idi. Mavi bir ü
niforma gi:finmit olan (talyanlar, Fa 
ıist uaulünce kalababğı aelimladı· 
!ar. M. Curtiı, Olimpiyat oyunlan
nı açtıktan sonra kendisi bir Fanfar 
tarafmdan selamlanmıştır. Fanfar'ın 
natmelerine boru aeoleri de kantlDlf 
tır. Ayni zamanda 10 plre de top a
blmqtor. Bundan sonra Olimpiyat 
ın nı-.aleoi yakılmış ve bu oyunlara 
mahıus olan bayrak çekilmittlr. Bu 
meraılın yapılırken Olimpiyat marşr 
çalıDIDlştır. Dört bir tarafa yllzlerce 
gl>vercin salıverilmiştir. Bunun üze
rine Amerikan eeldrlmcllerlnden 
Galnan, bütün atletler namına tahlif 
edilmiş ve bundan sonra atletler, 
ıtadyumu terketmitlerdlr. 

Rus mütehassıslan 
bekleniyor 

Ruayadrın gelen makinelerin nere 
d-ontajı yapılacağını teablt edecek 
heyetimizle birlikte çahfmak llzenı 
tehriml:ı:e ıelecefi J'UJlan Sovyet 
mütelıaaaıılannın ne günii lstanbula 
nıuv...ı.t edecekleri malftm değil
dir. Sovyet vapurları kuınpanyaamrn 
bugün ve yarm birer vapuru ıın.nı 
nııza ıelecelna de heyetin bunlardan 
birinde bulunduğu zannedllmeırıelı:
tedir. Rua mütelıaaaıalarının ayın 
14 ünde limannmza gelecek Sootyet 
Yllpuru ile latanbula ınuvaaalatlan 
beklenmektedir. 

ZAYl - Yilk arabamın 1752 nu 
maralı plakuını zayi olınu9tur. Ya 
nisi alacağımdan hükmü yoktur. 

Cibali biaküi fabrikası ııııhibi Ab
dullah. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi baatalıklar tedavlJMı.. 
neai Karaköy Börelrçl fırını •ıraam· 
da 34. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Devli hastalıklar 

tedavihane&İ - Beyoflu Mulen
ruj yanında Zambak aokak No.41 

Bir kadın 
Katil oldu! 
Kendisine yapılan 

tecavüzü mütecavi
zin kanile defetti •• 

BEYPAZARI, - Kervanlar 
köyiiııde feci lırü- cinayet olmut, 
t.ir lı:eolm kendine tıııcavüz etmek 
iııtiyen bir erkeği öldürmüıtür. Ha 
diııe §Öyle o'-ftur: 

Burada Kaykalmm oilu Ha.san 
.isminde bir tlelilı:anlı vardır. Ha
•an 90n giialerde bir e•li kadına 
gönül vermİJ. fakat lı:adm tarafın 
dan tiddetle reddedilıniıtir. Ge
çen gün köyliilerin cuma namazı· 
na gittikleri t.ir anda Hasan, har
manda çalışan kadına tecavüz et
mittir. 

Uzun bir boğufmadan aonra 
kadın, eline geçirdiği bir lı:amayı 
çekerek Haaaru göğaümlen vur
muı, Haaen kaçmıya batlamııı. fa 
kat bu aefer de arkaamdan taban· 
ca ile ateı ederek delilı:anlıyı öl· 
dürmüıtür. Kadm tevkif edilmit
tir. Tahkikata devmm edilmekte
dir. 

Sekiz bacakh buzağı 
ORDU, 28 - Gölköy nahiyesi· 

nin Aalanyurt köyünde bir inek 
aekiz bacaklı bir buzaiı doğur
muıtur. Buzağı bir müddet aonra 
ölmüttiir. 

Ordu'da faaliyet 
ORDU, 28 - Vilayetin her ta· 

rafmda köy ka :-ununa tevfikan e
aaslı aürette yol faaliyeti batla• 
mıftır. Vali Nazif Bey yapdan 
yolları at Üzerinde bizzat teftit 
etmektedir. Şimdiye kadar Fat..
nm meıhur rlıcaıına gidebilmek 
için, buradan doğru yol olmadığın 
dan, Fatsa tarikini ihtiyar eder· 
!erdi. Vali Nazif Beyin himmetile 
dofru yol açılmaia batlllDIDlftır. 

Belediye, senevi birkaç yÜz lira 
ile iaticar ettiil binadan çıkarak 
ınuhaaebei huıusiyeden 4 bin lira 
ya aatm aldılı yeni binaya naklet 
mittir. 

latanbul ikinci İcra Memırduğun 
dan: Bir alacaktan dolayı mahcuz 
olup paraya çevrilmesi tııka"rür e
den ve tamamına on iki bin lira kıy 
met takdir edilen Galatada camii ce 
dit nıahalleainin zülfü aruz aokairn
da kain atik 16-16 mükerrer va ce
dit 6-8 numaralıu-la mürakkam ve 
tahtında dükkanı müıtemil n to
vekkül hanı namile maruf bir bap 
kargir banın yirmi aekiz biHe itfba 
rile alb hisaeoinin icra kıhnan birin
ci arttrrma11 neticeainde bet yüz lira 
bedelle talibi uhdesinde kalmıt İM 
de bedeli mezkUr kıymeti muhamme 

niye ve mezkiir gayri menkul üatün
deki ipotek bedelini tecaTilz etme
mlt olınaama mebni 3-9-.932 tarihine 
mü .. dlf cumartesi günü ... t 14 ten 
16 ya kedar keza dairede ikinci a
sık artbrmall İcra kılınacaktır. art
tırmaya ittirak etmek isteyenlerin, 
mezkUr mahallin kı>'!"eti mulıamme 
neoi olan mebl&tı mezburun yüzde 
onu nisbetlnde teminat akçaaı v-• 
leri lhımdır, baklan tapu •icillerile 
aabit olmayan ipotekli alacaklılarla 
irtifak hakkı sahiplerinin ve diler 
alakadarların ve faiz ve masrafa da
ir olan bu iddia ve fıaklarmı t..rihl 
ilandn itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı miiıbitelerlle birlikte daireye 
bildirmeleri lazımdır. Akıl takdirde 
baklan tapu aicillerile sabit olma· 
yanlar a&bf bedelinin paylaıına11n
dan hariç kahrlar. Mlietralı:lm Vff• 
si ile belediye rüsumları ve ft!af 
lcareol mütteriya aittir, daha fada 
-16mat almak iateyenlerin 30-7 • 
932 tııri.lılnden iılbaren daire divaa· 
lıaneolnde uılr bu.luodunılacak olan 
arlbı- p.rtnamellne ve 930-5368 
numaralı dosyauada -=t .,. ,_. 
halll mezkdnın evsel .,. meııalıa .,. 
.. irealni baYİ vulpt .,,., takdiri lay 
met raporunu ııörüp anlayabilecelde 
ri Din olunur. 

ars ıraa 

Bankasından: 
Emval Cinai Mevkii Zira Ev Dö Vergi Mu ham-

No. Kıy maıKıy 

ıs Hane Kızılmurat 500 o o 3749 2000 
17 Harap fırın HükUmet 104-0 2000 

caddMi 
26 Arsa Küçükminare 350 o o 200 
51 Bağ Kalburcu 9 00 450 
52 Bahçe İnce bark 41 00 4100 

1 - 20 temmuz 932 tarihinde mülkiyetinin ihalesi tekarrür 

eden evaafı yukarıda yazılı gayrimübadil mallarına talip zuhur 

etmediğinden müzayedenin on bet gün daha temdidine karar 
verilmiıtir. 

2 - 3ağuatoa 932 çartamba günü saat on bette oaleni müza
yede suretile ihalesi yapılacaktır. 
. 3 - Ellerinde gayrimübadil bonoıu olanlar bonolarını bedeli 
ıbaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dfuı kü
surat nakten tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye İ§tirak edebilmek için ihale saatinden evvel 

~~zayed~ine işt.irak. olu~acak em~alin muhammen kıymetinin 
yuzde yedı buçugu nııbetınde temınat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale ihale günü Ye ihaleyi müteakıp ~inen ve 
tamamen tesviye olunur. , 

6 - Mezkur emval ile satıı teraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak istiyenler Tarsus Ziraat Bankas• 

Gayrimübadil itleri memurluğuna müracaat ederler. (3697) 

Konya Nafia Bqmühendisliğinden: 
( 41793) kırk bir bin yedi yüz doksan üç lira bedeij keşifli 

Konya - Beytehir yolunun 42+ 900 ile 51 + 900 inci kilbmet

rolan araımda (9000) metre tulünde ıoae tamiratı esasiyeaile 

imalatı smaiye tamiratı cüziyeıi kapalı zarf uıulile münıkııa
ya konulmuıtur. 

İhalesi 24 8 932 çar§amba aıünü aaat on beıte vilayet 

daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 No. ka

nun ve Nafia itleri Münakasa ıreaiti umwniyesi ahkamına göre 

hazırlıyacaklan kapalı zarfı ihale zamanına kadar Vilayet en

cümenine tevdii ve tafıilit almak iatiyenlerin batmühendisliğe 
müracaattan ilin olunur. (3726) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Bursa - Mudanya hattında yazın deniz banyoları mevsı
minde tatbik edilen ve münhasıran Mudaoyaya dönecek yolcu

lara mah.uı olan tenezzüh tarifesinin, aynen Mudanya - Bur

sa azimet ve avdet seyahatlerine de teımil edildiği ilin olunur. 

(3739) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAJ.etinden 
Vekilet için 90 ton kok kömürü alıncaktu. İtaya talip olan 

ların ıartna.meyi görmek üzere Ankara Sıhhat ve lçtimai ı Mu 

avenei. Vekileti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İs
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat 

eyelemelerl. (3741) 

Çatalca Ziraat 
Bankasından: 

(Karar No. 119) Yunan tabaıına 1<il olup gayriınıübadil 
bonolan mukabilinde •atılacak olan Silivri kazasında iskele 

mevkiinde kain 14,695 lira bedelı muhamminel.i Un fabrika) 

ar 30-7-932 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 21 gün müd 

detle müzayedeye vazedilmit olup bedeli haddi liyik görüldüğü 
takdirde 20 ağuıtoa 932 tarihine mündif cumartesi gWıü saat 

15 buçukta ihalei kat'iyeıi icra krlmacağmdan talip olanların 
ıeraiti anlamak ve pey ıürmek üzere 'fo yedi buçuk kuruş pey 

akçelerini müstaıhiben Silivrı malmüdürlüğünde müteşekkil 
ıatıf komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. (3631) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Haıtanemizin mnhtellf tuabatmın ıhtiyau olan ' '127" ka

lem alili cerrahiye 28 temmur 932 tarihinden 28 ağustos 932 
pazar gününe kadar bir ay müddetle ve aleni münakasa sure. 

tile münakasaya konmuıtur. Talip ~anlar ıartname ve listesini 

görmek için lıtanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlü

ifuıe ve Ankarada her aıüo öğleden evvel idare memurluğuna 
müracaatlan ilin olunur. (3672) lstanbul Yarış ve Islah 

Encümeninden: 
Haydarpqa Emruı Sariye Ye latilliye Hastane11inden: 

5 8 932 At yatırlannın dördüncü İngiliz Handikabına 
MüeHeaemiz için bir ıene nrfında lüzuınu olan sadeyag"ı · 

giren hayvanlardan Frig 57, Piıyer 56, Strombolis 52, ve betin· 

d H d "k Ki 5 B hakkında 21 temmuz 932 tarihinde icra kılınan aleni münakasa 
ci tay mah ut an ı abına giren Yıldırım 58, as 7, oa-
kurt 55,5, Daylaght 54, Murat 53, Karaca; Yavuz Oğuz 51 rer netiee1inde verilen fi.t gaii 11örülclüğünden münakaıanm bir 

kilo iaklet tatıyacaklardır. (3728) hafta tehirile tekrar münakaıaaııı. karar verilmit olduğundan --------------------------! yevmi münkua 6 afuatoı 932 tarıhine mü.sadif cwnartMi ola-
lst. Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: rak tenıip edildiiinden taliplerin tttaiti Hbıka dairesinde yev. 

(20000 kilo ekmek, 15,000 saman, 6.400 arpa, 2.000 yulaf mi mezkiirda ıaat (14) te ltaanbul Limanı Sahil Srhhiıye mer-

2.000 kepek, 4.200 mısır, 6.400 kuru ot, 2.500 butday) latan- kezinde mütqekkil ihale komiıyonuna müracaattan ilin olu. 

bul Ziraat mektebi ihtiyacı için muktazi bulunan yukarda mik- nur. (3735) 
darları yazılı 8 kalem ekmek ve yem kapalı zarf usulile 24 a

ğustos 932 tarihime müsadif çar9amba günü saat on bette iha
lesi icra kılınmak Üzere münakasaya konulacağından taliplerin 

ıeraiti görmek için her gün ve ittirak için de 'fo 1,5 teminat pa 
rasile birlikte yevmi mezkiirda İstanbul Maarif müdüriyeti bi
nasında ki.in liseler muhaaebeciliği nezdinde mütCfekkil I.tao

bul ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaattan ve 

teklif zarflarının mezkiir saate kadar tevdii. (3670) 

Feyziye Lisesi müdürlüğünden 
İkmale klamıı talebenin derslerini yetiıtinnek üzere mekte

bimizde Fizik, Kimya, Riyaziye ve Liaan dersleri için ikınal 
kurdan açılmııtrr. Mektebimiz talebesi ile hariçten bu kursla

ra sinnek isteyen talebe ağustos 4 üncü perıembe gününe ka
dar her gün mektebe müracaat edebilirler 
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1 . 

göriilen 

'' ODEO '' lgneleri kullanınız. 
Elektrik usulile imli edilmİf pl&klann 

bututuna g8re imal edilmittir. 

lstanbui Havagazı şirketi 
Taktir ol-mut Kat raa 

lift 
Hafif yai 

NaphtaHae 
Saqazol 

(ayaea Carboaileum evsafını haizdir) 
Solvent Naphta 
-tıhia ~karılmııtır. 

Bayotln'nda Şirketin idare merkezi olan Metro 
Hanında (MOfteriler Daireli) 1 inci 1.Fithı 12 

numaralı odaya mllracaat 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

NHSAR 
KiLOiLE 

10000 kilo aade yafı: Kapalı zarfla ihaleti 2 Aiustos 932 
.... sünti ... t 10 da. l,&,10 ldlohdı damlı .. 50 kilohak ~ • ..-. C.t:irilecek kapların tania olma••na dikkat edibeliclir . 

zo ton Muot: Açık münakasa ile 2 Aiustos 932 salı günü J I 
saat~!:. makine yatı: Açık münakasa ile ihaleti 2 Ağuato• 1 nhı· ar Mu'. skı· 
932 salı ıünlt saat 15 ta. t Sa tıs Ma~azaları 

Deniz 1aı ...... et1eri ihtiyaa olan pıkanda cina ve mikdan ya-
:sılı malzemenin hizalarmdakt tarihlerde münakaaalan icra kıh- Beyofla, Parmakkapı Galata Rıllb1111 
nacafmdan tarb«ımelerini ıllrnMk için her ,tln ve venneğe ta· 
lip olacaklarm latuıbal deiterdarlıiı vesneaine muvakkat temi. 
natlannı yatırarak alacaktan makbuz ilmühaberlerile birlikte mil 
nakaaa gün ye saatinde Kaaımpatada Deniz Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatlan. (3222) 

ÖLUM 1 

SiVRiSiNEKLERiN 
KANATLARILE 

.. Y•h•t eder. 

111111' .,_. ,. ... " lılillılt aeılar ..... 
.... lıulalıkllr .....ıthıelılerltı ..,.... 
.lıın ...ıuıı. .ııw-. Her ... ,, lı • 
................ ııtıt;yet - lıuı •lllı
lllı ııl•llna llrapllle mıta olular 
~lr. ...... ıvın keııdlıılzl " 
afrMı alllalzl -.ıanıu klnlJllllUI ft !ııı 
llWıh •tııllrl .... adlıiz. 

sı..ıı 1 ..... 
1 
••• lıilaıı.11 .. ..,... 

lllr'aıle w lıat'I ...... 11411 uk ltla • ................. ,.. ............. 
FUT'tlr. len nalı " llyalı tiztHi tllMlıı 
h 1 1 • •• ...... ..... tllklıat eıllılz. 

.. .,.. mOftQrU:i teneke Qaertncl• bu realm 
Mevcut cl ... 1- aıc1ıoıma mal l"LIT cl•Ollcllr. 

U... ....... : J. BERT " IOREKASI llluııııı- Balata Y°'"* lıaa 

Nafıa Vekaletinden: 
400 ton yerli çimento kapalı zarf uaulile münakaaaya konul

ınuttur. Münakasa 13 8 932 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafia Vekaletinde Müateıarlık makamında icra edile 
cektir. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı, temi 
nalı muvakkate ve Ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte 
komiayona vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa f8rlname
lerini latanbulda Haydarpata Limaa itleri müdürlüjündea, An
karada Malzeme dairesinden tedarik eebilirler. (3460) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Baımüdürlütünden: 

1 - Yeni Sayyat Muıile Tünbiaar ft Mekik mot&lerinin 
makine tamirleri pazarlığa konulacaktır. 

2 ·- Şeraiti fenniye evsaf tartnameeini öf..-ek iateırenlo
rin Müdiriyete müracaatları. 

3 - YJOvmi ihale 3 Ağuıtoa ça,,.mba güaü saat 14 le icra 
edileceğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçalarile mesk6r 

AN 
Türk 

DOLU 
Şirketi 

t Onc11 Htaıa fataaW 

ihtiyat veSermayesis (1.000.000) T6rk Urasıdır. 
Nama muharrer hiue senetlerlnln ( % 60) ı T6rlder ellndedlr 

Ttlrldye it Bankaaa taraluaclan tetkfl olanm-qlu. lclare meell.. ve 
m4lclflrler laeyetl ve memarlan kAınHın Tllrld•clen mlrekkep J'esh• 
Ttlrk Sigorta Şlrketlclir. Tu.tılyenla laer tarafmcla (200) 8 seçen 
aceatalannuı bepal TUrktlr. Tlrldyeala eti mllblm m8•naelerlnln •• 

bankalanma ıılsortalanm fena etmeldecllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi praitle yapar. H-r wkınmda zararları alr'at 'fe kolayhlda lkler. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefonı l.t. 20551 

Mıntaka San'at 
Mektebi müdürlüğünden: 

, Talebe kayrt ve kabulüne 1 Ajuatoa 932 pazartesi hqlana
cak ve 14 Ajustoa 932 pazar gilnü saat 17 ele niha1et Yerilecek
br. 

«ŞARTLAR• 
1 - Leyli meccanilik için latanbul Vilayeti nüfuaunda 

kayıtlı olmak. 
2 - tik mektep msunu olmak ve 15 y&fmdan yukan bu

lunmamak. 
3 - Mektepte talim edilen metleklenle çalıtabilecek sıh

hat ve bünyede olduiu mektep doktorunun raporile 
sabit olmak. 

4 - llk mektepte okunan deulerdeo Japılacak müsabaka 
ımtihanmda mektebe alınacak ebe adedi arasına gi-

. rebilmektir. l.m•••••••••• .. 

fstanbul C. MüddeiumuiQllltfnden: 
latanbul Adliye dairesi için muktui kıriple maden kömü

rile odunu münakasaya vazedihnittir. Ş.rtnameyi hw ırüa Adli

ye levazımmda ıörülebilir. Münakua1.a iıtirak edecelrlerin 17 

Ağuatoa 932 çartamba günü aaat 15 to-)>elterdufıkta müte,ek

kil komisyona müracaatları. (3684) 

ln~isarlar uınnmı ınn~ırınıon~en: 
Nümuneaine tevfikan Ye kapalı zarfta (202&0) metre yerli I 

Amerikan besi satm almacaktır. Talip olanların nümune" ıe
raiti görmek üzere her gün ve mtinakaaaya ittfnık etmek İıçİıl de : 
ytbde 7,5 teminatlarmı hamilen (4 8 '932) peqembe ıünü saat 

SEYRISEF AIN 

lltrlıu - : Oalna Dpır1l 
-,... B. 2363. fıabe A. Blôtci 
'itllıı ............. 1. 1740. 

IZMIR - PiRE - lsKENDE
RIYE POSTASI 

(EGE) 2 Aiuato. salı 11 de 
Galata nbbD11Ddan. 

TRABZON POST ASI 
( KARADENiZ) 3 Atua
t• çar .. mba 18 ele Ga. 
lata rıhtUD1ndan. 

iZMIR - MERSiN POST ASl 
( INEBOLU ) 3 Ağustos 
çarpmba 10 d1 Galata 
r htımından kalkarlar. 

C.M'Lfi-Lo.,u__,......c~.....ı.._w<&.1....0......ı.......u....,_..,......_.nilu..,...U..,~ml(~._ ______ ~~~~ 

Tarsus Ziraat 
Bankasından. 

Emval Cinai Mevkii Zira Dö Vergi K. 
No. 
120 Tarla Zübeyir K. 120 100 1/ 2 hiuesi 
J21 » Araplar K. 29 25 2/ 3 ,. 
122 )) » )) 38 38 1/ 2 ,. 
126 " Kızıl yaka 73 00 tamamı 
127 Bahçe Zorbazhark 130 00 » 
128 )) lskiliç 70 3000 ,. 
129Hane anaaıCaminurM900 ()() ,. 
130 " » )) 00 00 ,. 
131 » )) » 300 00 23/30sehmi 
132 » )) » 300 00 5/ 30 )) 1 

1 - Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadil mallan 14 1 
muz 932 perıembe tarihinden itibaren yirmi gün müdd 
eleni müzayede suretile sawlığa çıkarılmıttır. 3 Ağustos 
çarıamba ııünü aaat on bette ihale.i yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye i,tirak edebilmek için ihale 1aatindeıı 
vel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıy 
nin yüzde yedi buçuğu niahetinde teminat akçesi verilecekti 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakıp pef
0 

ve tamamen tesviye o!ıı.uıur. 
4 - Ellerinde haziran 928 tarihli talimatname ahka 

ıöre eshabma verilen gayrimühadil honoau olanlar honol 
bedeli ihaleye mahaup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan 
küaurat nakden tetviye olunur. 

5 - Mezk<ir emval ile aatıt teraitinin teferrüatı hakk 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden s 
Tarsus Ziraat Bankaaı gayrimübadil itleri memurluğuna ın 
caat ederler. ( 

EMO"S 
FAUIT SALT 
lııbı.z. aibhat a..Nüıla 
menbaidir. Banu. altmİf se
tıedcıı fazla mavaHaki7df 

l lk b6t0Jı dilııyada (anjgmif 
Eno'• uFruit Salt" mm. 
tah&arlndan aabah Ya 
ıüpm bir hardalı: n dem· 
aımda bir lı:ahft ~l!i mik
darinda atarat dcf cdinls. 

..... 
. ,._ 
ı a Açık arttırma ile satı 

Mersin Ziraat 
Bankasında • 

• • 
Mahalleti MeYkii 

ı Cinai Emlak Maliye 
No. Devir K. 

Lira 
sın 
No. 
64 
65 
68 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Mahmudiye Sokak 66 Dükkan 37 1.500 2.000 
ll • ll ll 39 2.000 1.400 
11 Hükamet C. ai 11 7 2 500 2 800 
• • ll lt 9 11 3.0-.0 2 gi)() 
11 » ,. 11 15 .6:>0 8DO 
• • ,. ,. 27 3.000 .850 il 

ll J) ll " 29 3.000 2 4 .. 0 
11 ıı » » 31 3.000 2 1 O!J 
• Zafer caddesi • 1 ·33 1.000 .700 
,. ll » ll 3 .600 .5 o 

1 -Yukanda evsafı yazılı emvalin üçte bir bisse.i on sekiı 
temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin parn ile 
müzayedeye çıkanlmıtlır. Haziran 928 tarihli talimatnemEdd cl 
etkile ıöre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bono: T• 

da nakit makammda kabul olunur. 
2 - Mezkôr emlakin ihaleti 8 ağustos 932 pazartesi gün il 

...tonda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet hu· 
surunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede m•· 
hallinde huır bulunarak heyete miiracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayed.,.e İftİrak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuiu niabetinde teminat akçetini müzayede saatinden 
eYYel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alınmıt olması 
icap eder. 

4 - Satıf ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 
tafaillt ahnak iateyenler bankada Yunan emvali serviıine müra· 
caat edebilirler. (3285) 

N.U. Vapur ldareai 
lmıir ıUr'at poıtaaı 

(20 Saat) 

... Lllka 

ADNAN 
........... 

:.'aft. Perıembe 
ıl Jıri a.lata nh-dıın oaat 

... 18 ele hareketle dotnı 

IZMlR'e 
ve poıaar gÜnleri lıımlr'c!ea aaal 

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

Tafıilit için Galata, Gümrük 
lıart11ında Site Franıez Han No. 

12 yazıhaıM9İne müracaat. • 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poıtaıı 

Sakarya 
Vapuru 1 Aiuatoa 

PAZARTESi 
,em; 111q.,. ... t 18 de Sirkeci 
rdııbmmdaa hareketle Zongulclalı, 
lneboho, Sanuun, Or· 
du, GJrııu•, Trabzon ve Rize'
ye azimet ve avdet edecektir .• 

Fazla tafai!it için Sirkeci Mey
menet ham ıoltmda acentalığma 

müracaat. Tele. 22134. 


