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Siirt Meb'uu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü ' 
ETEM iZZET 

itler Iktı ar Mevkiini istiyor; Heyecan A ttı! 
Almanya'da intihap-1 
tan sonra hükômet 

\fe siyaseti ne olacak? 
leni siyasette hedef: dahilde 
otorite, hariçte en kısa zaman. 
da en kestirme yoldan müsa.. 
\rat temin etmek olacaktır •• 

. Alman intihabatı neticelen
:· Bu neticeye göre fırkalar
~~ hiç biri hükômet teşkil e
~ek ekseriyeti temin edeme
~1!tir. İntihabata yirmiden 
L•ıla fırka iştirak etmitti. Fa
"tt orta cenah fırkalardan ba
~l•rı pek ehemmiyetsiz oldu
•uııdan bunları üç esaslı züm
reye ayırmak mümkündür: 

1 - Sağ cenah fırkalar. 
2 - Soayalitaler ve vasat 

'eıiah fırkalar. 
~ - Komünistler. 
Sağ cenah fırkalar ikiye ay-

1:lıyor ki, mühim olan Hitle
~•tlerdir. İkincisi de Hugen
"ttg'in millicileridir. 

Sosyalistler ve vasat züm-
1tler ise, sosyal demokratlar, 
~~rkez fırkası, Alman halk fır
"'•ı, Baviyera halk fırkası ve 
~b'rçok ufak tefek fırkalardan 
1 •rettir. 
l Komünistleri de belli bat
i~ lıir sınıf olarak tetkik etmek 
llı11ndır. 

Brüning hükumetinin iatir•t ettiği fırkalar, Sosyalistler
'~ V.sat cenah zümrelerin koa
uıiyonu idi. Eski mecliste mu
h~lif vaziyetinde olan Komü-
111•tler ile Hitleristler hükU
llıeti iakat etmek için birlet· 
•eler dahi, ekseriyeti temin e
deıniyeceklerinden buna reisi 
tiiıııhurun itimadı da inzimam 
rlikçe, Brüning iktidarı mu-
•faza etti. Brüning malôm o-

1•ıı terait altında İstifa ettik
~ ıonra il<tidara geçen Von 
•pen hükUmeti bu zümreler
~ biç birine İstinat etmiyor
"11. Binaenaleyh intihabatın 
~I · esinde sorulan sualler 9un
lrd1: 

1 - Acaba Hitleriatler yal
"ıt hatlarına hükumet te,kil 
tılecek bir ekseriyet temin ede
bilecekler mi? 

2 - Acaba Hitleriıtlerle 
llıillicilerio bir arada bir hükU
llıet tetkiline kafi gelecek ek
'eriyet temin edecekler mi? 
l 3 - Acaba Hitleristler, mil
lci]er ve bunlarla beraber yü
liiıııesi imkan dahilinde olan 
l!skj hükômet taraftarlarından 
halk fırkası bir arada bir hüku
llıet teşkiline kafi gelecek ek
'eriyet temin edecekler mi? 

4 - Soyalistlerle vasat ce-
11•h fırkalar, hükUmet teşkili
~e kafi gelecek ekseriyeti mu-
11lfaza edebilecekler mi? 

Şimdi intihabatın neticea~ 
~llrtıımda bu suallere birer bi
ler cevap verelim. intihabat 
!il yolda neticelenmiştir: 

Sai cenah fırkaları 

- Hitleristler 229 
1 - Milliciler 37 -Yekiın 

Sol ve vasat cenala fırkalar 

!arma bu ekseriyeti temin ede
mediler. 

2 - Hitleristlerle millici
ler birleşseler dahi 266 azala
n olacağından ikinci ,ekilde 
de bir hükumet tetkili müm
kün olmadı. 

3 - Bu sağ cenah zümıre
ler, vasat cenahlar arasından 
halk fırkasını kendi aralarına 
alsalar dahi, 288 azaları ola
cağından yine hükômet tet
kili için ekseriyet hasıl olama
dı • 

4 - Sosyalistlerle vasat 
fırkalann W eimar koalisiyonu 
denilen ve Brüning hükUmeti
nin istinat ettiği kombinezon 
247 aza ile bunlardan da daha 
zayıftır. 

Bu ıerait altında ne ola
cak? Bu suale cevap vermek 
için tunu bilmek lazımdır ki, 
bütün bu mücadelelerde esas 
dava, 1918 ihtilalini ve 1919 
Weimar kanunu esasisini ya
panlar ile bunlara aleyhtar olan 
lar arasında bir mücadeledir. 
Sosyalistler ve vasat zümre 
bu kanunu esasinin taraff4ın ol
duldarı gibi dahilde onun is
tilzam ettiği demokratik idare 
tekline ve hariçte de ona uy
gun oldukça mülayim bir uz
latma siyasetine taraftardır
lar. 

Diğer taraftan sağ cenah 
zümreler, devlet teklini büs
bütün yıkmağa taraftar olma
makla beraber, eski Hoben
zollem an'anesine daha uygun 
bir idare tarzını iltizam edi
yorlar. Ve bu noktada Fa§ist
lere benzeyen Hitleristler, eski 
an'aneye saplı kalan arazi sa
hibi gunkerler ve askerler bir
letmektedirler. Şimdiki hükU
metin arkasındaki kuvvet, gun
kerler ve askerler olduğuna 
göre, sağ cenah fırkaların mü
zaheretine istinat edebilir. Bi
naenaleyh şimdiki hükumetinı 
belki aynen, fakat aynen ol
masa dahi mahiyet itibarile 
iktidarda kalması en yakın ih
timaldir. Sağ cenah zümreler 
hükUmete dahil olmasalar da
hi hükumete muhalefet etmi
y~ceklerdir. Bunlar m~ha_lefet 
etmedikçe de hükumetı ı~kat 
etmek için kafi bit ekserıyet 
hiç bir zaman bir ara!a to.pl~
namıyacağmdan, kabıne ıktı
darda kalacak demektir. 

Diğer bir ihtHnıll de Hitl~ 
rist'lerden birkaç nazırın kabı.
neye alınmasıd~.. Filha~~.a 
hükUmetin bunu ıltızam ettıgı
ne ıüphe yoktur .. F~kat. Hit· 
leristlerin kendılenne aıt ol-, . . 

Almangada bugiinıin hakimleri başvekil Von Papen, 
milli miidafaa nazırı ve işleri eliııde tutan 

ceneral von Schleicher 

Hitler: ''Siz çekil·n, biz 
geleceğiz,, diyor 

Ultimatom mahiyetindeki bu 
tebliği hüku. 

met kabul edecek mi? 

Yahudi tacirler mağazalarının yağma 
edileceğine dair mektuplar alıyorlar? 
BERLIN, 2 (A.A.) Naziler ümit 

ettikleri muvaffakiyeti elde edeme
mekle beraber, hareketsiz ve atd 
lıir vaziyette kalacak değillerdir. 

Fırkanın büyük erkanı harp he 
yeti, bütün gece Hitler'in etrafında 
toplallml!br. Bu mülakatlar esna
sında mühim kararlar verildiği zan 
nolumnaktadır. 

Hitler'in §İmdiki iJaıvekil M. von 
Papen'in makamını kendiıi tarafın
dan namzet gösterilecek bir haşveki 
le terketmesi lazım geldiğini söyle. 
diği rivayet olunmaktadır. Hitler'in 
dahiliye nazırının istifa11nı da İsle-

diği söylenmektedir. Von Schlei· 
cher, milli müdafa nezaretinde ka
lacaktır. 

Hitler laraftarlan merkez fırkasi 
le §İmdiden bir k:.alisyon vücude 
getirmeği kabul etmediklerinden 
Reichstag meclisi içtimaa davet edil 
miyecektir. 

Nazilerin Prusyada da iktidar mev 
kiine geçmeği israrla istedikleri söy 
lenmektedir. 
Yukarıda zikredilen ,artlan havi 

ve ultimatom mahiyetinde bir tebli 

(D•ı ·amı 4 üncü sahifede) 

Gazi Hz. 
Reiaicümhur Hz. dün ahıama 

doğru relakatlerirule mutat 
zelJat bulunduğu halde Sakar
ya motörü Üe Dolmabahçe sa
rayından ayrılmıılar l>e Boğa

ziçinde bir deniz tenezzühü 
icra buyurmuflardır. 

B. M. M. Reisi Kazım P;. 
Hz. dün öğleden sonra .saray

da Gazi Hz. ne mülôhi olmuı 
ve müşarünileyhe deniz tenez .. 
zühlerinde refahat eylemiştir. 

Gazi Hz. nİn bugünlerde 
tekrar Yalova'yı teşri/feri muh 

temeldir. 

Başvekil Hz. 

Başvekil lsmet Pş. Hz. dün 
Yalova'da istirahat etmişlerdir. 
Başveki.timiz bugünlerde şehri
mize gelerek Galatasaray'da a
çılan Yerli mallar sergisini ziya 
ret ve tekrar Y alova'ya avdetle 
İstirahatlerine devam edecek
lerdir. 

Hariciye vekili 
Hariciye Vekili. Tevfik Rüş

tü B. dün T arabya'ya gitmiş
tir. 

Yeni Türk 
Tarihi 

Türk Tarihini Tetkik cemiyeti, 
dün de öğleden sonra sarayda 
Yusuf Akçora B. in riyasetinde iç
tİına etmit ve yeni yazılacak Türk 
tarihinin ana hatlan isimli kitabın 
projesi etrafındaki müzakerata 
devam eylemİ§tir. 

Cemiyet azalan bugün de öğle
den aonra üçte toplanarak müza
kerata devam edeceklerdir. 

Müfettişler dün Maarif Lo~d~a. 
Vekilinin riya- Sefırımız 

setinde toplandılar 
Maarif Vekili içtima hakkında 

,izahat veriyor 

Dünkü içtimada ne görüşüldü? 

Maarif vekilinin rlyasetlnd~ toplanan maarif 
milfettlşlerl 

İstanbul ilk tedriaat maarif 1 etmiı ve latanbul~ umumi Maa
müfetitleri dün Maarif vekili Eaat rif itlerine dair hır çok meııeleler 
Beyin riyasetinde bir içtima ak- göriiıülmÜ§tür. 
tetmiılerdir. Marif vekili Esat B. dün bu iç-

lçtimaa bazı müfettiti umumi- timaı müteakip muharririmize de
ler, Maari? müdürü, birkaç lise mittir ki: .. .. . . 
müdürü de ittirak etmiıtir. içtima - Bugunku ~çt~aım~zda mea-
saat 14 den 16,5 a kadar devam (Devamı 4 uncu sabıfede) 

Yeni Londra sefirimiz Münir 
Beyin itİınatnameaini takdim et
mek üzere kral tarafından kabul 
edildiğini yazınıtbk. Yukarıdaki 

resİın Münir Beyin ııefarethanede 
ki mesai odasında almmıt en yeni 
fotografisidir. 

İngiliz bahriyesinde 
LONDRA, 2. A. A. -lngiltere

nin Akdeniz donanması erkanınharp 
reisi kontre amiral Sydney'in 28 şu 
bat 1932 tarihinde vazifesinden çe
kilecek olan kontre amiral Thurn' 
un yerine lngiliz bahri kuvvetleri 
umumi erki.n.ıharp reis muavinliğine 
tayin edildiği resmen telıliğ edilmit
tir. 

Sıtkı Paşanın İtalya 
seyabatı 

CENEVRE, 2. A A .- Mlıır Bat 
vekili Sıtkı Paşa Viareggiodan Ce
nevre'ye gelınİ§tir. Sıtkı P11!8 kıaa 
bir müddet kaldıktan sonra otomo
bil ile Turino'ya gitmi,tir. 1 - Soı1aliatler 133 

2 - Merkez fırka 76 
a - Alman halk hrbu 20 
4 - Miite•e'Y"fi vaıat 

mayan bir hükumete , g'1!'ıp te 
bu şerait altında m~ ~I bır va: 
ziyete geçmek ıstıyecekle~ı 
fÜphelidir. Şunu hatırla~k la
zımdır ki, hükUmete gırme
mek, ne hükUrnete muhatef~t 
etmek ne de hükfüııetten mu-
zaher~t esirgemek emektir. cereyana yardım etmiş adam- göre, revİf, yavaşlana veya hız. 

ttı:r&ala. ftrk.alan 18 -Yek:iın 247 

Binaenaleyh Alman intiha- dır. Nasıl ki Biamarck, Ho- lanabilirdi. 31 temmuz inti-
batı prensip itiba~le dav~yı henzollern hanedanının tenıayü habatı ikind yola yardım et- V 1. 
halletmit demektı~: F~'!st, !atına uygun bir devlet kur- miştir. Bundan böyle Yon Pa- nema lZm 

l Dünya güzeli cuma 
• 

g~nü Istanbula geliyor 
Keriman Halis Hanıma tebrik 

telgraflan çekilmektedir 

Güzellik kraliçesinin ismi he
men herkesin dilinde dolaşıyor 

Keriman Ha 
lia H. m dünya 
güzeli intihap 
edildiğini yaz
dık. Avrupada 
çok seneler ev
vel baılayan 

güzellik mÜaa· 
bakalar1na an• 
cak dört sene
denberi ittirak 
ettiğimiz hal -
de bir Türk kı 
zmın, yirmi ae· ı 

kiz milletin gü l 
zelleri arasın • t ı 
da birinciliği 

kazanması her 
tarafta derin 
bir alaka uyan 
dırdı. Bu ala
kayı tabii gör
mek lazımdır. 

Şimdiye kadar 
içtimai sahada 
hiç bir mevkii 
olmayan Türk 
kadını, dünya 
milletleri ara
smda ilk defa 
çıktı. ve bu ilk 
çıkışta kıskanç Dünya güzeli Keriman Halis Hanım 

.. 
ve mütkülpesent gözlerin imtiha· 
nından geçerek muzaffer oldu. 
Bu hidi.se, memleketimiz hesabı
na bir muvaffakıyet diye kayde
dilebiJir. Dünya güzellik tacını ba 
ıma giyen Kerİm.an HaJia Hanım, 
Halia Bey iaminde müteıebbia bir 

Türkün kızıdır. Çok gürbüz doğ
du ve gürbüz büyüdü. Ciddi bir 
haatalık geçirmedi. Ona küçük 
yattan beri ciddi bir ihtimamla 
bakan anne anneai oldu. Keriman 
Halia Hanımın çocukluktan genç 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Sergiyi iki günde 50 
bin kişi gezdi 

Cümhuriyet gençler mahfili 
yarın akşam bir temsil verecek 

komünistler 88 

Mecliain mecmu au.ıı 602 

Militarist, Gunkenst, hulasa mağa yardım ettikten sonra pen riyasetinde olsun Yon 
Weimar kanununun demokrat nihayet kendisi onun kurbanı Schlacher riyasetinde olsun, Nedir? Evvelki gün küpt reuni yapı- çin ııergiye akın ediyorlardı. 

1 mu olduğu gibi, Brüoing de ayni Hitlerist'lerin İştirakile olsun, lan dördüncü yerli mallar aergiai Dördüncü yerli mallar sergisin 
ve parlmanter esas ar~a - d- b'" ··k b" h ·· d" du'"n 18500 kı"ti ziyaret etmı" •tır" 

k •lar fikre hizmet ettikten sonra Bis- müzaheretile veya müsamaha- un uyu ır te acum arze ıyor • 
Bu izahattan anlaşılacaiı halif olan anasır azanmı, - yazan: Edirne du. Sergi bahçeaini, ıalonlan ve Geçen seneki sergiler ilk günlerdt 

~ere fırkalardan ve yahut dır. Bundan sonra Hitlersit'le- marck'ın akıbetine uğramış- sile olsun, Alman hükfurıetinin . b' aergi koridorlarım binlerce kiti bu kadar büyük bir rağbete maz. 
ti\ 1 d h ._ · b" · · nn· kabın· ·eye girip girmem. ele-. tır. Briining zamanında başlı- takip edeceği siyaset dahilde me USU doldurmuftu. Bilhaaaa serginin bar olmaınıfb. Halkın yerli sana. 
L..ınre er en er 'Dangı ırının . • y p O · h · t d Al ·ı 
~llkumet tetkil edecek ekse- ri ikinci derecede ehemım~yetlı yan sıyası cereyanın on a- tonter ve arıç e e man- ı M. ŞEREF dıt kapmnı büyük kapıya rapte· yie ve ııergı ere alakasının gün-
l'i h ı· · 1 pen ve Yon Schlacher zamanın ya'ya en kısa zamanda en kes- den cadde kalabalıktan geçilmez den güne arttığı anlatılmaktadır .. 

l'eti temin edebilmesi için 302 bir Emseaa•eelne biar ımnıiı.addıyeottre.n ben" ld b" hald .d. Dün sergide satıfın fazlalıg"ı bı'l-l:ı:, elde etm-ı· la"zımdı. Yu-
0 

da hız alarak ilerlemesi tabii tirme yo an müsavat temin Yakında MiLLiYET ır e ı ı. 
L ~0 Al idi. İntihabatın neticesi ne o- etmeğe matuf bir siyaset ola- Halk milli aanayiin aon bir se- hassa nazarı dikkati celp ediyor-
"llrıki suallere birer birer ce- hadiselerin aldığı cereyan - sütunlarında.. 11eJik tekamülünü en iyi bir tekil- d~. Hemen her pavyonda genb 
"'P vererek diyebiliriz ki: manya'yı oraya dojiru götürü- !ursa olsun, hadisatın bu revi- caktır. de gösteren sergiyi ve yerli sana- mıkyasta •atıf yapıldığı görülmek 
~~.a..~..ıı...ı.......,..;..~~J...-..Jı.-....JL.......,IJL....l!~·ıızıı.ı..lh~··!l!İı·ııc.~·~1e~bu!!!..1.l!İnı!!!!.·~d~e~·~i~tı~·re~m!!!!:ez~d~i!:.....,!N!et~ice~y~e~~~~~~=A.~h:m::,et~Ş:O~K:!R~O~~..!_~~~~~~~~~~~~::_~yı~·m::....:7~e~nı~·~eae~~rl~e~rinı:=!,"~g~ö~re:b:i~Im::,ek~i~- .!_~~(~D~e~v~a~m~z~4~üncüsalu1ede) 



Bir sualin cevabı HARİCİ HABER.LER 

• 
Eğer dünyada ölüm 
olmasaydı insan

lar ne yaparlardı? 

Suriyede 
Vaziyet 

Muharebe 
Edecekler 

Londrada 
Bir infilak __.. __ _ 

b Reisicümhur fevka- Paraguay ile Boli- Kaldırımlar üzerin
de bir çok 

ölüler ve yaralılar 

'D 

fa lade tedbirlerin vianın bir türlü 
iı L - u d • k • "

8
• • kaldırılmasını istedi araları bulunamıyor 

ıı usgen n m. ıgor ı : ız ınsan-
ır BEYRUT, 2. A. A. - Son me- ASSOMPTION, 2. A. A. - Pa- l.ONDRA, 2. A. A. - Sebebi he 

nüz meçhul bulunan ıiddetli bir İn 
filak neticesinde birçok insanlar en 
kaz altında kalmııl,.;.dır. Tehlikeli 

lı lar çürümeğe mabkftm bir kalıp içindeyiz b'usan İntihabab e.nuında neşredi
len ve Suriyeliler tarafından yapıla
cak en küçük nümayiş ve hareketle
ri meneden ''menil oerain" kanunu
nun balen mer'iyette olduğuna göre 
Reisidimhur fevkalii.ade komiserliğe 
ırönderildiği bir mektupla kanunun 
ref'ini ve bu yüzden muhtelit mah 

raguay parlimentosu umumi sefer
berlik ilanını emreden Reisicümhur 
kararnamesini alkışlarla karşılamış
tır. 

.ı 

J 
[ 

' 1 

ve bu kalıp mutlaka mahvolacak. 
Onun için mesele yok •• ,, 

- Bir kere ölüm, hakiki m&na- ı 
sile var mı? 

Lüayen Abdülhak Hi.mit Hf. 
söze böyle baıladı. 

- Evet, diyor belki de ölüm 
yoktur. Biz belki de sadece istiha· 
le ediyoruz ... O halde, ölüm, ha
kiki mİi.nasile ölüm yok demektir. 

Ben bazı zamanlar çok garip 
§eyler dütünürüm. Meseli. bana 
öyle gelir ki Beyefendiyi çok eski
den tanıyorum. Bilmem anlatabô
liyor muyum, çok eskiden ... Yii.ni 
daha doğmadan ... Geçenlerde Be
yefendinin çoculcluk hatıraları a
rasında bazı reıimler elime geçti •• 
Çok tuhaftır amma, ben bu re
simler içinde meseli. o tarihteki 
Bebek yal11ını hiç yabancı bulma
dun. 

Evet ... ben mutlaka bu yall]fl 
görmüşüm. Fakat nerde? 

Her halde bu dünyada değil. •. 
Sonra ne dersiniz, Beyefendinin 
küçüldüğünü de tanıyor gibiyim. 

Gülerek ili.ve etti: 
- Çok eminim ki kendisile bir 

gün öte tarafta da .. ,. 
Abdülhak Hi.mide döndü: 
- Oegil mi Beyefendi? Orada 

da buluşacağız tabii .... 
Büyük tair, gülümsedi: 
- Elbette bulutacağız •.• 
Lüsyen H. devam ediyor: 
- Anlamadığım bir nokta var: 

Ben, ben, ben .. diyoruz. Bu "ben'~ 
kim ve ne oluyor? Eğer uben" 
varsam, ölüm yok demektir. 
Eğer ölüm olmasa diyorıunuzu 

r ani, bugün hepimizin bildiğimiz 
ve adına ölüm dediğimiz şey olma 

•••• 
O talwlıiıPtt ne bileyim, vücudü-

mü"' Wi'ki ona göre teşekkül eder, 
dibyanın tarzı ba,ka türlü olur-

Lilsyen Hanını 

du ... Maamafih, ben bu vaziyette 
ebedi hayata taraftar değilim .. E
sasen gittikçe yrpranan bu fii.ni 
vücutlarla yaıamanın ne zevki ~ 
lur? Biz, insanlar çürümeğe mah 
küm bir kabp içindeyiz. Bu kalıp 
mutlaka mahvolacak. Fakat, biz, 
o kalıbın içinde yafayan biz de o 
kalıpla beraber mahvolacak mı
yız? 

işte, mesele burada ... 
Şairi İi.zam, göğıünde hafif bir 

rahataızlık hissetmişti, Lüsyen Ha 
nımın gözlerinde derhal bir endi
şe bulutu toplandı: Abdülhak 
Hii.mit Bey bu enditeyi sezerek e
lini göğsünden çekti: 

- Korkma Lüsyenl geçti .. bir 
§eyim kalmadı ...• 

M .. Salahaddin 

Komşu memleketlerde 

Berutta bir tezahur 
Şehbenderimizin şahsında 

Türkiyeyi selamladılar 
Berottan Adana gazetelerine 

yazılıyor: - Mevlüdü nebevi mü
naıebetile Berutta camiilkebirde 
fevkalade meraıim yapılmıthr. 

Öğle namazından evvel Lübnan 
1:ıükümeti ve Fransız askeri ve 
ınülki erkioı camide reaınen iatik 
bal edilmittir. 

dermeğe karar vermitlerdir. Muh 
hrada; Türkiyenin Cemiyeti Ak· 
vam.a girmesi ermenilerin mahvol 
ması teklinde ifade edilmekte ve 
Sevr muahedeıinin 88 inci madde
sinin tatbikı, yani ermeni milleti
nin istiklali talep edilmektedir. 

Lübnan relstcumhnruna 
ziyafet 

kemelerde bulunan davalann yerli 
mahkemelere verilmesini İstemiştir_ 

Fevkalade Komiserlik reisicümhu
run bu mektubuna henüz cevap ver 
memiştir. 

Sabık Amerikan 
Muharipleri 

Dokuz bin kişinin yiye
cef'ji tükendi 

LA P AZ, 2. A. A. - Hükumet 
bitaraflar Komisyonuna ırönderdiği 
notada Bolivyantn mevcut itili!ı 

kaı'i surette halletmek arzuıunda 
olduğunu, Chaco meseleıini - hat-
ta sili.ha miiracat suretiyle - tasfi

bir haı.J~ ~nkaz albndan çıkan-
la!liara •vat yapılnutlır. 

Park A" ..ıe'niin kaldırımlarının 
üstünde birçok ölü ve yaraldar yat
maktadır. lnfiiik dolayisile 150 met 
re meıafeye kadar birçok enkaz par 
ç:ıları fırlamıttır. Müteaddit penç...-e 

yeye karar verdiğini ve kendi topı·a ve camekanlar parça parça olmu,-
- . d p h . 1 tur. gnu, aynı zaman a araguay ne rın 
de bir mahrece sahip olmak hakkını j Bir kuyumcu dükkanın camekanla 
müdafaaya azmettiğini beyan et- rı kartı kaldırıma kadar fn·lamıt ve 
mittir. kıymettar eşya ki..milen sokaklara 

Hudutlarda tadiliit yok .• 
BUENOS - AIRES, 2 (A.A.) -

Noticias gazetesi, Arjantin hükUme 
tinin, Bolivya ile Paraguay hükü
metleri arasında muhtemel bir harp 
ten tevellüt edecek herhangi bir bu-

yayılmıştrı. 

Hasarat 200.000 
tahmin edilme~ tedir. 

dolardan fazla 

Hindistanda bir 
VASHINGTON, 2. A. A. - Sa kaza 

bık Amerikan muharipleı-i teşkilatı- dut tadilatının tasdik edilmer.1esi hu 
na mensup bulunan. geçenlerde Yas susunda Brezilya, Şili ve Peru hü- BOMBA Y, 2 A.A. - Müs 
birııı:ton'dan uzaklaştınldıklan ci- kümetleri nezdinde telkinatta bulun lüman an:eleyi Sdıprashirkal'-

muş olduğunu yazmaktadır. 
betle Pensylvanie'da Jobnstovn'de den Bengalenin şarkında Teh-
yeni bir karargah kurmağa gelen Halihazırda Şili de bulunmakta o riachar'e nakletmekte olan bir 
9.000 sabık muharibin vaziyeti her lan Bolivya hariciye nazın M. Zal-
gün biraz daha vahim bir şekil les'in Şili hükumetinin bitaı-aflığı ça salın kapaklanması neticesinde 
maktadır. Bunlann yiyecekleri, ta- relerini tal.atriye ve Arica demiryo- adetleri meçhul olan birçok İn-
mamile tükenmiıtir. lu üzerinden ? <11 ker ve sili.h nakli sanlar boğulmuştur. 

Bunlardan birçoğunu baıtahaneye müıaadesini istihsale memur edilmiş Sal evvela bir kum yatağına 
kladırmak mecburiyeti ha•ıl olmuş- olduğu zannediliyor. 1 çaı·pmış ve scnrıı yükselen su-
tur. Bu muharipler, kendilerine yi- S p l 'd l ların ara sında kalmı~tır. Yoku ao au o a mu ıasenıat T 
yecek verilmesini mahalli memur- ladan b:rçci-l arı y i:zuek karşı 
lardan iıtenıişlerdir. Jobnstovn bele SAO PAULO, ? A. A. - Sao sahile çıkmışlardır. Sular, mü-
diye reisi bunların bu müracaatına Paulo eyaletinin hüklimet taraftarı t dd" ti . h"J t 

kıtaat• federalistlerin elinde bulu- ea ıt CEOE erı sa ı e a mış-
derbal muvaffakat cevabı vermittir. nan Rio'ya karşı şiddetli bir taar- trr. 
Belediye reisi, sabık muhariplere ruz yapmışlardır. 
karşı fevkalade bir şefkat göstermek Kıyamcılar M . Vargas'ın çekilme-
tedir. sini kanunu esasinin meriyet mev- j Professeur Picard 

Belediye reisi, bu emktar muhil- küne koruna•ını ve acilen intihabat I p ARI s, 2. A. A. _ Brüksel' den 
rip1eri, yeni .. karargahların~a~ u~k- , icrasını istemektedirler. gelen professcur Picard ,bugün 

laıtırmıyacaı:ını ve ko?'.unıatl.,,.111 Lima 'da kıy; Ol ı 'arın idaıllz Fransa topra;;mdan geçm'ştir. Pro· 
sabık muhanpler teşkılatrnın bu fesseur Zur:ch'c gitmektedir. 
buhranlı vaziyetinden istifade ede- Ll.MA• 2. A. A. - Di~am harp! 
rek memleket dahilinde ıiddetli bir Tru ıllo kargaşal : klaı-ı muttehemlerı 

ak Jd ki 
1 

hakkında karar vermiş ve kıyamcı-
propaganda yapm ta o u annı I , lO? ,_ · · · ·d bk • 1 ·· 1 · .,... ..__: t • <-"' 't\an ..., -.ı&ıyı ı ama ma um e -
soz erıne ı ave eu1u\ ır. miştir. . ROMA, 2. A: A. - Novare-Val-

Köprüden nehire 

Bir Leh tayyaresi 
Almanya'da 
karaya indi 

BERLİN, 2 A.A. - İki Ldı 
zabitini hamil olan bir spoır tay 
yaresi, Pcmeranya' da kain 
Stolp'da karaya inmiıtir. Zabit 
!er, yollarını şaşırmış oldukla
rını söylemişlerdir • 

Zabitler, tevkif ve 
müsadere edilmiştir. 

tayyare 

Hoover teklifatına 
ait İngiliz - Ame-

Bunlardan 44'ü bu sabah idam e- dagno'dan bildirildiğine göre: Bu 
dilmişlerdir. şehiı· ahalisinden biı· gencin suda 

Cenıigeti akvama gelince .. , ~oğul'.?a.~ı ü~eri~e ~e,~din~ aramak 
ıçm kuçuk bır kopru uzerınde yapı 

CENEVRE, ?.. A. A. - Alınan I lan araştırmalar esna11nda hazır bu 
malUmata göre Cemiyeti Akvam lunan 50 kadar kimse, köprünün bir
Meclisi reiıi BoJivya ve Parege hü- denbire çökülüp yıkılması neticesin
kfimetlerinden bugünkü vaziyeti da- rle feci bir kazaya uğramışlardır. 
ha vahim bir şekle koyabilecek ve ih Bunlardan 30 kadarı dereye dü
tiliifın sulh daireıinde hallini güç- ter<k az. çok ağır surette yaralan
leştirecek her türlü hareketten çe- mışlardır. 
kinmelerini iıtemiştir ---+<o.1,•tıH•Hı•----

Parage bükUmeti Cenevreye gön- ı 
derdiği uzun bir telgrafta Bolivya
nın Cemiyeti Akvam misakının 10 J 

ve 11 İnci maddelerini ihlil ettiğini 
beyan eylemiştiı·. 

Tapuda tayinler 
Tapu ve kadastro memurları 

arasında yeniden bazı " tebeddülat 
yapılmıştır. 

Saat on bir buçukta Türkiye
nin Berut ba, şehbenderi Hasan 
Basri Beyin otomobili ca.ıniin kap' 
sında tevekkuf etmiştir. Orada 
bulunan büyiik bir halk kütlesi 
Türk bayrağını taşıran otomobili 
görünce büyük t..ir m"yecan g:1s
termjş ve: 

Sur iyeyi ziyaret eden Lübnan 
Reisicümhuru Şarl Debbas Beye rikan mÜzakerab 

Hindistanda 
Boğuşmalar 

Kadastro meslek mektebi mü
dürlüğür,e, ba§mÜhendiılik te uh
desi.nde kalm11.k f&l"lıle, kadaa~ro 
baş mühendisi T:min Bey •ayin e
dilrni~tir. 

Çarşı kadastro tasarruf azasın 
dan Osınan Nuri Bey muvakkaten 
lzmir sıcil ·emJik dairesine tayin 
edilmiş, yerine betinci heyeti ta
sarruf azasından Tali.p Bey, ve be 
şinci tasarruf azalığına da ikinci 
heyeti tasarruf azasından İsmail 
Sıtkı Bey, ikinci heyeti tasan-uf a 
zalığına da Evkaf mahliilii.t müdi 
riyeti kadastro tasfiye mümeyyiz
lerinden Şerif Bey tayin edilmiş
tir. 

"Yaşaıın Gazi, yaşasın Türk 
milleti, yqasm Hasan Basri Bey" 
cümleleri mülhit bir uğultu halin 
de şehre dağılmıştır. Hasan Basri 
Bey büyük bir nezaketle ve müte 
madiyen halkı selii.mlamakla Be
rutluların Türkiyeye karıı izhar 
ettikleri bu kıymetli muhabbete 
mukabele etmittir. Namazı müte
i.kıp camii ilk defa Türk konsolo 
su terketmitti. Halk Basri Beyi gö 
rünce ayni heyecan ve muhabbet 
aıarını izhar etmiş ve Türk konso 
losunu omuzlarda otomobiline ka 
dar götürmek iıtemitlir. Her han
gi bir hi.disenin vukuuna mini ol
mak i.,teyen münevver Suriye rİ· 
cali ba1 ~chbenderi büyük bir hör 
metle olomobiline lr.tdar teşyi et
mek suretile halkın bu çok kuvvet 
li heyecanının batka bir şekle 
müncer olmaıına mi.ni olmutlar· 
dır. Maamafih bu hadise camide 
hazır bulunan Fransız ve Lübnan 
hükiimet ricalinin hiddetini celbet 
mekte gecikmemişti ve tezahüra
ta Ön ayak olanların iaticvabına 
derhal başlanmı,tır. lıticvap edi
len bu eşhastan birisinin verdiği 
cevabı çok ,ayanı dikkat buldu
ğum için afağıya naklediyorum: 

"Bizim Türk konsolosunu al
kıflamamız kadar tabii bir fey 
yoktur. Asırlarca beraber Y•tadı
ğımız karde! bir milletin mümes
silliğine izharı muhabbet daimi 
hakkımızdır. Bizi Türk milletini 
sevmekten, Gaziye hürmetten kim 
ıe menedemez.'' 

Ermeniler ne isteye
ceklermiş? 

Türkiye Cümhuriyetinin Cemi
yeti Akvama girişi burada bulu

an ı::.·menileri bilhassa Taşnak· 
lan çok kızdırmıştır. Bu koınite 
· çıiıaa aktederek bu husuıta Ak
am Cemivetine bir muhtıra gön-

Şamda Suriye cümhur reisi Meh· VASİ TON A A 
met Ali beyülii.bit tarafından mu- • NG • 2 • · -
tanlan bir ziyafet verilmiştir. Zi- Hoover terki teslihat teklifleri
yafetıe Suriye ve Lübnan hükii- nin bahri kısmına ait Amerika
met ricali hazır bulunmu, ve •~- Büyük Britanya noktai nazarla 
mimi inutuklar irat olunmuıtur. rında ahenk ve irtibat tesisine 
Lübnan reiıi devleti aktam üzeri 1 t f J ·ı· A "k ·· 
B t d t tın . ti" ma u ngı ız - merı an mu-
enı a av e e ış r. 

l
.b hl H A k zakeratı Cıonevre terki teslihat 

ra m enane n a- konferansının tekrar mesaisine 
karaya gelecek başlamasından evvel icra edile-

Beruttan Adana gazetesine ya cektir. 
zılıyor: 

Üç milyon Şiinin 
bir tehdidi 

BOMBA Y, 2. A. A. - Pencap 
eyaletinde mükim 3.000.000 Şü, Ce 
mat meselesinin valii umuminin hR
kemliği lslam ekıeriyetinin metali- 1 

bini teyit eylediği takdirde Sünnile-

Vatani ihrkasırun ikiye ayrıl
dığı ve "Müfritler" «.Mutedillerıt 
diye tavsif edildiği söyleniyor. Mu 
tediller hali hazırdaki kabine aza. 
aile reis Haşimületaıi Beyin parti
si. yani cenupa mebusları. Müfrit .. 
!er de lbrahim Henanu Beyin ri
yaset ettiği Halep ve civarı yani 
timal vat;ıı.nileridir. 

1 
re kartı açıkça harp ilan edecekleri 

Kantoda yenı" tekdidini serdeylemittir. 
MADRAS, 2 .A. A. - Pubbako-

Bu haber ıık sık tekerrür et
mekte ve ayni zamanda vataniler 
tarafından böyle bir ikilik ıiddet
le tekzip edilmektedir. lbrahim 
Henanu Bey Avrupa ve Türkiye
ye bir aeyahat yapmak üzere p•.
saport almıştır. Bu hafta içinde 
hareketi bekleniyor. Bu seyahat 
etrafında pek çok dedikodu ve 
ve rivayetler vardır. 

f eyezanlar tah civarında Vetjikaddu köyünde 
Müılümanlarla Mecusiler araıında 

ŞANGHA Y, 2 A.A. - AM . şiddetli kargaşalıklar olmuştur. Bu 
ren Kantonda vuku bulan sid - · kargaşalıklar esnasında ölenlerin 
detli feyezanlar neticesind; 87 miktarı hal<kında henüz malümat a
kişinin boğulmuş veyahut ika- lınamamıştır. 
metgahlarının suların tesirile Suikastlt:r ve tevkifler 
yıkılması dolayısile ölrr.üş ol- BOMBA Y, 2. A. A .- Ara]annda 
dukları söylenmektedir. birçok ta kadın bulunan ve Hint mil 

Evvelce neşredilmit bulunan 1 
telefat miktarı mübalağalı gö
rülmektedir. 

Suriye komünistleri 
BEYRUT, 2. A A. - Suriye Ko

münistleri Şamdayine hararetli faa
liyete geçmişlerdir. Bir hafta içinde 
müteaddit defalar sakaklarda beyan 
nameler dağıtmış1ar ve duvarlara a
fişler yapıştırmışlardır. Zabıta mü
him bir komünist içtima.ını men'e 
muvaffak olmuıtur 

li baymğına izharı tazim için toplan 
mış olan 50 kişi tevkif edilmiılerdir. 

Suikastlerin yekdiğerini takip et
mesi ve Calküta'da bir lııPiz ul,i
tinin katline te,ebbüs edilmesi, ikti 
sadi vaziyet salah bulmadığı takdir
de bütün memleket dahilinde şiddet 
li bir hareket yapılacağı enditeıi hü
küm sürmektedir. 

Hint mili istiklal fırkaıi meıelenin 
halli için Gandhi, ıon hudut olarak 
gelecek senenin te~riniıani ayını ta 
yni ve tesbit ebnİftİr. 

Siyasi mahkumlardan bazılarının 
Andaman adalarına nakil ve teb'it e 
dildikleri bildirilmektedir. 

Münhal bulunan Üıküdar ta
pu baş memurluğuna tapu müdi
riyeti umum.İyesi. muamelit mü
meyyizlerinden Sadettin Bey, ka
dastro v~ meslek mektebi kitabe. 
tine üçüncü kadastro heyeti kitip 
terinden Necmettin, kadaıtro ve 
katiplerinden olup açıkta bulu
nan Rüştü Bey de kadastro katip• 
liğine tayin edi1miştir. 

~ocuk bakıcı 
mektebi 

Himayei etfal cemiyetin: Türkiye 
Hi.mayei etfal cemiyeti umumi mer
kezi idaresinde bulunan Ankarada 
Keçiörende çocuk bakıcı mektebine 
talebe kabulüne başlanmı,tır. Mek
tebin müddeti iki senedir. 18 yaşına 
gelmiı olan ve ilk mektebi bitirmiş 
hanım kızlar alınır . Sıhhat, hüsnü 
hal şahadetnameleri, nüfus teskereai 
ve Üz kıta fotoğrafla müracaat edil 
mesi kafidir. Hanım kızlar bu mek 
tepte hem çocuk bakınunı öğrenir
ler hem de bu sayede bir meslek sa 
bibi olurlar. istikballerini temin e
derler. 

Henanu Beyin Cenevreye gide 
rek orada bulunan Suriye vatan~ 
perveı-lerile birlikte Akvam Cemi 
yeti nezdinde Suriyenin huknku 
ve Fransa tarafından manda hu· 
dudu harici'tde yapılan ahitşiken 
vaziyetler hakkmda fikii.yetlf'rde 
bulunacak ve bu hususta gizlice 
imzalanan büyük bir mazbatayı 
da Cemiyeti Akvama tevdi ede
cekmiı. İbrahim Henanu Beyin av 
dette Türkiyo>ye uğraması ve hat
ta Ankarayi ziyaret eylemeıi de 
rivayet edilmf'!ktf' ve hatti. Avru· 
rıa seyahahaa çıkmadan evvel 
T1irkiyeyi ziyaret edeceği aöy)~ni 
yor .. 

Hint kadınlan kongresinin ı 
bir kararı Halkevinde 

Berutta torlanan avukat, mu
h• rri~ ve ediplerden müteşekkil 
bir heyet Lübnanda la~vedilen 

te:!rÜ hayatın tekrar teıisi hakkın 
da bir karar ittihaz ederek bu 
kararlarını Fransa hariciye neza ... 
reı;ne iblağ rtmişlerdir. Bütün 
'Lubnan matbuatr Lübna?ıda teırü 
hayalın iadeıi için çok 2iddetli ya 

'-.r yazmaktadır. 

BOMBA Y, 2 .A. A. - Hint ka- K f 
dınları kongresi, erkek ve kadın cins on erans 
!erinin müaavatı lehinde bir karar Halkevi:ıde bu per4eınbe ırunu 
sureti kabul etmiıtir. müderris Vehbi Bey tarafından ve-

Kongre, müstakbel kanunu esasi- rilecektir. Mevzu: Kara ~İnekler ve 
nin kadınlara tam bir surette siyasi mazarratlarından korunma çareleri-
hak hah etmeıini talep eylemiştir. dir. 

• 
iki yüz küsur sahif 

lik iddianame •• 
Rıhtım şirketi davasına ai 

iddianamenin 
yarısı sekiz saatte okund'b 
lZMlR, 2 (Milliyet) - Rıhtım Şirketi davasına devanı 

mittir. Bugünkü celsede 200 küsur sahife tutan iddianam~ ,.ac 

dei umumi başmuavini ve muavini tarafından münavebe sui~ 
rır 

okunmuıtur. lk 

İddianamenin tam sekiz saatte ancak yarısı okunabilcfi. IOl 

rmki celsede mütebaki kısmı okunacaktır. :e~i 

Feci bir kaza; O'Peratör At&ıne 
ahi 

Beyin otomobili devrildi ~~n 
. . İZMİR, 2 (Milliyet) - Operatör Adil B. in hususi ot~~~ 

bılı Çeşmeden gelirken Urla civarında devrilmittir. Otomolnd 

çinde bulunan Adil B. batından refikası belinden yaralanmf Y 

dır., Adil B. in çocuklarından Emelin kolu kmlmış, Ümid~'"y 
tı ezilmiştir. Ümit B. in hayatı tehlikeli görülmektedir. itu 

ıta 

'' lstanbul güzeli bütün ciha:!• 
güzellerini gölgede bıraktı,;~ 

Yunan matbuab nediyor?ın 

AT1NA, 2 A.A. - Yunan matbuatı Türk güzelinin dfl 

güzeli İntihap edilmiş olmasını meserretle kar,damıştır. :~ 
Est::ı gazetesi, Türkiyenin güzellik sahasında da ibraz <a 

ği bu cihanşümul muvaffakiyetten dolayı Türkiyeyi hara "di 
lre 

tebrik etmekte ve bu muvaffakiyetin komşu ve dost Yunanrı 
nı meserret içinde bıraktığını yazmaktadır. tarı 

Elefteron Vima gazetesi: "İstanbul güzeli bütün cihan;~: 
zellerini gölgede bıraktı" demektedir. •re 

Katimerini gazetesi de şöyle diyor: "Türkiyenin güzell~~o· 
ır. 

sabakasmda Yunanistanı mağlup ettiğini itiraf etmeliyiz. (ics 

kü Yunan güzeli ancak Avrupa güzeli olabilmttir. Halbuki . al 

kiye güzeli dünya güzeli oldu" 

Maliye vekili Kütahgada e 
~ÜT AHY A, 2 A.A. - Maliye vekili Abdülhalik Bev bıı 

şamki trenle Kütahyaya gelmiıtir. kti 
z 

Amerikada okuma bilmegentar 
bu 

WAŞİNGTON, 2 A.A. -Yapılan tahriri nüfusda Cem;, 
hiri müttehidede okuma yazma bilmeyenlerin 4,283,753 e ~u 
olduğu anlaşılmıttır. ~u 

Amerikada yevmi mesai bei,"~ 
saate indirilecek mi? ın, 

VAŞİNGTON, 2 A.A. - Dün, Riyasticuınhur saraymd~ 
zun müzakereler olmuştur. M. Hoover'in itsizlik meseleleıli 
tetkiki için sanayi liderlerini içtimaa davet edeceği zannolunıı~e 
tadır. M. Hoover'in i§sizlerin çoğalmasına mani olmak üzere riy 

mi mesaiyi 5 saate indirmek niyetinde olduğu söyleniyor. 'P 

Varşovada siyasi bir hadise 
VARŞOV A, 2 A.A. - Polonya Ajansı bildiriyor: 

Dün Alman sefareti müsteşarı bir hadiseye sebebiyet ~n« 

miştir. Bu hadise hakkında neşrolunan tebliği resmide denil~:~ 
ki: J-

"Alman sefareti müsteşarı M. Rintelen oturduğu evin 

çe dıvarına ev sahibi tarafından deniz bayramı münasebetile -

lan Polonya bayrağını bizzat indirmeye teşebbüs etmiştir. 

polis memuru bir şahsın milli bayrağı indirdiğini görerek ist f 
vap eylemiş ve ·hüviyetini tesbit etmittir. Bu isticvap M. RiJ.ı. ı 

len'in vaki olan talebi üzerine bahçenin içinde cereyan eyleı{•rt 
tir. Evin sahibi hadiseden sonra tekrar bayrağı yerine koymt~~: 
tur. Bu hadise üzerine Lehistan hükumeti Berlin sefirini Al ydı 

hüki'imeti nezdinde şiddetle protestoda bulunmaya memur ejı· , 

miştir. Lehistan hükumeti tarziye verilmesine intizar edecek::::'~, 
Hariciye nezareti keyfiyetten ecnebi mümessillerinin ea kıdeı 
sini haber Jar eylemitşir" 

====-===================================================="~' 

Ankara'da İnfG edilen Karaden~ yüzme havuzu yakında u 
ma aÇ1lacaktır. Buran Ankara halkının yazın güzel bir eğlence 
halli olacaktır. 

~ 

1 1 

1 ' -Orman filfıliği dahilinde ve Gazi Muallim Mektebi arkaııınd '-
tepelerde İRfG edilen havuz 300 metre tulündedir. Havuzıun fOCU ~ 

ra mahsua lıumınm alı.na tahta dÖJCndiği resimde görülüyor. 
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iZ re l>ir ıs 

' 
urosu 

EJkonomi 
• Belediye 

.iinyamemleketlerın- İş bulacak 

Beledlgede 

Ankara'nın su ihtiyacı 
temin ediliyor 

Maarifte 

Muallim 
Mektepleri 

Poliste 

Bir köşk 
Hırsızı 

81e buhran ne halde? Bu maksatla bir 

büro olacak 

(l'bracat ofisinin bir tablosu 
vanı 

r, bulmak için Belediyeye her 
ııün birçok müracaatlar vaki ol
maktadır. Bunların bir kıammı da 
latradan ııelen itsizler teıkil et
mektedir. m-, ""~•t ofisi iktısadi buhranın 

aui~ memleketlerde takip eıti
r•r ve buıule getirdiği teair
•kkında tetkikalta bulunmuı 

ilcfi.1()1 senesinin ilk üç ayma nis-
1932 senesi ilk üç ayında 
lif memleketlerin iktısadi 

Jna karşı gösterdikleri mu
U/net hakkında şayanı dikkat 

11.blo vücude ııetinnittir. 

l• lu tabloya nazaran 1931 ilk 
~ına nisbetle 1932 seneainde 

ot ~di buhranın sür'atle azaldığı 

olqıeketler, Danimarka, Fransa, 
m nda, lsveç, lsviçre ve Çekos
nmİ'Y•dır. Buhranın devam ellİ· 
·d· "mleketler Almanya, F eni an
ı il\ Yunanistan, ltalya, Norveç, 

•turya, Romanya, İ•panya Ma 
•tandır. 

a ktısadi buhranın tevakkuf et· 
4-e seli.ha doğru giden memle
lngilteredir. lktısadi buhranın 

l ı /ıleketimizde husule getirdi iti 
ler zail olmaktadır. 

r?ınanistan kasaplık 
dflyvan istemiyor 

learet odasının aldığt maliimata 
lran, Yunanistanda eylül aonu

az kadar kasaplık hayvan itbalitı 
ar-1ıedilmek üzeredir .Yunan -..t 

A\reti yaptıQ-ı tetkikat neticeain-
anhemleketteki kasaplık hayvan 

tarının eylU.l sonuna kadar iıtib
ıta kafi ııeleceğini milli iktisat 

an lretine bildirmİflir. Mili iktisat 
"'•ti bu ,ekil üzerine hazırladı-

1 ·ı,~~ojesini heyeti nuzzara tevdi et 
1-W:ır. 

• (ica.ret odası bilhassa memlelc:eti
ki 1. alakadar eden bu haberi bay-

borsa.ıına ve ali.kadar hayvan 
•catçılarına bildirmittir. 

eytin yağı borsa

dan geçecek 
btı 

ktisat vekaleti dün Ticaret oda. 
zeytin yağı alım ve satımmın 
~ borsada cereyan etmesine 

ltar verildii!ııi teblif etmittlr. 0-
bu karar. dün derhal borsaya bil 

~tir, 
ıJu vaziyete nazaran bundan son
ınuayyen bir hadden yukarı zey
Yağının toptan alım ve satmu 

'"' haricinde yapdamıyacaktır. 
~ ınuamelelerden binde iki borsa 

lnıi alıııacaktrr. 

Zahire borsası 
lıeyeti idaresinde 

...Jticaret ve zahire borsası yeni i
~· 're heyeti dün ilk içtimaını yapmıt 

d. Dünkü içtimada yeni idare beye 
riyaaetine gene Hamdi Bey İntİ
p edilmi,tir. 

e Manisada ilk 

kuru üzüm 

Manisadan bildiriliyor: - Bu 
~n<''Iİn ilk çekirdeksiz kuru üzüm 

•1Jah "lü borsaya getirilmittir. ilk 
1 '•h•ul çalı~kan bağcılarımızdan 
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Rüatem çaVUf ile Çakmaklı kö:ylia 
den Ali ve Mehmet aialar tara
fından arzedilmittir. 

300 okka miktarında olan bu 
ilk mahsul Borsada merasimle 
aatıta çıkarılmıt ve kırk kuruttıuı 
ıatılmıttır. 

Fındık vaziyeti 

nasıl? 
Fmdık ihraç mevsiminde bu

lunduğumuz için ihracat ofisi her 
taraftan fındık rekolteleri ve alıcı 
memleketler hakkında malfuııat 
toplamaktadır. 

Son ııünlerde muhtelif mahal
lerden Hamburga verilen haberle
re nazaran muhtelif memleketle
rin bu seneki fındık rekoltesi fU 
tekilde kayıt ve tahmin olunmak 
tadır: 

Sicilya 20.000 ton 
Napoli 20.000 " 
ispanya 35.000 ,. 
Tlirlıiye 85.000 ,, 
Kafkasya 12.000 ,. 
lstihaal mmlakalanndan ofiae 

ııelen malllmata nazaran ise bu 
sene fındık rekoltemiz kabuklu 
olarak 45 - 50 bin ton tahmin e· 
dilmektedir. Bu tahmine göre ka
bukauz fmdık istihoali.tımız 250 -
300 bin çuval yani 20 - 25 bin to
na baliğ olacaktır. 

Fındıklarımızın en mühim alı
cur olan A.lmanyanın harpten ev
vel ve son seneler de yaptığı fın
dık mubayaatı şöyledir: 

M-.nleketJer 

1913 
beher 

Kental Bin mark kiloau 
mark 

33.847 2.539 0.75 
12.912 775 0.61 

56.964 3.703 0.66 

Türkiyed
lapanyadan 
ltalyandan 
Romanyadan 
Yunaniatandan 
Franaadan 
Ruıyadan 

.240 .13 
858 56 

1.961 127 

Memleketler 

107.868 7.341 
1930 

Kental Bin mark &r:iloau 
mark 

Türkiyeden 
lapanyadan 
ltalyadan 
Franaa:ian 
Romanla dan 
Yunaniatandan 
Rusya dan 

52.365 6.876 1.31 
19.269 3.841 1.89 
56.853 6. 133 ı. 1 

675 94 

5.552 685 

131.940 17.085 
1931 

Beher 
Ketıtal Bin mark kilosu 

Mark 
53.053 7.030 1.32 
8.865 1.139 1.33 

64.433 5.873 0.91 

761 86 

5.437 684 

134.830 15.073 
Yukarki cetvelde göründüğü veç

hile Almanyanın fındık ithalitı her 
sene mühim miktarda tezayüt etmit 
ve 1931 senesinde umumi harpten 
evvelki yekunun bir buçuk misline 
yaklatmıttır. Bu tez~yüdün bqh~ 
sebepleri Almanya çıkolata sana~u
nin inkitafı ve Almanyada nebati 11 
dalara kartı son senderde halkın 
fazla tehalüküdür. 

Belediye bu ifei:dik me..t .. i i
ı. eoash surette allkadar olmağa 
karar vermiftir. Bütçe tasdikten 
gelince vali ve Belediye reisi Mu· 
hlttİn Beyin riyasetinde büyük bir 
komisyon tetkil edilecektir. Bu 
komiıyon bilhassa ipizlik mesele
si ile metıul olacak, miimldhı ol
dufu kadar müracaatları miiobet 
cevapla karıılamai• çal.qacaktır. 

Bilhaua tirketler veoaire ııibi 
huıuıi müeaaeaelerin İffİ aramala
rı Belediye vasıtuile temhı ede
cektir. Belediye de bu it için il...
de bir büro tesis edilecektir. 

Geri kalan yol 

inıaab 

Şehir yollarının bir kılllll iDta 
mukaveleleri müddetleri bittifi 
halde el'i.n ikmal edllm_i,ler
dir Belediye yol inJaatmı muay· 
yen müddetle bitirmiyen mütah
hitlerle mukaveleyi feshedecek 
ve yeni mukavele yapacakbr .. 

Tomar evrakta mel

fuf at puslası 

Belediye dairelerinde bazı e'f'• 

rak dolata dolata büyük tomar 
haline geldiğinden bu evrakın zi
yaa uğramamaıı için birer melfu 
fat puılaaı ili.vesi tamim edilmiş· 
tir. 

Mahmutpaşadaki 
seyyar esnaf 

Mahmutpatada seyyar eınaf 
fazla kesafet kespettiğinden bura· 
lardaki esnafın bir kısmı batka 
yerlere gönderilmiıtir. Bu eınaf 
Belediyeye tikayette bulunarak 
diğer semtlerde it yapamadıkları· 
nı bildirmitlerdir. 

istatistik yıllığı 
çıkb 

Belediye İstatistik yıllığı İntitar 
etmiştir. Yıllık tetkik edilmek Üze 
re iıtatiatik umumi müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Tetkikaten gelin
ce alikadar makamata tevzi edi· 
lecektir. 

Otobüsler teftit 

ediliyor 

Belediye.otobüsleri teftiıe de
vam etm.,ktedir. Şimdiye kadar 
13 otobüs reııüli.tör koymadıiı i
çin İtlen menedilmitlir. RegÜla· 
tör koyunca bu otobüslere tekrar 
müsaade edilecektir . 

Temhir edilen 

buğdaylar 

Belediyece temhir edilen Hay
darpaf•Y• ııelen buğday vaııonla
n dün açılarak birer miktar bui
day tahlil edilmek Üzere kimya· 
haneye gönderilmiştir. Tahlil ne· 
ticeaİ menfi çıkaraa buidaylann 
iıtihliki menedilecektir. 

Gelen seyyahlar 

Dün limanımıza gelen bir va 
purla muhtelif milletlere men
sup bir ıeyyalı kafilesi gelmi!

tir. 

Almanya fındık ithalitının bu te · 
zayüdünde momleketimiz fındıkla· 
rının büyük bir hissesi olmakla be· 
raber yine yukarlô cetvelin tetki· 
kinden dele edilen neticeye naza· 
ren Türkiye fmdıkllll'I umumi halP / ••1!111!!!!!!!!!!1!!11!!!1!!!!!!1!!!!1!!!1!!!!11-
ten evvel ispanya ve ltalya ftndık
lanndan daha yükselt: fiatla satıldık 
lan halde harpten IOIU'~ t_..ya 
ftnclıkllll'I ..... yiiluek fıatlarla .... 
tıhyordu. Geçen .. - ne_treclil~ 
fındık niz•mn•me8tn•n temın ~ 
fevait zümresinden olarak Turki
ye fındıklan da bir müd.detten~ 
tonıiz ve aynlmtt olarak ıhraç ~
.-ye ba,landıiı cihetle ar~ 1!" 
fiat farkı haylica t-ml. ~~-
F ~ müstahsil ..., tacırlerımızın 
ın.... _,c --'

mal cinıine ve taıcuıne ve IUIHMl-

1 • ın claha ziyade iti- ettikçe bu 
,:!;:"'büsbütün zail olduktan batb 
Türk fmdoklannm ltalya ve 1.~-

f dlklanna nisbetl• daha yuksek 
yaın d "h-
fiatlarla satılacağın a !UP e 
mek li.zımııelir. 

Kösele fiatlan 

!U idi-: Mevcut malların yü:ııde 
kırk beti Beykoz fabrikaaı elin 
de, yüzde beti lzmir viliyeti 
dahilinde ve diğer kısmı da Ye 
dikule deri fabrikalarında ... 

Kösele ve deri fatlerinde ma
lın cinsine göre bir tereffü vu
ku bulmu,tur. Bunun da sebep
leri ,unlardır: 

1 - Son bir buçuk, iki ay 
zarfında Avrupada Çiğ deri fi
atleri yüzde 35 - 40 nisbetinde 
tereffü etmittir. 

2 - Muamele vergisi bir ha
zirandan itibaren yüzde altı
dan ona çıkmıştır. Maamafih 
Y edikule fabrikaları bütün bu 

Elmadağında eskiden kalma 
bir takım membalar bulundu 

Kosun/ar'daki inşaata umumi bir nazar 
ANKARA, 1 - Ankaranın bi

ri timalinde, diğeri farkında ve 
on kilometre mesafelerde iki mÜ· 
him ameliyat yapılmaktadır. Bun· 
lardan biri Ankaranın bol ve sıh
hi ıuyunu temin edecek olan Ko· 
sunlar yeraltı bendi, diğeri Anka-

Su bulmak için etüa 
yapan fen heyeti 

letilen motörlü tulumbalarla tah· 
tiye edilmekte ve ameliyat kat'i· 
yen sekteye oğramamaktadır. 
Ayrıca fazla bir yağmur yağ

maıı ihtima1i düıünülerek her· 
hangi bir setin birden bire ameli· 
yat mahalline hücumuna m&ni ol· 
mak için de vadideki kuro dere 
yatağında bir kanal yapılmııtır .. 
Bu suretle fazla yağmur dolayııİ.· 
le ııelecek seller bu kanaldan ııe
çirilerek infB&I ve ameliyat sek
teye oğramamış o1acaktrr. 

Kosunlarda11 temin edi-
lecek su nıikdarı 

Koaunlardan temin edilen au 
mikdarı mevıime gOre değitmek· 
tedir. Tesisat ve ameliyata ilk 
baılanı1an mayıs ayında alınan 
su miktarı saniyede dokıan .. dok 
san beş litre miktarında idi ki bu 
mikdar günde 8,208 ton su etmek 
tedir. 

ra ve civarını ıulayacak, yefillen· 
direcek, ve icap ederae bazı twti· 
bat ile aıhhi su temin edecek yer 1 
üstü Çubuk barajıdır. Her ikiıi de 
Ankaranın hayati ihtiyaçlarından 
olan bu büyük itlerle bütün An- . 
kara halkının alakadar olduğuna 
ıüphe yoktur. 
Buııün, Ankara hallan~ daha .fazla 

alikadar eden ve tehrın temız ve 
içme suyunu temin edecek olan ı 
Kosunlar yeraltı barajindan hah· J 

aedeceğim. 

Halbuki senenin kurak ııeçme· 
si ve esasen her sene Ankara,da 
bu mevsimlerde suların ekıilmeıi 
tabii olduğu.ıdan S,.ilen --.niyHle 

Mailim olduğu Üzere, Ankara 
içme ıuyu itleri, tetkil edilen ve 
Nafia Müsteıarı Arif Beyin riya
setinde bulunan komiayon tarafın 
dan tedvir edilmektedir. Komia· 
yon heyeti fenniyeıi vaııtaıile bu 
husus hakkında uzun tetkikler 
yapmq ve Koaunlar barajının in
şaıına batlanuttır. 

Komisyon, intaat ilerlerken bir 
taraftan da, tetkikat \'e taharri
yata devam e-ektedir. Bu tahar· 
riyat esna11nda Elma d1>ğında es
kiden mevcut bir takım memba· 
lar bulunmuttur. 

İnşaat ne haldedir? 
Koıunlarda yapılan inıaatın e· 

aası Konsunlar vadi.sinden gel
mekte olan sulann bir yer altı ben 
di vasıtaıile temiz ve sıhhi olarak 
toplanması ve yine ııhhi bir su· 
rette tehre verilmeaidir. 

Hilen intaatın mühim bir kıımı 
bitmit vaziyettedir. Bendin İstinat 
edeceği kaya kısmını _bulmak için 
on aekiz bin metro mıkap hafri .. 
yat yapılmak mecburiyeti hasıl 
olmuttur. Kaya tabakaaı bulun
muf ve bazı yerlerde zuhur eden 
küçük miktardaki tİlt tabakasının 
ayıklanması da hemen hemen bit. 
mittir. Bir haftaya kadar aedin 
temelinin yapılmaıına batlanacak 
tır. 

lntaat ve ameliyat. devam etti
ği müddetçe naza~ _dıkkate alan. 
maıı li.zmı ıelen ikı nokta vardı. 
Biri ameliyatm muntazaman de
vamı için kazı!an ~ahal!er4: ıu
yun hücum edıp amelı".atı ıtki.I et 
memeı.i diieri de tehır su.yunun 
muntaz~man temini idi. Bu iki 
nokta da fen heyetinin tetbiri sa
yeıinde temin edilmi4tir. 

Şehir ıuyu~un muntazaman te
mini için şimdı hazırlanmakta o~ 
lan bent temeline muvazi olanak 
üzere vadideki su cereyan &abasın 
da otuz iki metro uzunluk ve on 
iki metro derinlikte bir hendek 
kazılmı' ve bu hendek •htap ola
rak takviye edilerek gelen aular 
burada toplanmıştır . 

Kosunlarda şehrin suyu
nu idare eden tesisat 

otuz otuz beş litre yani g-ünde 
3024 ton su alınmaktadır. Anka
ra da aulann tedricen keıilmeıi 
eylül nihayeti ve teırinievvel or
talarına kadar devam ettıiine gÖ 
re bu miktarın daha bir az eksil
meıi de tabii ve muhakkaktır. 

Bir haftaya kadar ill§Bsına bat 
!anacak olan sedin bir buçuk iki 
ay içinde ikmali ümit edilmekte• 
dir. 

Bir taraftan bu intaal bir ta
raftan da kuyularda yapılacak 

olan teaiaat buranın ana bonılara 
rabb itleri nihayet meTıİm aonun· 
da teınamen ikmal edilmit olacak 
tır. Burulan 110nra ela tehir ııuyu
nun daha ziyadeleıtirilmeai için 
icap eden tertibat ahnacaktır. .. 
İstanbul Feribot 

imtiyazı 

ANKARA, 1 - Sirkeci • Hay
darpaf• araıında araba vapurile 
trenleri nakletmeie Ye bunun için 
rıhtımda teıisat yapmaia talip 
olan lnııiliz ıırupunun talebi heye
ti vekilece müzakere edilmiıtir . 

Grup kırk sene müddetle imti· 
yaz iıtediği için, heyeti vekile, 
ıırupla yapılacak müzakerenin 
imtiyaz: esaıı daireıinde cereyan 
etmesine karar vermittir. 

• ı ..... ıa 753.- I 1 ,,.. ... 
1 dolu !13,- 1 aut 
'9 llN< tıT.- ı aol<I 
111 ı Bııpta ı ı t.- 1 puco 

"' drüal ıt.- iO ley to dlıır 

ıt.

H.
M. -
ao. -
11, -
74.-

it ı . hvtçre 111,- 1 ~·trao.eç 
il) len U, - ı Altuı 9,1.1,10 

Kösele ve deri fiatlerindeki zamlara rağmen 10 . 20 kurut 
yükseklik devam etme~le be- I bir zamla mal vermeğe hazır
raber, fiatler ilk yükselışe naza dırlar. 
ran dütmüttür. . T- k Y 

su hususta debağtar cemı- ur - unan 

yeti katibi umumiıi Cemal Bey komisyonunda 
den izahat !ıtedik. Cemal Bey 

diyor ki: 
Türk - Yunan iktıaadi tetkik 

bu ün Ticaret O-

Burada toplanan sular motör ... 
lu tulumbalarla hendekten alına· 
rak tehire sevk edilmekte ve te· 
bir ihtiyacı temin edilmektedir. 
Temel tesisatı o kadar ııüzel yapd
mıttır ki bu maniadan atUP ııale
ri için kazılan sahaya sızan sular 
rpk az miktara inhisar etmektedir. 

Nafia vekili Hilmi Beyin bura
ya avdetinde sonra grup mümeı .. 
sillerile müzakere batlıyacaktır. 
Devlet demiryolları idaresinin li· 
manlar dairesi müdürü de müza .. 
kereye ittirak edecektir. 

lngiliz ıırupu, bundan batka 
Samsun - Ereili limanlannm, Fil
yos - Ereğli hattının, Zoaııuldak • 
Ereğli havai hattının illf&llna ta-

) 

Bu sene lise derece

sine çıkarıldı 

Gelecek ders senesinden itiba
ren Kız ve Erkek muallim mek
tepleri 6 seneye çıkarılacaktır. Bu 
suretle muallim mektepleri l:se 
haline getirilmiı olacaktır. Yeni 
muallim mekteplerinden mezun 
olacak talebe di ğer bütün liae me .. 
~anları gibi fakültelere ve yüksek 
mekteplere girebileceklerdir. 

Muallim mekteplerini liae dere .. 
cesin çıkarabilmek için tedris 
programlarında eıaılı tadilit ya
pılmıştır. Bu meyanda timdiye 
kadar hiç gösterilmeyen veya az 
okutulan riyaziye, fizik • kimya 
ve felsefe zümreleri liae proğram 
\arına göre ialih edilmittir . 

Bu esaslara göre muallim kad· 
rolarında da bazı değişiklikler o
lacaktır. 

Diğer taraftan Bolu Kız mual
lim mektebi ile Eli.ziz Erkek mu· 
aitim mektebi li.ğvedilecektir. 
Ayni zamanda muallim mektep· 
]erinin 1 ve 2 inci ıırufları muay· 
yen mekteplerde teksif olunacak 
tır. Bu meyanda lstanbul muallim 
mekteplerinin bu sınıfları Balıke
ıire kaldınlacaktır. 

Gelecek derı aeneıi için mual· 
lim mekteplerinin 3 Üncü sınıfla
rına talebe alınmayacaktn. An
cak 4 ve 5 İnci sınıflara talebe al
mak için bir müsabaka İmtihanı 
açılacaktır. 

Yeni muallim mektepleri bade· 
ma orta mektep mezunu alacak
lardır. 

Avrupaya talebe 

gönderilecek 

Maarif veki.leti bu sene Avru
paya tahsil etmek üzere talebe 
göndermeğe karar venniştir. Gön· 
derilecek talebe geçen ve bu sene 
ki lise mezunları arasından mu
sabaka imtihanı ile tefrik edile· 
cektir. Kaç talebenin ııönderilece 
ği henüz malıim değildir. Talebe 
Avrupada fijik, kimya, tabiiye, 
riyaziye, tarih, coğrafya ve mü
hendislik tahsil edeceklerdir. 

Bu sene de leyli 

talebe alınacak 
Maarif vekaleti ııelecek den 

.. nesi zarfında da liselere muay .. 
yen miktarda leyli meccani talebe 
alrnmaaına karar venniştir. Bu .. 
nun için eylU.I aonlannda bir mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Mahkemelerde 

Florya yolunda kız 
kaçırma hikayesi 

Dün bir alqam gazeteai 15 kiti
lik bir ıırupun Florya yolunda bir 
otomobile tecavüzle otomobildeki 
kadını kaçırdıklarını, fakat bili.
hare jandarmalar tarafından ta .. 
kip edilerek yakalandıklannı ve 
Adliyeye tevdi edildiklerini yaz. 
mııh. 

Dün bu hususta Adliyede tah· 
kikat yaptık. Düne kadar Adliye 
ye böyle bir vak'a ihbar edilme· 
mit, on bet kiti de tevdi olunma· 
mışbr. 

Bir hırsız mah

kum oldu 

Bir dükkandan elbise ve saire 
ça.lmaktan suçlu lsmailin muhake 
meeıi dün üçüncü ceza mahkeme· 
ainde intaç edilmittir. 

lsınail cürmü sübut bulduğun
dan 4 ay on bet ııün hapse mah· 
kıim edilmittir. 

Misafire bakın! 
Misafireten bulundufu bir ey. 

de ev sahibine ait etyayı çalmak· 
tan suçlu Muharrem dün üçüncü 
ce:a.a mahkemeıi tarafındnn bir ay 
hapse mahkfuıı edilmittir. Fakat 
Muharrem mahkumiyet müddeti
ni levkifanede ikmal etmif oldu
ğu için derhal tahliye edilmiıtir. 

Bıraktığı eşyayı 
alırken tutuldu 

Zabıta Kısıklıda yapılan mühim 
bit· hırsızlığı meydana çıkannıttır. 
Aldığımız malümata nazaran, bu 

vak'a'nın tefıilitı ıudur: 
Kısıklıda Rızapaıa korusunda mii 

tekaidinden Hıfzı patanın köşküne 
e.vvelki gece, pençere açılmak ıür&
tile hırsız ııirmit. büyük küçük bir 
çok halı ve bazı eşya çalarak kaç
mıttır, Sabahleyin köşk halkı, hrr
sızlığn muttali olunca, zabıtaya mü 
racat etıniıler, polis, ilk defa etraf. 
ta bir araşbrma yapmqtır. Bu &raf· 
~-·~ ':•nasında civarındaki konınap 
ucra hır mahalline terkedilmiı bir 
kısım f!fya gôrmütlerdir. Zahıta, 
~ır11zın g~erek bu "fyayı da alaca 
gını tahmın etınit ve bir tertibat 
kurmuıtur. Filhakika bir müddet 
sonra bu pb11 gelerek, bıraktığı 
eşyayı da alıp gitınekte iken poli•
ler kendisini tevkif etınitlerdir. 

Bu adam Serezli Ahmet isminde 
sabı~lılardan biridir. Arkadaılarr 
o~dugu d~ tahmin edildiğinden,lah. 
kikat tamık edilmektedir. 

Dayak 

568 numaralı Şefik Beyin otobü
sünde çalııan biletçi Hüseyn Şakir e 
f~n~i ile 5:6J5 numaralı otobü& !0-
fo~ lsmaıl Hakkı efendi kavııa et
mııler ve Hüseyin Şakir efendi dö
ğülmüttür. 

Kömürcünün 

Cüzdam 

Nitantaıında mahalle arasmda kö . 
mür satan Kemerburııazlı Ahmedin 
7 lirasını sabıkalı A vram yankesici
lik suretile çalmıf, yakalanıru9tır. 

Otomobil çarptı 
Kasımpqada oturan lsınail efen. 

di dün Aksaraydan geçerken 25 nu
maralı otobüs çarparak yaralanmıf 
ve şoför yakalanm"tır. 

Tramvay çarptı 
Muzaffer iımlnde bir fahıs araba 

ile Betiktaıa ııiderken vatınan Y u 
suf ef-dinin idaresindeki 17Z nu
maralı tramvay ile çarplfDUf ve ara 
ba parçalanmıt, Muzaffer efendi de 
yaralanmıştır. 

Esrar bulundu 

Beyoilunda tütüncü Hüseynin 
dükkanında bir mikdar esrar bulun
mut ve müsadere edilmittir. 

Bir çiçek, iki böcek! 

Dün Osküdarda bir cinayet ,.., bir 
kadın kaçırma hi.diseai olmuttur. 
O sküdarda Haremde oturan çoban 
Mustaaf isminde bir adam, bundan 
bir müddet evvd Nazmiye imıinde 
bir kadınla beraber yqıyormuf. Fa
kat kadın birkaç ay evvel Muatafa
dan aynlmı, ve Uzunköprülii Ah
met iıminde biriıile eYlenml9tir. 

Ahmet ve kan11 Nazmiye H
bazı İtleri için solıaia çıkınqlanla. 
Fakat karı ve koca lam Tunuslıato
na ııeldikleri zaman her neden&e •· 
ğız kavııuına tutuımutlar Ye aolıalı 
ortasmda biribirlerine ağır lilardı
lar söylemeğe baılamıtlardır. T.,.. 
bu saada o civardan Nazmiye Ham 
mın eski erkeği Çoban Musbıfa ııe
çiyormut. 

Mustafa, eski kar111nın, kocuile 
kavp ettİitini ııörünee dert.al baa
lann yanına ııitmit ve k..,ııaya mü
dahale ebnİftİr. Bu suretle aolıalı 
kavııa11 daha curcunah bir telöl al
m"tır. 

Fakat ııürültünün - tiddetli w 
clakikumda çoban Muıbıfa y...._ 
koskocaman bir laf ıılank lıat1ia 
kuvvetile Ahınedin kafasına YUl'DIUf 

tur. 

Bu tiddetli darbe üzerine Alime. 
din bqı yanlmıı ve zanllı ..ı
kanlar içinde yere yuvarlanmıtbr. 
Bu vaziyet kar9111nda Çolaan Musta
fa Nazmiye aHnumn kolu- y-
mıt ve kad.nı sürükliye ıürüldİJ• 
kaçırmııtır . 

Oteki yakalanmıttrr. 

Neıriyat davaları 
Heybeli adarunın büyük bir 

yangın tehlikesi ııeçirmekte oldu
ğunu yazdığından dolayı Haber 
ııazetesi aleyhine müheyyiç netri
yat davası açılmıttı. 

Telgraf konferansı· 
na iştirak ediyoruz 

Dün bu davaya aıliye üçüncü 
ceza mahkemeıinde devam edil
mİf. Netriyat müdürü Hasan Ra· 
sım Bey tarafından ikame edilen 
'ahitler dinlenilmiftir. 

Bu tahitlerden Heybeli ehali
ainden Sabri Bey yaqımn pek 
vahim bir vaziyette ,,Iduğunu sôy 
:emiı; 

- Çamlar tutufsaydı, Ada teh
likeye ııirerdi, demiftir. 

Şahitlerden Refik Ahmet Bey: 
- Y ancm çıktıiı zaman Üç 

dört yerdea dn•aa ,-ülueliyordu 

ANKARA, 1 - M~driıte top
lanacak olan beynelmilel telgraf 
ve telaiz konferanaında Türkiyeyi 
poata ve telcraf müdürü umumiıt 
Fahri, telııraf, itletme müdürü 
Jh .. n Cemal, telıiz mühendiai 
Mazhar Beyler temsil edecekler
dir . 

Halk birden bire heyecana düt
müştü. Şir!detli bir rüzgar vardı. 
Heybeli tehlikedeydi. Yangın bu 
vaziyette gazeteye haber verildi, 
dedi. 

Muhakeme müzııkere için bat
ka bir güne talik edildi. 
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1 
rol Üzerlerinden katillik ıüpbe 
ıini silüp atmak için CNedi Hk 
!ayacak bir yer arayorlardı. E'ri 
nin pencereainden içeri bırak
mak fikri Micro'nun aklına ııel 

I mişti. Saat dörde gelince, ıanki 
dördü kolkola amıı;, sarhotlar 
ııibi Mego'yu ortalarına alıp 
sokağa çıktılar. Tam yokutun 

1 
ortasına gelince Micro: 

- Vay canına, dedi, bu ev
' !erin de hepsi biribirine ne ka
l dar benziyor be? Mego'nun pen 
'1 ceresi hangisi? 

------------• Camille kendisini en ayrkla-
I 
~ lBONE OCRETLERl: 
1 Tiirlriye için 

L. K. 
Hariç için 

L. K. 

nndan saydığı için, mağrurane 
cevap verdi: 

- Yahu, görmüyor musun? 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Sergiyi 50 bin 
Kişi gezdi 

(Başı 1 inci sahifede) 

te idi. 

• • •• , ' 1 ;1·. • "' •- . .... 

Dünya güzeli Bitler: "Siz çekilin,, diyor 
(Başı 1 inci sahifede) Arbeiter Zeitung, pek ufak bir fır 

ğİn Hitler namına hiıkümete veril- ka olup önümüzdeki sonbahar rÜE
diği haber alınmııtır . gi\rfarı ile süprülecek olan ve ölüm 

Filhakika, von Schleicher, Hitler' halinde iken ~usan ne protokoluna 
İn bu taleplerini kabul etmediği tak- ı W§ı obıtroksıon ve ademi itimat si 
dirde Nazilerin von Schleicher'i bi. lihını sallamakta bulunan Avustur
le hariçte bırakmak11zın Alman hü- Yanın büyük Almanlar fırkasının bili 
kümetine karşı gayet şiddetli bir lı hareketini pelc kaba bulmaktadır. 
taaruza geçeceklerinden habet-dar e Bu soayaliıt aazetesi, Hitler dal-
dildiği söylenmektedir. gaıına karıı Avuıturyada müessir 

Prusyada şiddetli tedbirler bir mania vüc'!d~ ıı~rmenin yolla-
rını ve çarelerını gostermelrte ve 

Bir ihtifal 

Alı 
kit 

3 aylıft 

6 " 

4 
-

1 
- İtte aralık duruyor. 

7 80 \4 - j o - yleyıe omuz verin ba-

Sergi bahçeai Beyollunun en 
güzel ve kalabalık bir mahal ol
muıtu. Dün ak,.... aaat bette bah
riye orkeatraaı tarafından sergi 
bahçesinde bir konaer verilmittir. 
Konserlere her gün devam edile
cektir. Serıri radyoau da durmadan 
netriyat ve konaerine devam et
mektedir. 

(BB§ı 1 inci sahifede) 
kızlığa intikali aıralarında güzel
liği de tebellür etmeğe batlamıt· 
tı .. Aileai~ onu F eyziye mektebine 
verdiler. Keriman Hanım, mekte
bi son devrelerine kadar takip et
ti. 9 uncu 8alfta iken aileıi mek
tepten aldıı.<. Keriman Hanım, 
eve döndü. Ve iyi bir ev kızı gibi 
yetitmek içip ciddi bir faaliyet" 
koyuldu. Dikit dikmeği, yemek pi 
tirmefi öV.ndi. En fazla aevdiği 
renk mavi ve beyazdır. Bilhasaa 
çiçeklere merakı vardır. Avnıpa
dan gönderdiği son mektupları
nın birinde "Bahçedeki çiçekleri
mi sulamağı unutmayınız!'' diye 
rica etmektedir. Kraliçe, öteden 
beri ,iınuınlığın aleyhinde idi. 
rakal, kendini derhal perhize 
çekti ve tekrar zayıfladı. Kericıan 
Hanım, son günlere kadar güzel 
lik müıabakaaına girmek fikrinrle 
degildi. Bir çok letvikler kartmn 
da ittirak etmeğe karar verd'. Ke 
riman Hanımın annesi ve büyük 
a.nnesi, batla olmak üzere bütün 
aile efradı, n~ticed4:n ç.ok mem
nundur. Üç günden beri, Halis Be 
yin Fındıklıdaki apartımanına, ta 
11ıdrk, tanımadık yÜzlerce ziyaret 
çi tafınmaktadır. Keriman 1-'anı· 
mın dünya güzeli aeçilmeıii günün 
mevzuu oldu. Şehirde hemen her 
kes bundan bahsediyor. 

.BERLIN .. 2: A. A. - Prusya. K?° töyle demektedir: 
mııer muavını M. Brach~ ~on bır ıh Hitler dalgallnın Almanyayi iati
tarnarı:ıe neırederek dahılı .. ıulhun la ettiği tarzda Avusturyayı da iı
t•m bır suretle tekrar teaııı elzem tili etme.ine müsaade etmeğe ihti
bulunduğu.nu '!e artık beı';'". haydı - yacımız yoktur. Avuıturyanın iki 
!un ma.s~~yetıne haJel g~ı?Jme_m_ek büyük tiyaai fırkasının vazifelerini 
ıcabettıgını ve Pruıya hukiimetinın idrak ederek memlekete daha İy" bir 
!cabederse. vaı:ı-n~a~ları himaye için lıtilrbU temin etmeleri ki.fidir. Eğer 
ıdam tedbırlerı ıttihazında tered- bu zaruri tecrübe tam zamanında 

Kabataş irse.si ınüdürlİ m 
hum Münir Be}e dün bir ihtif 
yapılmıştıı·. Hf'yeti tertibiyed 
Kabataş lise<ı miidürü Mafur.u 
JstanL..ıl apor kulübi1 reİ!I İ Avı; 
Ye,ilhiJal merku heyeti aza" 
dan A. ŞE-vket, ~1aarif mij ıe tti • I 
rinderı ve edebiyat muan :mlıeri 
den M. Behçet, Kaba taş li•e M m 
allimlcrinden Talha Kemal Kad 
ri, Seracettin, Ecvet, Hamdi, Siı 
leym.ın Sırrı. Diğer lise mu•llizn 
lerind~n, Şinasi, Faik, Ömeı· H · 
aamett in, Tevfik Beyler ve M\tni 
Beyin dostları , .e bütün Kabala 
liseJİ talebe.Jİ hazn bulunmu~lar 
dır. Evveli mua)ı;.,, Behçet B<'l 
müessır bir nutuk ıöylemi~, bunı. 
müteakıp muallun Tevfik Bey ta 
rafmd ... n hazin bir hitabe :ral edi 
mittir. Müteakıbe ~ dini :lnensill' 
yapılarak ihtifol., nihayet veı·il· 
mi9tjr. 

1 
_l2 __ " __ 1_4_-_____ 28_-__ , kalım .. Yalnız etrafı da iyi kol-

layın ha! Gelen evrak ır.-i verilmez -
~ llilddeti ır- nilıhalar 10 lıu
vı uıtur. Gazete ve matbaaya ait 
( !ler için mücliriyete müracaat 

·clilir. Cazet...Uz ilinbırı.n mes'u-

Y ann aktam Cumhuriyet Genç
ler mahfeli tarafmdan serıri tiyat 
ro s.alonunda ilk müsamere verile 
cektir. 

düt etmiyeceğini bildirmittir. yapılacak olursa Avusturyanın Ga-

Ege seyahati 

&ı 

Eal 
Tı 
Esi 

iyetini kalıul -. 

BUGONKO HAVA 

l Bir bankada dakiloluk eden 
Matmazel Suzanne eve ancak 

1 ikiye doğru gelmitti. Tiyatro-
dan dönüyordu. Kız arkadatla
nndan ikiıi otomobille kendisi 
ni getirip evine bırakmıtlardı. 

Cumhuriyet cençler mahfelinin 
amatör gençleri (karma kanşık) 
İlimli komedi muzikalı temsil e
decekler. 

Sabık lktısat vekili Şakir ve it 
Bankası umum müdürü Celal Bey
ler dün aertiyi ziyaret etmitler ve 
sergide u-zun müddet kalmışlar
dır. 

Vigana gazeteleri malı talipleri, kadim trajedilerde ol-
ne digor? duğu gibi Korolara düten menfi 

vazifeyi İfa etmek iztirarında kala
caklardır. ''Neue Frei.e Presse'' yazıyor: ı,. 

te M. Brüning için mükemmel hır 
fırsat: Yon Papen kabinesinin vazl 
yete hakim olması ve Lausanne pro· 
tokolunu tasdik ettirmeoi pek u 
muhtemeldir. intihabat, beklenilen 
neticeyi ve.rmemi,tir . 

Mesele. bu ciheti anlamak ve zama 
nında harekete geçmektir. 

J7mJr Himayeietfal cemiyerinir1 
10 Aiu•tos pazar günü icin tel""'I 
tip ettiği Ege aeyalıati için büyük ha 
zırlıklar yapılmaktadır. 

Seyahat: lıtanbul - lzmir - Pi· 
re - Atina - Selani1< Ve Selani!<te 
yed~ günlük bir lt'nezziihlen iba·J 
rettır. J Yetil köy aakeri raaa t mer-

kezinden Yerilen malümata cö 
1 re, bugün hava kıunen bulutlu 
1 ıreçecek, rüzgar mütehavvil 

ve mutedil kuvvetle eaecektir. 

. . Annesi öldüğü günden beri, 
bu küçük evde yalnız oturuyor 
du, timdiye kadar korku nedir 
pek aklına gelmemitti. Fakat 
yatak odaıının elektriğini çevi
rince, eyrde boylu boyuna uzan 

Hitleı., galebe çalamamıştır, Kızıl 
kıtaat ile Merkezciler her zamandan 
ziyade kuvvetlidir. 

Paris matbuatı ne fikirde? 
PARIS, 2. A . A. - Fransız ıraze 

teleri, Almanyada icra edilen umu
mi İntihabatın, Hitlerciler iıter ka
bul etsinler, iıter etm.inler fırluıla 
rmı hayal inkioann' uğratmıt oldu. 
ğu mu talea11ncla müttefiktir) .... 

Bu ~eyahate mÜbi\ ii~. gayrinıU 
badil her vatanda, iıtira.k edecek• 
tir. Fiyatların ucuz olmasına itina 
edilmiştir. Seyahat icin Andrnt 
lüks vapuru kira la-ınt ~~ · r 

lttirak edecekleri latanbulda 
Himayeietfal cemiyeti merke zit 
kaydetmektedir. -

2 / 8 / 932 tarihinde hava taz
yiki 781 milimetre, en fazla 
11caklık 32 ve en az aıcaklık 

l 7 aantiırrat olarak kaydedil
mi§tİr. 

ı IDlf birıni görünce, avazı çıktı
ğı kadar bağırmak istedi. Fa
kat heyecanının fazlalığından 
boğazına bir şey tıkandı. Bağı
ramıyordu. Heykel gibi donup 
kalmıştı. 

Sabık lktıınt vekili mecliı iktı
sat encümeni reisi Rahmi Bey ev .. 
velki gün serziyi ziyaret etmiı ol
maaına rağmen, dün yine sergiye 
gelmiş ve sergi paviyonlannda 
bet aaat kalmııtır. 

iki günden beri kulak misafiri 
olduğu muhavereler arasında dün 
ya güzeline dair olanları defteri· 
ne kaydeden bir muharririmiz an 
latıyor: 

5oıyalist gazetelerin mutalealan 
hilifına oları.k Reicbpost, HitJer'ci
lerin muvaffakiyetlerinin zannolun
duğundan büyük olduğu ve Hitler 
fırkasrnın henüz ıon sözünü söyle
memiş bulunduğu mutaleaaındadır. 

Hitler fırkaımın büyük bir ekıeri 
yet dd~ etmit oldujiu aşikardır, di
yorlar . Hitler kıtaatı, mutlak dıae
riyetten fazlaamı elde etme&. değilae 
de bu ekııeriyeti temin eyliyecelderi
ne kani bulunuyorlardı. Halbuki 
mutlak ekaeriyetl elde ebnit olmak
tan çok uzak bul&ınuyorlar. Hitler, 
bazı mıntakalarda ve bilbaaaa efki. 
n umumiyenin Nazi'leri ..-ul tat
makta oldukları kanlı vakayie sahne 
olan Altoua, Coloane ve K-11-
berır' de bir takım acı ve manalı mai 
lubiyetlere düçar olmuttur. 

Hlkl11e 
. 

Serginin muhakkak en ziyade 
alaka celbeden kıamı lpekitin aer 
ginin t·n büyük paviyonudur. 

Ankara vilayetler 
• 

evı 

Sır 
Ne 

Yanlqlık 
1.li bir limba, kırık dökük 

obılyah odanın intizamsızlığı 
ve derbederliğini pek o kadar 

Yalnız garip şey, canlı genç 
kızın bu durgunluğuna rağ
men, yerdeki ceset kımıldan
mı,, yavat yavat gözlerini aç
mıftı. Hatta konuşuyordu: 

!pekit paviyonunda hanunefen 
dilerin ekaeriyeti teıkil ettiği der
hal nazan dikkati celbetmekte
dir. Bir çok banımlann saatlerce 
Jpekiı paviyonunda kaldıklan, 
zarif bir 9ekilde tertip edilen ve 
en nefis ipeklilerin teşhir edildiği 
vitrinler önünden ayrılamadıkla
n görülmekte idi. lpekiıin çok gü
zel bir buluıu serginin yep yeni 
bir zevkini teşkil etmektedir. !pe
kiş hanımefendilere tevzi ettiti 
kartlarla en fazla beğendikleri üç 
kumaşın ismini istemektedir. Bu 
reyler sergi sonunda tasnif edile
ı·ek en çok beğenilen kumatlara 
rey veren on bet hanıma kıymetli 
hediyeler verilecektir . 

Boğaziçi vapurunun kadınlara 
mahsus ikinci güverteainde iki ha 
mm, hararetli bir mübahaseye dal 
mı,lardı: 

- Kızın başına devlet kuşu 

Hiriıtiyan sosyaliıtlerin mürevvi
çi efkarı olan bu gazete, diyor ki : 
Eğer von Papen kabinesi devril

miş 011& idi, kabineyi parlamento e
sasına istinaden yeniden vücude ge- ı 
tirmek mümkün olamıyacaktı ve y~ 
ni baıvekil memleketi parlimento
ıuz idare etmek mecburiyetinde ka
lacaktı. 

ANKARA, l - Yeni,ebirde 
l1l4a edilecek olan vilayetler evi 1 
münakaaaama beş yerli firma iş
tirak etmiftir. Bunlardan Abdur
rahman Naci Bey ketif bedelin-

1 

2 

l 

1 

- Matmazel, korkmayın ılli etmiyor. Bir iki k<>!e hatta ız, 
leta karanlıkta.. ben .. ben .• 

Hariçten kim ııelip dikkatle Genç kız, biraz kendine gelin 
ıloa, mutlaka bu odanın için ce: 
• bir mücadele geçtiğine hük
eder. Çünkü parça parça ol
Uf maaa ve iskemlelerden 
aada, bir de elleri · göğıüne 
ıprast edilmit, canuz bir ce
'1 te yatıyor. 
Sendeleyerek biribirlerine ba 

an üç kiti daha var. Yüzlerin-

- Vay M. Mego! dedi. Bu-
, rada ne itiniz var? Sizin eviniz 
yanımızdaki ev.. Galiba biraz 
içtiniz de, yanlışlıkla buraya 
geldiniz. 

Mego cevap verdi: 

- Onu ne siz sorun, ne de 
ben söyleyeyim. Arkadaşlarla 
biraz içtik. Galiba biraz da hır
laşhk. Onda sonrasn bilmiyo-

en sarhotluğun ve heyecanın 
antık bir ifadesi &ızıyor. Kıya 
derine bakılıraa öyle efendi 
!yler değil.. Fakat pek te kül-
anbeye benzemiyorlar. rum. 

içlerinden biri yerde yatan - Neyse .. Buraya geldiğini-
~sedi son bir ümitle sarsaladı. ze İyi etmişsiniz. Siz bilmezsi
onra içini çekerek doğruldu: niz, ben sizi ne kadar severim. 
- Nafile! dedi, hayır yok. Bir uraamı getirip te açılamı-
- Öyle İae ne diye yoktan yordum. Bu tesadüf hoşuma 

avga çıkarıp döğüştün? gitti. 
- Ehhhh! Rakı bu! Şişede- " " " 

i gibi duruyormu ya? Üç gün sonra Micro, Pietrot 
- Neyıe, bir kere it olacağı- 1 Camille öldü zannettikleri Me

a vardı. Vardı amma, şimdi bu i go'yu sokakta görünce şaşırdı
erifi ne yapacağız? j lar. Maamafih izaha da mecbur 
- - Götürüp evine bil" kalım. 1 oldular: 

.at n şurada yakın, evinde de S b" f 1 k ld" d 
imse yok. Fakat aksi şeytan, .- ant:". ırb enakt 1k lr

8
"'. 1 de, 

hl eb. d k evıne ge ınp ıra ı . ıze a-
na arı c ın e yo . 1 d d d"l 

Y h b b. - I rı ma ın ya, e ı er. - a u, en ır şey soy e-
evim mi? Bu tehlikeli bir iş. 
'encereden içeri tsak .. Zaten 
' da birinci katta oturur. Pen
eresi de aralıktır. 

Dört kişi Micro'nun evinde 
,afalarını tütsülemitler ve ni
ıayet bir kadın yüzünden biri
ıirlerine girerek, gırtlak gırtla 
ıa gelmitlerdi. Nihayet kabak 
l'lego'nun başında patlamıştı. 
Şimdi Micro, Camille, Piet-

- Yok be canım, darılır mı
yım? Bilakis sizlere teşekkür 
edeceğim. Çünkü siz beni evim 
diye yanı başımaki eve getirip 
bırakmışsınız. O evde benim 
eskiden beri sevip le bir türlü 
açılamadığım, Suzanne isminde 
bir kız vardır. O da beni sevi
yormuş. Ogece biribirimize açıl 
dık. Şimdi nişanlıyız. Yakında 
evleneceğiz. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 51 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F elseli fanta3tİque roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 

Sergide Alpullu tekf!r fabrika
aının yerli ıeker köşeıi de büyük 
bir alaka celbetmektedir. 

Alpullu ıeker şirketi bu köşede 
pançardan şekere kadar olan saf
hayı en iyi bir ıekilde göstermiş
tir. 

Müfettişler 
Dün toplandı 

(Başı J inci ıahifrde) 

leki huıusatı rörüıtük. Müfettiı
ler, mürebbiler ne yapmıtlardrr, 
veki.letimiz neler yapmıştır, bun· 
!arı konutluk. 

Gelecek sene müfettiş ve müreb 
bilerin neler ynpması lizım gele .. 
ceğini, bizim nt"ler yepacağnnızı 
biriblrimize anlattık.'• 

Lise lif' muallim 
mektepleri 

Vekil Bey bundan aonra Erkek 
m uallim mek teb ine giderek ilk 1 

m ektep) rin yeni kıraat kitapları
nı hazırlamakta olan komisyonun 
faaliyetine iştirak etmişti r. 

Bu kitaplar 933 • 934 den se
nesi tedrisatına ithal edilecekler
dir. Ma rif vekili Bey Bugün de 
Maarif müdüriyetine gelerek lise 
ve muallim mektepleri müdürleri
nin içtimaına riyaaet edecektir. 

kondu desenize .. lnaan, ne oldum 
dememeli, ne olacağım demeli!. .. 

Gözlüklerini takıp Keriman 
Hanımın resmini temaşaya daldı· 
lar. 

Biris!, tetkikatının neticeaini 
hülasa etti: 

- Fena değil! Allah bağışla
&ın •• Alıca pakça kız ... 

- A. .. Öyle deme hanım .. Gü
zellikte menendi yokmuf.. Frenk
ı~r, hep parmak ısırmışlar_.. 

Ölcki batını salladı: 
- Sen frenklere bakma ... On

lar, güzelden anlamaz . .. Mehc.u .. 
re-ciğim ağ olmalıydı da güzel ııa 
sıl ohu-ınuf, ilemde bir görmeliy· 
diniz . 

. . 
Mahalle kahvesinde bir ihtiyu 

..;azeteden başını kaldırdı: 
- Bir zamanlar dünya .::iızeli

ni ma•al kitaplarında oku<duk. 
<.;.eJ :.tRman git zaman bizim de 
bir cliinya güzelim.iz oldu. Şükür 
.ieti~tirene ... 

iki boyalı salon hanımı arasın
da: 

- Keriman Hanımın çiçeğe 
çok merakı varmış ... 

- Benim de vardır çiçeğe me· 
rakım ... 

- Sahi mi? 
Muhaverel€rini dinleyen &an

tın bir e rkek boyalı hanımın aözü. 
nü kes ti: 

- Yok .• Si~ ikiniz de yapma çi 
çeği severeiniz! 

. . . . . . . . 
iki d o lıkanlı konuşuyorlar: 
- Dünva cüzeli acaba kime vft 

racak?. 
- H erh3lde dünyalığı olan bi-

• 1 
rıne ... . . . 

Keriman Hanımın önümüzdt-ki 
cum günü, Avrupadan t ehrjmize 
avdet e<lect.g İ zannedilmektedir 

Fırka teşkilatı 

tebrik etti 
da 

Türkiye güzellik kraliçeai Keri 
man Haliı hanım lstanbul ıehri 
namına belediye reisi Muhittin 
Beyden sonra dün C. H. fırkası la 

Bazı gazeteler, Almanya ve Avuı 
turya ahval ve vakayii arasında bir 
münasebet göstermektedir. 

-··--··················-··············--···--
tanbul tefl<ilatı namına Cevdet 
Kerim Bey de kraliçeye bir tel
ırraf çekerek tebrik etmiştir. Ka
dınlar birliği de bugün bir telg
raf çekecektir. 

Adalı Avni B. ne digor? 
Keriman HalİI Hanımın dün

ya güzeli olması hakkında beledi 
ye daimi encüm.en azasından Ada 
lı Avni Beyle kon'41uk. Avni Bey 
dedi ki: 

- Bu intihap tetekkülündeki 
iıhenk ve tenasüp esas olduğuna 
göre neaJimizin hüanü inkişaf et· 
tiiini iabat eden bir hadiaedir. 
Memnun olmak elbette tabiidir. 
Bu bakir, hiyleaiz, temiz bir gü
zellik ifade ettiği İçin kıymetli
dir. Türk aile reislerinin çocuk 
yetittirme hususundaki mu' affa
kıyeti ile, blmina ve ifrenç boya· 
lılığa karşı tabii güzelliğin aibrl 
salebe etmittir. Bu itibarla da ade 
ta bir kıymeti terbiyevıyesi var
dır.u 

Dahiliye Vekili Şiikrll Ka
ya Beyle Vali Beyin 

telgrafları · 
Dünya güzeli Keriman Halis 

Hanıma Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyle vali Muhittin Bey ta
rafında gönderilen tebrik telgraf 
lan şunlardır: 

"Türkün ırki güzelliğini dünya 
ya temsile mazhariyetinizi tebrik 
ederim." 

Dahiliye v .. l<ili 
Şükrü KAYA 

"TUı kün ırki eüzelliğinı bütün 
dünyaya karfı bir lstanbtJ\'unun 
temıil etmİf olma11 bizi çok aevin
dirdi. Sizi latanbol namın'\ kbrik 
ederinı . 

İstanbul ' ıaı 
MUHITIIN 

31 teınmuz intihabatı Hitler dal
galarının cezrİni ıröıtermektedir. 

Hitler fırka11 ela bundan sonra 
koaliıyon meoelesini dil9ünmeie 
mecbur olacak veya metaUhatının 
bazı noktalarda itili.fgirlzlilı:ten vaz 
geçmeği kabul edecek veyahut ta 
kat"i surette muhalefet siyaaetini 
takibe meblrum olacaktır. 

Halbuki bu •on vaziyetin mezkUr 
fırlı.a için ümitaiz bir vaziyet olaca
lı •imdiden anlqılmaktadır. 

Yahudileri tehdit 
KOENIGSBERG, 2,. A. A. -

Zabıta. evvelki ge<:e vukubulan ıui. 
kastJ ... e mümasil vukuatın tekerrürü 
ne mani olmak için telırin sokakla
rında bilafaaıla müteaddit mitralyöz 
!erle mücehhez bir zırhlı otomobil 
dolattırtmıftır. Buna rağmen bir 
tann taılanlıklar olmuı ve birçok 
mağazalarm cameki.nları !atlanmıt 
va camlan lunlinlftır. 

Bundan batka, birçok yahucli ta
cirlere mağazalarının bu ıece yağ
ma edileceğine dair bir takım İmza
sız mektuplar gönderilmiıtir. Dilnki 
suikaatlere kurban gitmit, olanların 
iaimleri, Naziler tarafından idama 
mahkum edilmiş olanlara mahsus 
kara liıtelere dahil bulunuyordu. 

Harik Hayat 

den 175 bin lira noksanile 900 r 
bin liraya intaatı üstüne aldı. 

---·--··-··-··-······-···--···-
Aiır surette yaralanmıf oJııın ko~ 

~ünist S..uff, bu sabah vefat etmi• t 
tir. 

Dün evlerinde taarruza uğramıt o t 
lan Schultz ile diğer bir takım sen
dikaliıtler, uğratılmak istenildikleri 

0 

akibetten fevkaliıde bir teaadüf ••- J 
yeıinde kurtulmuşlardır . 
Şehirde büyük bir heyecan hüküm ( 

aimnekteclir. Hükümet tarafından a 
seyitin muhafazası için icap eden 
tedbirler almmı§ tır. 

Tunç Cephe teşkilatı , mebuslar
dan Lanen'i Nazilere kartı tiddetli 
cezai tedbirler ittihazını talebe me .. 
mur •imiştir. ı 
Koenigıberger Volk zeitung ida

resi, suikaıt faillerini haber vere
ceklere, 1.000 mark mükilfat vadet- c 
mittir. 

iki kısım 
BERLIN, 2. A. A. - Havas bil

diriyor: Umumi intihabatın netice
sinde Ahnan milletinin mubaıon iki 
kuma ayrılmakta olduğu anlatılnınk 
tadır . Sağ ve müfrit aağ cenah mun 
tehiplerin yüzde 44.6 sını sol ve 
müfrit sol cenahlar da münlchiple
rin yüzde 36.6 aını teşkil eylemek
tedir. 

ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kıunpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

bir daha öyle nezaketsizce su- kağıda atılarak: temeyin tabiatin icabı bu... çağrılan doktora her feyİ anlat lim .. • 
ratımı ok~amaya kalkarsa he- - Doktordan bir tezke- Aile arasında bahis böyle mak lazım gelmez mi? Doktor beylerin yüzlerine 
men onu yakalayacağım.. Be- re... . kızıtırken beyler doktorun e- Doktor - Ne ıordumsa hep bir göz gezdirerek: 
line sarılacağım ... Üstünü başı Dört gözün altındaki ıatır- vinden 3 numaralı çekmeceyi kaçamaklı cevaplar aldım... - Masum bir güzelliğin 
nı arayacağım ... Bakalım ne bi lan iki ağız birden okur: Ufağa teslim ettiler.. Hizmet- Hastanın odasından İçeri girin tavsifinde ne mahzur gördüğü-
çim kostüm giyiniyor ... Gömül "Haata büyük tehlikeyi at- karın Petine takılarak hulanın ce kendimi bir sinema perdesi nüzü anlayamıyorum. 
düğü kefenle mi geziniyor.. !attı .. Bizim eve koşunuz. Do- kapısı önüne kadar gittiler.. kartısında zannettim .. Harikul Talat Bey - Kızın güzel
y oksa cascavlak mı dola,ı- laptaki 3 numaralı ecza çekme İçeriye girmek memnu olma- ide bir yıldız d<>!eğe serilmit liğinden ziyade hastalığını an-
yor? cesini uşağa tevdian gönderi- sa doktorun yanina kadar da yatıyordu .. Solmuı, süzülınüt lamak istiyoruz da .. 

Orhan - Bu hakikati toka- maz mı? Dilaver anasının sözüne hiç niz .. ,, çıkacaklardı. Bu arzunun ate- çehresinde bir damla kan kal- Doktor - Hemen nabza el 
h yedikten sonra mı anladm? Orhan - Hava botluğunu ehemmiyet vermiyerek: Hanımefendi ağır bir süz- şile yürekleri kıvranıp duruyor maıntfh .. Lakin bu solgunlu- attım. Eyvah nabız yok .. Ara 

Dilaver - Bu aile ile doıt- biliyoruz amma böyle gezınıp - Beyefendiler bu esrara günlükle: du... . iu bir ölüye deiil çok temiz, rım ararım bulamam... Göğıü 
luğunuz ilerleue gizli ellerin dururken hava konprimeaine ermek isteraeniz sizin için gÜ· - Çok memnun oldum .• Za Oğullarının gecikmesinden çok beyaz bir mermer heyke- nü dinledim .. Pat pıt gayrı 
dayağından hepinizin de hisse- tesadüf edildiğini hiç itilme- zel bir tetkik zemini var... vallı kızcağız.. . meraka düten anneleri arkala- le andırıyordu ... Bu beyazlığın muntazam hafif bir feyler .• 
ar olacağınızı biliniz.. dik .. Peki böyle de olsa ıura- Orhan - Nuıl? Çeşmi Fettan - Ben de nndan adam kotturtarak onla- üzerinde teressüm eden katia- Kalp ha durdum ha duraca-

T urban - Kabahat sende.. tmda kalan parmak izlerine ne Dilaver - Şehamet Hanıma öyle efendim.. . rı çağırttı .. Yarım saat sonra nn ince kavisleriııi ve uzun kir fım diyor .. Hemen başının al-
Ne diye alaya iltihak edip te diyeceksin, ilanı atk ediniz.. Tezkeredeki iş'an yerine ge doktor da salon kapısından gö piklerden düten gölgeleri gö- tından yastıkları çektim. Biraz 
tüfekle ruhani "enkarnaaiyon,, Dilaver - Bu meredin her Hanımefendi çocuğun üze- tirmek için iki kardetin ok gİ- züktü ... Üzerine dikilen gözle- rünce ressam olmadıtıma tees- tepe atağı bir vaziyet verdim .• 
u dürtüşlersin?. elinde~ parmağı bir o kadar rine hücum edecek gibi depre- bi dışarı frrlayışlarını gören re cevap olarak: süf ettim. O kadar masum bir Amonyak koklattık. Pencere-

Dliaver - Hafif çanak mab- da tımalı olduktan sonra gay terek: Talat Bey: - Galiba meraktasınız.. sima, o kadar bedif bir tablo ki leri açtık odayı havalandırdık. 
tabı gibi bir şeyden öyle nasırlı n maddi vaıfı nereye sarfedil- - Sus deli o nasıl lakırdı.. - Komşudan buraya bir Hanımefendi - Çok.. . nasıl anlatayım.. Lazım gelen tedaviyi yaparak 
bir el cıkacağını ne bileyim? mit oluyor? Artık münaaebetsizlikJerin ta- rüzgar eaince bizim beyler ateş Doktor - Biçare kızı derin Doktorun bu tavsifini iki nabızları hlasolunur dereceye 

Orhan - .Şimdi bildin iman Orhan - İtte biz de bunu hammül olunamıyacak bir rad- kesiliyorlar .. Yüzünü görme- bir baygınlık halinde buldum. kardeş nefes almadan dinliyor- getwebildik amma kaç? Daki-
ettin mi? aramakla meşgulüz ya... deye vanyor... den Şebamet Hanıma aşık ol- Ölümle arasında hemen bir iki )ardı... kada altı yedi ... Yavaş yavaf 

Dilaver - B}ldim amma Dillver - Metguliyetiniz Rasime elinde küçük bir ki dular galiba ... Bir kız .. O da pe milimetre kalmıttı... Hanımefendi bir sabırsızlık daraban adedi arttı .• Ecza çek-
ıman etmed=.n.... de ciddiyet göremiyorum.. ğıtla aalona girerek: rili .. hangisine yetecek, HanımeEendi' - Neden ba- jeatile: mecemi getirttikten sonra İcap 

Turhan - Hila mı? Turhan - Neden? - Efendim komşunun uşa- Hanımefendinin süzgünlü- yılmış? - Canım doktor beyefen- eden enjekıiyon'u da yaptım ... 
Dilaver - Hala... Dili.ver - Siz onlara ait bir Aı bu kağıdı getirdi. Aşağıda ğü şimdi çatgınlığa dönerek: Doktor - Şiddetli bir emo- di siz oraya resim almaya de- Baygının çehresi ağır ağır 
Orhan - Bu ağrep hadise- tezahüre tesadüf edince kor- bekliyor... - Aman birader 0 nasıl tion'a uğramı, .. , ğil hasta bakmaya gittiniz.. renklenmeye batladı.. Babası, 

yi nasıl izah edecf'ksin? kup kaçıyorsunuz .• Korkmayı- Komtu ile aralarında başla- söz ... Çocuklarımın üzerine Hanımefendi - Sebebi? Talat Bey hemşiresinin im- anası, kardeşi etrafında yatlı 

( 
Ü 
c 
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( 

Dilaver - Yüzüm patlan- mz .• Sokulunuz, tekme, tokat yan münasebetin böyle aıklaş- böyle tey yormayınız iste- Doktor - işte onu söylemi- dadına yetişerek: gözlerile pervane gibi dönüyor 
gıç gibi boşanan bir hava kon- yemeğe razı olmadan bu hadi- masmdan çok memnun goru- mem.... yorlar. - l,in bedii cihetini geçe- !ardı •. Hepsi size samimi selam • n 

~~~-::1ne tesadüf etmi~ ~~i-1_1_ise1_ıj·~irjja~n~lai'l'llmİİİİaİzl .. 1 .. İİBmuİlmkaaİt.ı1elE::::n:en~;k~&r~de;;tl~e~n~·n~eJı.ıi~k~i;••~· ~b~i~rd;e:n;;. .... ;T~a:l:a~t~B::::e~y--~::._:S:::;iz:..:,is:t:e~y~İ=n-ı:·s:..:._~_:H:a:n:ı:m:.:c:fe:n:d:i:._ _ __:T~e~d:a:v:i~y~e:._:lr:m:·:..JP~a:t~~~l:o~ji:k:...:t:a:ra:f~m.:.:.:;a;.......ııg~e~le-:..._~-~~~~~....;.(D~•-''-am~ı -v_a_r) ...... ~_.Y 
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OLiMPİYAT 
00 m.de Tolan 
dünyaroko_ 
nu egale etti 

400 m. manialı 
1,8-10 koıuldu ve 
eni dünya rekoru 

te•is edildi 

Kadınlar 100 metregl 
11,9-10 da koştular 

[Bu serviste münderiç bilü
mum havadislerin iktibas 
hakkı mahfuzdur. Aynca bu 
aerYİ.ae ahone olmayanlar ta
rafından aynen veya mealen 
İktibas vukuu takibatı bnu-

hı niyeyi müstelzimdir.] 

tos ANGELES, 1. A. A. -
metrelik lıoıu, Dömi Final: 

a ~.~· Metcalfe, llıinci,Simpson, 
ÇUncıi, Jonath, Zaman 6/10 saııi-

k Los ANGELES, 1. A. A. -
na metrelik lıoıu, Dömi Final: 
na T~snif: Birind, Tolan. Joubert. İ· 

ncı, Y ocbioka, üçüncü. Zaman, 
a 7 /10 saniye. 
zi Tolan, iki rakibini 90 santimetre 

. -- . - -;..;._. 
--- - ---

Sahlık ankaz 
Emniyet Sandığı Mtidirltitünden: 
Sandığımızın malı olan Tophanede Sakabaıı mahallesinde 

Defterdar caddesinde eski 17, 19 ve yeni 81, 83 awaarah maili 

inhidam iki hanenin ankazı satılığa çıkarılmıt olduğundan 16-8-

932 tarihine müsadif salı günü saat on bet buçukta kat'i ihalesi 

yapılacağından talip olanların mezkür ıün ve saatte Sandık ida

resine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

1 
No: 

1-15 

16-31 

32-47 

48-64 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Tarihi Gün 

4 Ağustos 932 Perıembe 
6 Ağustos 932 Cumarte.~i 
7 Ağustos 932 Pazar 

8 Ağustos 932 Pazartesi 

İat. llr. K,amanclanlağı Satınalma kom. ılaulan 

Koyaoeti Kuzu eti Sığır eti 
57,000 3000 16,000 Harbiye Mektebi 

400 100 8,000 Süvari Mektebi 
5,000 1000 6,000 Topçu Nakliye Mp. 

62,400 4100 30,000 

Yukarıda yazılı mahallere ·hizalanndaki mikdarlarda sığır, 
koyun, kuzu eti kapalı zarf suretile satın alınacaktır. Münakaaası 

3 Eylw 932 cumartesi ııünü saat 14,30 da Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliple

rin ıartnamesini ıörmek için komisyona müracaatları Ye iftirak 
için de ıartname•i veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale ıününün muayyen vaktinde mıüıelsel numaralı ilmühaber 
mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri. (130) (3768) 

65..SO 
81-101 

9 Ağustos 932 S 1 • 
a ı ı.i 1 Merkez Kumandanlığına 

10 Ağustos 932 Çarıamba .. 'h · · · 
Merkez Kumandanbiı satın al 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Tal iplerin ıartnameleri
ni ııörmek için komi•yona mü
racaatları ve ittirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (137) 

• merbut muessesat ı tıyacı ıçın 
102-130 11 Agustos 932 Perıembe . 41500 kilo ot aleni münakasa 
131-ila 13 Ağustos 932 Cumartesi / suretile ve 12000 kilo saman 

Hademei hayratm Temmuz 932 vazifelen yukarıda yazılı pazarlıkla satın almacaktır. A
günlerde hizalarındaki numaralara göre tesviye edilecektir. Os- 1 leni münakasa ve pr.zarlık 6-8-
küdar tubesinden vazife alanların mezkür ıubeye müracaatları. 932 cumartesi ııünü saat 14 ten 

(
38

ll) 17 ye kadar Tophanede Mer- (3802) 

Pazarlıkla kiraya verilecek dükkan 

kez Kumandanlığı Satın Alma * * * 
komisyonunda icra kılınacak- Hamiye mektebi ihtiyacı i-
lır. Taliplerin tartnameleriai çin 90,000 kilo kur~ . ot ve 
görmek için komisyona müra· l 85,000 adet yumurta ıkı ıartna 
caatları ve ittirak için de muay mede aleni münakasa •uretile 
yen vaktinde komisyonda ha- satın alınacaktır. Münakasaları 
zır bulunmaları. ( 132) (3770) 27 Ağustos 932 cmnllrtesi ıü· 

Topçu Batı El haç Ali Ağa Mütevelli Kaymakamlığından: 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde İstiklal caddesinde 426-2 

No. lı gramofoncu dükkanı: 

BONO 
\ltibadil ve gaıri mubıdil \e 

hazine bonoları \'e sair en edatı 
resmiye üzerine her surttte mu 
ımele yapar Balıkpazar, '.\l!k s udi~·e 
han 'o 35 L'gıırlu zade !\11 .l>t'.I \'I~ 

Rumel. H--L" l" b" "L • 1 ı ..-uY u uyua annesa .. 
nin adı Aclile küçük annesinin adı 
Atike, ismi Doktor Halil lbrahimı 
arıyorum. Adres; lstanbul, Şi§li Ço I 
cuk hastahanesi liboratuvarında 

1 
Fatma. 

ZA YI - Seyrijsefer merkezinden 1 
muta -tör ebliyetnu,_; zayi et ' 
tim. Yenisini çıkaracai........ eski
sinin hükmü yoktur. Vabe Melkon· 
yan Setli Sok. No. 2 Ortaköy. 

lstanbal 2 inci icra memurluğun. 
Ün: Bir loorçdlın mahcuz n paraya 
çevrilecek bir adet itler halde mün 
t&zam elektrik dinamo ile mütehar
rik "Langner"' marka kumaş ütü ma 
kinası 4-3-932 tarihinde saat 9-10 1 
de F eriköy gürci Kiliaası Bahçe so- 1 
kağ-ında 6-7 numar.Iı boyama fabri
kaımm kapuıu önünde açık arttır~ 
ma ile satılacafmdan taliplerin vak. 
tında hazD" bulunacak memuruna 
932-1295 numaralı clo.yuile müra
caatlan ilin olunur. 

O driidar altıncı İcra dairesinden: 
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Her p be 
hafta erşem 

günleri Galata nhtımından saal 

tam 18 de hareketle do.,.u 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'clen saat 
14 ;ı/.2 da hareketle lstanbul'a .,. 
det ..... 

T afsilit için Galata, Gümriik 
karpaında Site F ranaez Han No. 

12 yazıhanesine nıiracaat. 
Tel. B. O. 1041. 

SEYRISEF AIN 
•rı.e. -nta: Galata ltlpril 

tı.fr 8. 2362. Şube A. Sirlttc.' 
ll(llhfhdanade hım z. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 3 Aiııa

ta. çartamba 18 de Galata 
nhtımı .. d•n kalL-ar. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zühreri hastalıklar tedaftb.a. 
nesi Karaköy Börekçi fmnı sırasıa
da 34. 

eçnıiıtir. 
LOS ANGELES, 1. A. A. -
.metrelik lıOfu. Atletlerin iki 
ı final esnaıınclaki sıraları; To · 
Joubwt, Y ochiska, Williams, 

ott, Kowning, Matcalfe, Simp

Balada yazılı emlak 20 Temmuz 932 tarihinden itibaren bir 

ay müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye vazedilmiftir. Ta

lip olanlar 22 Ağustos 932 pazartesi günü saat 14 e kadar İstan
bul Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve mezlair 

gün ve saatte de Encümeni idareye müracaatları. (3778) 

. .. . 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 16 ton ıeker pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 6-8-
932 cwaarteııi günü saat 14 ten 
17 ye kadar Tophanede Merkez 
Kumandanlığı SatıD Alma ko
misyonunda icra kdınacaktır. 
Taliplerin ıartnanıesini ıör
mek için komisyona müracaat
ları ve ittirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (133) (3771) 

nü saat 14 den 17 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Tal iplerin tarlna
melerini ıörmek için komisyo· 
na müracaatları ve ittirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları 

Bir borçtan dolayi Mahcuz ve pa-
raya çevrilmesi hakkında lıir adet ı P••••••••••••• 
tente arabasının 7-8-932 tarihine miı l EGE seyahab 
sadif pazar günü saat 9 dan 11 re 

lıın, Hanath, Luti, Jearson, Nright. 
':! LOS ANGELES, 1. A. A. -

VI Cl(I nıetrelik kO§U finali: 

kadar Üsküdar At pazannda satıla- 6 
cağından talip olanların mahallinde 
hazır bulundurulacak memurine mü 
racaat etmeleri ilin olunur • 

• . Birinci, Tolan (Amerika) lı, 1-
• •nci, Metcalfe, (Amerika)lı . 
• Tolan, 100 metreyi 10 3/10 sani

ede katederek Olempiyat rekorunu 
~q Ye cihan ile musavat teaiı et 
lııiıtir. 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 

ı1_RA_D_~_o__.ı 
Bugünkü program 

* * 

(138) (3803) 

"'"' .. 
Hava makinist mektebi ibti 

htanbul be§inci icra memurluğun. 1 
dan: Mahmutpaşada Mebmetpata 
hanında 8 No da Mükim iken ika- 1 

metgahı meçhul Rafael Gildi,tayn e 1 

' fendiye. Ahmet Hamdi efendiye bir 
k•t'a icar mukavelenamesile (112) 

Ağıııtos akşamına kadar 
mllracaat kabul olunur. 

ACELE EDiNİZ 
Müracaat mahalleri: 

Te'. R.O. 2612 ve 451 • LOS ANGELES, 1. A. A. - , 
·, ~dınlar arasında 100 metrelik Ü· ı 

Uncü koıu: 
0 

I .Birinci Schurmann (Felemenk), 
• kınci Vandervleit (Canada), üçün· 
i ~Ü Hiscook (lngiltere) zaman: 12.2 
_ .. niye: 

1 -Bursa Kız Lisesi leyli ve 
neharidir. Lisenin bütün 
sınıfları mevcut olduğu 
ıibi resıri liselerle mua
deleti Maarif Vekaletin
ce tasdik olunmuştur. 

ISTANBUL, ( 1200 m.) 18 gra 
mofon 19 5 birinci kısım alaturka 
konae: eedayii muıikiye heyeti 
tarafından, 20,5 gramofon 21 Mü 
nir Nurettin Bey ile arkadaşları
nın konseri, 22 cazbant. 

Ot 
Kilo 

19000 
60000 

As. Baytar mektebi 
Piyade Atıt mektebi 
Kuleli Lisesi 

yacı için 360 çeki odun pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 7-S-932 pazar ıünü saat 14 
ten 1 7 ye kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin ıartnamesini 
görmek için komisyona müra· 
caatlan ve i!tirak için de muay
yen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmalan. (134) (3801) 

lira ile masarifi icraiyenin temini i- MAMA 
çin tahtı iaticarınızda bulunan Is- ( ) 

2 - Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

BOKREŞ _ (394 m.) 20 Klav· 
ye solo, 20,30 konfera.~ 20,45 
sonat, 21,35 hafif ınusılıı. 

tanbulda Mahmutpaşada Mehm~tpa , Dr. Hakkı Sinaai 
şa hanının 8 No. lu odada makıne- y • Dördüncü ko,u, tasnif: Birinci 

Wildo (Amerika), ikinci Aalton 
a Felemenk) üçüncü Kench (Yeni 

rlelnnda), zaman· 1?.,4 saniye. 

4000 • . • • • avrunuzun en sıhhi gıdasıd ı r 
ler ve saıre hapsedılmıştir. Rehınle 

LOS ANGELES, 1. A. A. -
_ llOO metrelik maniali koıu finali: 

Kazanan: Tisdall (lrlanda). 
Zaman: 51 8/ 10 saniye (Cihn re-

1.oru' Olempİyal rekoru) . 
• ~ 00 metrelik ko,u finali: 
• Jonath, üçüncü, Simpson, dördün 

cü, Joubert, be,inci, Y ochislıa, al
ıncı. 

LOS ANGELES, 1. A. A. -
~sdaR'm lıazanmıt olduğu 400 mel 
~elik manialı kotu Finaline ait tas· 

- ı:ıif' 
· Tisdall, Harelin. Morgan Taylar, 1' 

' llurghley. 
LOS ANGELES, 1. A. A. -1 

'.100 metrelik manialı kota , tamif: 
F ecelli, hetinci, Anıalıous, altıncı. 
!Cotacalar arasındaki mesafe fark

: 0,90, o,30 0,15, 0,60 Ye 1 -

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

4 - İstanbul Talebe Yurdu. 
Yalnız Yüksek Mektep 
ve Darülfünun talebesi
ne mahsustur. 

S - İzmir, Çorum, Adana 
talebe yurtları. Liıe ve 
Orta mektep talebesine 
mahsustur .. 
Türk Maarif Cemiyeti 

yukarıda yazılı olan müesse
selerine ıirmek i•tiyenler ka 
bul teraiti için Cemiyet tube
lerine ve yahut bu müeasese
lerio idarelerine müracaat et 
melidirler. (3761) 

BELGRAT - (429 m.) 20,45 
Ruı çarı lokantaıınd~n naklen bir 83000 
müaamerenin muhtelıf safhaları. Ot 

Kilo * * * ROMA_ (441 m.) 21 gramo· Askeri mekteplerle hastaneler 
fon, 21,15 doktorun tavsiyeleri, 50000 Topçu Atış mektebi Cinai Mikdarı 
21,45 Boris codunof. 5000 Maltepe Lisesi S · t 15 000 emız o u , 

9000 Gulhane hastahanesi PRAC - (488 m.) 20 Brüao- İh Taze bakla 10,000 
dan nakil, 21,15 keman konseri, 6000 tiyat Za. mektebi Taze kabak 25,000 

1 21,45 gramofon. 2500 Gedikli Kç. Za. Mp. Kırmızı domates 10,000 
) 61000 Olçme taburu T f 1 20 000 VIYANA-(517m. 20,25 aze asuye , 

komedi, 21 Salzburgdan naklen 3400 Asker konağı Patlıcan 20,000 
bir müsamere. 4440 Merkez kumandanlığı Bamya S,000 

PEŞTE _ (550 m.) ~~,45 Sa- Do&malık biber 3,000 
lon orkestra•, 21,~ polıbka mu- l41340 Enıinar 15,000 
sahabeleri, sonra Çıcan orkestra- Saman Beaelya 5,000 
sı. Kilo Dereotu 3,000 
VARŞOVA- ( 1411 m.) 19,20 15000 As. Baytar mektebi Limon adet 30,000 

dana havalan 22,30 salon orlıest- 50000 Piyade Atış Mektebi Kuru samıısak 400 
4000 Kuleli Lisesi .,. -L 1 3 000 ra11. ıunnoaa sa ata , 

LOS ANCELES, 1. A. A. - BERLIN - ( 1635 m..) 21 Ham Havuç 2,000 
-mk -nialı ....... , Tıaılall' diya), Reid (lngiltere) yi, Zervinis burgdan naklen aenfonı. 69000 H 15 000 

- nıaniayi derinnit. oldağu te- (Yunanistan), Trifinov (Canada)yi Saman ryar ' 

rin paraya çevrilmesi için dairenize 
vukubulan müracaat üzerine tarafı

nızda tebliğ lizmıgelen ödeme en-.. 
ri ikametgahınızın mec;huliyeti ha· 
sebile tebliğ edilememiş ve zabıtaca 
yapılan tahkikat neticesinde ikamet 
gihınızm meçhul bulunduta bildi . 
rilmit """-~ ödeme emri· 
nin· bir buçuk ay müddete ilinen ta 
rafınıza tebliğ edilmesine karar ve 
nlmittir. Tarilıi ilindan lıir ayın lü
tammdlın ilk yedi sün içinde 
932-2563 No. lu dosyamıza müra
caatla tesfiyei deyin ve yahut taY• 
nı kabul bir. itiraz dermeyan etme· 
diiiııiz taktirde lıir buçuk aym hi
tamında gıyabınızda İcraya devam 
•e deyain tediyesi cihetine giclilece
ii mailim ve ödeme emri tebliği ma
kamına kaim olmak Üzre ilinen teb 
lii olunur. 

yün ettiiinden kendisinden dün· yenmiılerdir. k kJ d Kilo İspanak 5
,000 

a rekorunun ..ı.ibi unvanının nezi- LOS ANGELES, 1. A. A. - Yafa so a arın a 34500 Topçu Atı, mektebi Kuru soğan 30,000 lstanbul 4 üncü icra memurluiun 

Zayi tezkere 
Büyük Millet Mecli ıi Muhafız 

taburundan aldığım terhis tezkere· 
mi kaybettim. Yenisini alcağımdan 
hükmü yoktur. Anlıarada 316 lı Ka 
san oilu Ali Haydar. 

TiCARET iŞLERi UMUM MC
DORLOCONDEN · 

30 ikinci T "frİn 3JO tarihli kanun 
hüküoılerine göre teacil edilmiı o
la.n ecnebi bankalarmdan (Kredi 
Lİyone) 8-lnıaı bu kere müraeııat · 
la Bankanın Beyoilu bürosunun 15 
T ~uz 932 tarih~nde ve Galata fU 
besinin de 10 Tqruıi.....t 932 tari
hinde kapatılacağını ve Müdiriyet ve 
bilümum hesapların Saltanhaınamı 
bürosuna nakleclileceğinden aJika. 
darlann mezkür tarihlere kadar Bey 
oğlu Bürosuna Ye Galata 'ubeaine 
ve o tarihlerden sonra Sultanluuna
mındaki büroya müracaat etmelerini 
bildinnit olmakla ilin olunur. 

ııe karar ,,..;Jmİftir. Bu kararın ili- Hafif sikletlw arasmda serlıeat gi- bir boğufma 4000 Maltepe Lisesi Patates 20,000 dan: Tammrıına ikibin sekiz yüz li-
"'· ballı arasında büyük bir sukutu ret müsabakası: Klaren (lsYeÇ), Salça 1.000 ra kıymet takdir edilen Fethiyede 
l.ayal te•lit etmİ!tİr. Thomaa (Canada)yı yeruııittir. Yafadan bildiriliyor • - Bura- 4000 Gülhane hastahanesi Yukarıda cinsleri hizasında- Kiıtip maslahattin mahallesinde ca· lstanbul Birinci lnas Memurlu 

Hardin. 52 saniyede ı..,....ı. dün Pacome (Fransa), Kapp (Eston· da Araplarla Yahudiler arasında 12000 İhtiyat Za. mektebi ki mikdarda yazılı •ebzeler as- mi içi sokağında atik 4 cedit 10 nu· iundan: 
n rekoru ile muaaval tesis etın~ ya) ya galip gelmiıtir. . m-leainden dolayı bir hi- 1600 Gedikli Kç. Za. Mp. keri mekteplerle hastahaneler maralı iki kısımdan mürekkep ze- llllllİ: Rabmı efendi. 
\'e Olempiyat rekorunu kD'lnı,tır. LOS ANGELES, 1. A. A. - arazı 44000 Olçme tabı:ıru I rf ·ı Adresi: Kasımp•~da Camiik-L'• 

Los ANGELES 1 A A Haf'f -"-' da d' olmuttur. Esasen biribirine için kapa ı za suretı e satın min lııamı kıamen kirğir ve kısmen ~ """ 
• • • • - , 1 ..... etler arasın gürq müsa- - 'k" bu 3400 Asker konag-1 caddesi 2 Na. da Bakkal Ralımi Ef. Kadınlar arasında 100 metrelik ilk babaı: Clodfdter (Amerika), Maki diifm&" olan bu ı 1 unsur U· alınacaktır. Münakasaaı 3 ey- abf&P üst kat kimilen ...._ boyalı 

~u: Birinci, Dollinger (Almanya), (Fenlandiya) ya, Karpati (Macaris- fak hadiseden istifade ~erek 3000 Merkez kumandanlığı lw 932 cumartesi günü saat maa bahçe hanenin tamamı açık art Balida ismi Ye adresi yazdı olan 
•kinci Bremen (Amerika), üçüncü tan), Suzuki (Japonya)ya galip gel derhal Yafa sokalılannı bır harp 14,30 da Tophanede Merkez tmnaya vazedilmit olup 20 ağustos zatnı iflası açılıp tasfiyenin adi e-
~· (Canada) lıoıulan zaman: mitlerdir. -,.danın• çevinnitlerdir. Müsa- 106500 Kumandanlığı satın alma ko- 1932 tarihinde tarlnamesi talik ve kilde yapılmasına karar verilmiı ~1 -
'ri),2 saniye (Cılıan rekoruna müsa- Orta sildetler gürq mü..ı..kası: d-e neticesinde 14 ağır yaralı Yukarıdaki mahallere hiza- misyonunda icra kılınacaktır. 5 eylül 1932 tarihine müsaclif pazar duiundan: 

1 
- Münisten alacağı 

. . . . . Kunyogi (Macaristan), Polive 1 --Lled'I · h"L..' 1 daki mikd I d ki T li 1 olan veya mallarında İstihkak ı'dclia ikinci L-u· Bınncı, Stella Walsh (F ) Ka . ) ha- ere,...., ı mq ve .... u. arın ar ar a 83000 · a 'perin tartnamesini oör. tesi günü saat 14 ten 17 ye kadar _, • ranaa ya, tanı (Japonya • 1 · · · b" .. 1 9000 kil • sında bulunanlar•n alacak ve iddia. 
(Lehistan), ikinci Frize!! (Canada) Stoclıton (Canada,) ya, Lunkko met ku.,.et en ıtın uywnesine o ot 6 o saman, 106500 mek için komisyona müracaat- lstanbul 4 üncü icra dairesinde a-
Gçüncü Watanabe (Japonya), den!- (Fenlandiya) Yohan- (lsveç) ga mini olmuılardır. kilo saman, 141340 kilo ot ayn ları ve iıtirak için de ıartname- çık arttırma suretile aatılacalıtrr.Art larını işbu ilandan bir ay içinde ey. 
ce 11,9 (Dünya rekoru lmılmıtbr). lip gelmiıler.İir ayn dört ıartnamede pazarlık- r.i veçhale hazırlayacakları tek- tırmaya itliri.lı için yüzde 7 teminat yamı resmiye müstesna olmalı üze-

LOS ANGELES, 1. A. A. - · lk o b 1 alın cakt p 1 1 "' her gün saat 13 ten 18 e 1--dat 
Kaclmlar arasmdaki 100 metre koıu- L<?S AN~LES, 1. ~· A. - Ha evı inası a satın a ır. azar ıkla- if mektuplarını ihale ıününün akçası alınır. Arttırma ikincidir. 1 ... 
llun son seçmeleri: Amerıka lslmm takımı, sekis "a~ rı 7-S-932 pazar &ünü saat 14 n:uayyen Yaktinde komi•yon ri inci arttırmada en ziyade hetyüz ti- Sullanahmette voki Adliye binasın. 

B 
... Strik 'ki . Doll" - leden sonra 54 tuf&kartı 60 tut sahn alındı ten 17 ye kadar Tophanede yasetıne" venael-"(131) (3769) tal' ··- ·- B L • da İcrayi vazife eden Birinci iflia da mncı e, ı ncı ınger, U· Franaız taknnnu enmittir -.. raya ıp çumııt~· u aerre en zı. . . lerek la 

çün.cü,_ W"dclo, dördüncü Wa~be, ltalyan takımı, ~ıuümarka takım' Eytam ve Enılak Bankası dün yade arttrranın üstünde bmılıılacalı- ~e ge a caklannı kaydet 
beşıncı, Kench _, 12,4 -ye. ı na 4 tu·-L 12 t ile galıp' gel- •-. Mu"tera·kim ver"', belediye, va- tırmeleri, senet ve defter gibi delil 

,...arp Uf Halkevi binaaının müzayedesini ı.u- 5
• 1 · h 

ilk üç yanlÇI Finale ladnu,br. Di mittir. yapmııtrr. ffeybeliada Sanatoryoma lııf icareai mütteriye aittir. icra ve en er ne ise bunların asıl nya 
ierleri Dömi Finale lıalmıılardır. , LOS ANGELES ı. A. A. - ifw kanununun 119 uncu maddesi musaddak suretlerini vermeleri, 2-

Kadı~I"': a~ası~daki 100 metrelik 'ı lskrim: Amerika t..;....., ? ye k,::-''. Bina 37317 liraya gene Hallıe- Bapabipliğinden: ne te.fikan haklan tapo sicillerile Müflise borçlu olanların yukanda 
kotu Dömi Finalı: 9 ile Canada takımına galip gel ' vinin üstünde kalmıtbr. Bu para bel d S yazıl 1 - dd t · · d '---1--

Tunif: Birinci, Walah, ikinci,Bre tir. ban.kaya 8 taksitte ödenecektir. Hey ıa a Uu&lv . joıc.ıunda yapılacak olan mutbak, su sabit olmıyan İpotekli alacaklılar ile 
1 0 

an mu e ıçın e -·...-• 
meni, üçüncü, Hiacoclı, dördinci, LOS ANGELES, 1. A. A. - deposu ve pavyon kapalı zarf usulu" ı'le mun" a'---aya konulmut- diğ ... alilradararun ve irtifak hakkı . mikdarını yazdırmaları, hili.fma ha 
V 

. . ___ ., .ı 8 ll..r Hallıevi binada mühim ve ge- ...,. ket' C k endervleit. betincı, Fr~, tm- lskrim: Fransa ile balya_ ze · 23 A- t 932 1 iki sahiplerinin bu haklarını ve hususi- re ın eza anunu mucibince ta• 
La al 

, __ ,_ ı rdD' Ma- n;• t•d•lat yapacaktır. Bı'nanm tur. gus os sa ı günü saat . . ele Calial..-.lunda Sıhhat ve k"ba 
Cl v ten. s · ı be abere ,.....uıf • · . ~ 0 .,,. 1 faiz ---·-" d · 1 t ve mes'uliyete uır· rayacaldan-

z 11 9 • 1' 1 e r da dan bır bahc.eainde kı•lık bir J'imnastilı İçtı'mai Muavenet Müdin"yetı"nde Mu"bayaat komıa· yonunda ihale e ve ..--.-ue aır olan iddia. • man: • aanıye. mafi hakemlw _.- yap ' lan .,._ "hi d · nı bilmelerı,· 3 - Müf' lisı'n mall·-ı F nsız takımı 1 1 k .. k nı han tan n en ibbaren 20gün - -· 
LOS ANGELE.S, 1. A. A. - müzakereden oonra ra aa onu yapı aca • ust ab da ge· olunacaktır. Şartnameyi görmek ve tafsilat ahnıık için komisyo- · · d kı nakit ve tahvilatı ve buna müinaııil 

3000 metrelik erazi koıusu: galip addeclilr • .ittİr· niş bir konferans ve müsamere sa- ıçın e evra müshitelerile bildirme. 
Birinci koıu. kazanan: Evenson LOS ANGELf'.S, 1. A. A. - lonu olacaktır. na ve Sanatoryom Müdiriyetine 11ürac:.atedilmeai. leri li.zımdır. Aksi takdirde halıları kıymetli evrakını her ne suretle o-

(lngiltere). Zaman: 9, 18 8/10 da- Cekiç atma. . . ka tn inşaat gelecek sene ba,layacak -----""".'-------------------- - tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa- lursa olsun ellerinde bulunduranlar 
kika (Olempiyat rekoru). - O'Callaırha. Fına~ ;-n::lf A · _ tır. inşaat mu••nak&S8""'J tıı bedelinin paylaşmasından hariç ister tahıs ister banka ve sair miies-

lkinci koşu. Kazanan: lsohollo LOS ANGEL~ • · · · ___ _ __ ,. .._ ...., ol11111 bunların uzerindeki hU-
(Fenlandiya) O'Callagha, çekicı 53 metre, 88 san aalırlar. Ali.lıadarların itbu maddei 

d 
kika / (01 tmıttır Tadilat Ed' E k k M ıı· k eb d rl kanuniye ahkimına göre hareket et · lan mahfuz kalmak f&l'Iİle 0 

mallan Zaman: 9 a 14 6 11 em- timetre'Te •NGELES 1 A A ıme r e ua HD Me t i Mü Ü üğünden: a-: müddet :..önde clai- Yerme 
piyat TekDl'u) . LOS A • · · · - K • d eb" · ·ı L' meleri ve daha fazla malüınat ·'- ,._ .,. ·-,-omısyonun a Mekt ımız ı e ıse bniası arasmda 1119a olunan liburatuvar - 1eri, lene • t lı'bat 

LOS ANGELES, 1. A. A. - Çekiç•-: tletl .. hh İ malı istiyenlerin 931-1114 dosya nu vermez cezat a 
1 

ve 
(Nim resmi) Cumartesi ve -7ar A§aiıclakı A er, .sec;me musa- binuıoın mütea idi stanbulda Ankara caddesinde mukim Ta- -·utiyele ufrayacaklan, mazeret 

~ •-•·-• dan nra Fınale aynlmıı T " t " İ h" k d nıaruile manuriy~•-•-e miincaııt-ırünleri tescil edilen sayılar: -ann so · u un n ısarı anunun a f d" hh .. 1 · eli den ~·~ bulunmadıkça rüchan haklanndan 
iman 1 

d d'I . . 'h nilyan e en ı taa ut erıni ifa etme · ğin dolayı mukavelesi ları ilin olunur. 
Amerika, 50, A ya, 25. Fran- ar orholır: (F 1 eli ) 52 yapılacak ta ı it proıesinı ı za f hed"I ek .. t baki . "d ka I mahrum kalacaklarının bilinmesi, 

sa, 23; ltalya, 12; Fenlandiya. 11; P . a enO~Callyaha, (lrlmedatre) ra memur komisyonca seçilen es ı er mu e ınşaat yenı en pa 1 zarf usulü ile müna.- 4 10-8-932 ba .. -
Lehl.s•-n, Cam da, Avusturyadan 25 sanbmetre, . ag an ka 1 k . t :ı__ 1 . ·1---1- • Ş - çarıam gunu saat ~ Zaremba encum·· en dun" de lnhi•arlar lda sa açı ara ınşaa nuna ettırı .,.;e&tır. artname Ye ....,.:...ı~: .._.__..__ r:ı.oı. faL-''--' 14 '-- d her biri . 

9
; Danimarka, 5; çekoslo: 52 me~ 18 sanbmetre, . r·•....-UU ~-~ •e .,,.- ta DrUUUa· te yu .... rı a yazılı olan iflis daire 

valıya, Filipin, J-ya 4 der, Yem (AnMriluı), 50 metre 25 santimetr:e rei merkeziyesinde toplanarak ıönnek mere taliplerin İstanbulda Güzel San'atlar Akadanisin- nna: sinde alacaklıların ilk içtimada hazır 
Zelancla, Argentin, lsveç, 3 er. Skold (lsveç), 49 metre . 21 sanb- tetkikatın& devam etmittir. de Maarif Vekaleti Mimari bürosuna veya Edimecle Erkek Ma- Çikolata, badı , hndık, ceviz ve bulunmaları ve münisin müıterek 

LOS ANGELES, 1. A. A.. - metre, Macdougall ("-ika), 48 • Encümen, kanunun ziraate allim Mektebi Müdürlüğüne müracaat eyi-teri Ye ihale _....... aaİrtı ameie mahsus motörsüz 3 tat borçlularile kefillerinin ve borca te 
Horoa siklet gürq müsabıılıası: metr~ 95 santimetre, ~eger (Ar- m•:teallik hükümleri üzerinde •- h lıir ı ·- aatıklıtrr. isteyenlerin lıellüf ..J..._.._...._,,-.__:;._...:.,:z,....ı,..,.;,·.nı.ı..~.ı...~tia}.,.jll&.ı~tbrL,iL!sa~o~bm'!.!!!e~t~r!:ı...;A~-.ı_;:·::;~ ::;::;::..,::::i=:::.J:.....::::J::;:J.:o~l~an~20~-~8~-9~3~2~cu~m~a~rt~ea!i~ırun~··~ü~s~a~a~t~1~4~te~h~iilP~?~ır~ııette~~~ID~üt~"1~~lJ~-~ğtllJ~~;:J;~~~~~.i;;i~~~~;;j,:;edensairkinıselerin içtimada caddesinde &O hazar ....... _ •• halıları olduiu ilin 



Sabnalma lmmisyonunclam 
tlOOO m t be,..& A· 7 ııı.i: Krprh aarfla & h •• 

llAI ı .. m,rrı '•slldl-tlJle 
0-. bnetleri ihtiyeajpa uta shrmk cılu J ' 1 

=? ' n Judı Am 7 • • · · ' · ••• ~ .... le 

ıııiı&..a ... J ı ' 1 •· ..... el W ı•• ık ill1Jn' ia 
•• ... •erl' ka•apiftirdr•ııılhiaa&+ M ... •nsstiıl 
ııle \.~ıdti wwwı .,..,. t.mkaa huırls,.scMlsn t lıMt n telılif 

• 11 ; lulle birlikte Xswmı ı t•da Deaia IAnDD Sstmalms K• 
• J• T ... _tJuı. (31131) 

•• SU-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYi! il.ANI OLUR. 

ROBERT KOLEC 
Kolee inamı • Maheaclla in..,. 

Saaa7! brlan. 
H.r .................... -t 9 111 12 ....... da 

lraJd =ılı• ,.,..... 

llltiımbal C. MWdehummüliiiadeaı 
.... 'rll Atlli,.e ...... iı;in ... ai lwiplw -·· kimü-

rRe _ _, g .&... wı ı aL 41-...__._. L. ~ & ..111 wwwwwwu m. -'•P ft.I ... • ...... v---._...,,a _.. •-~ 
,. kı ; a+ al 5' • ·m. .Me.+n,. lttink edı ı 11-ia 17 

ı.\iut.s - sa.....- .... IUt 11 te Deftsdsrhkta ıaitaıek
... •• ;..,.- m&ııseaadan. (3554) 

Geclikpapda Jandarma 
•hna'-a komisyonanclanı 

ım k • .. .. ... • ı+•iJ• 1ıa,.h sarf nnHle -. 
.. ? •• ı ıll 1 tir. T iti ioı ~ clrmek için AnlraıUs 
Jıı +-• . ••••hlı ... 'bekl..Uline. Jete halda JsD. 
•- re b ı , n,.wıtme, Jwinls ıs iııei ja_.,._ 
- antalıa • sslsnht- w 7 ...... ,.. ittink için &le 
11/8/931 mt 14 ta Aekancla J. U. K. Lwwww miicltirlüpa. 
•• nstlan. (3581) 

Babkealr Vill,.etl LcB ... p.t• hrdm: 

Buulums - Somluk :JGlsam 11- 93 kiL bel.eri anamda 
" 1 •• tap imar 1 !'•it olsa ...... u btfi 9008 lira 14 bnat 
cılu tıımirab wiJ'• 11 Afmtae m tsrilüne miils&lif pırı-" 

.... -t - ................... Jirmi ... aiiıWetle .. 

iNHiSAR ARAlll 
KiLOlLE 

3,S,10 1 
il, ............. so ... , bk ,... ....... Geliı"lı ık ........... twia cılellnı·-- clikbt edilmelidir • 

• 
lnliisar Müskirat Sabş Mağazaları 

Beyoğla'nda 

LiON 
Matazalan 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

Galata Rdabmı 

.,: .Ksradter, Mide, banak, laf •e kum hutslıldsnaa ~ 

TUZLA İÇMELERİ 

t - 13 No. h Yıldırım moMri1De pazarhlıli tMtılk 
liTD1 .... 8tir. 

2 - Yftll?i ilasle 8 Aiuatos z srteei miai ma 14 ta • 
eıliı...t"slı• feanl kııifM nine ıire t.tdı:lileria mı 'ti 
ele )iiatle 7,5 t ı ' s•lerile müıliriyette ltuır lıalamsalsn. ( 

3 üncü kolordu ilAaları 

Muilsdaki dai alayı kıtsst n müet-st: için ......tik 
qajıds cim •e mikdsr ıWı ve saatleri JUrh nmsnlsrds 
münaksuya konınuıtur. Şsrtnsmeleriaı birer ıureti komiay 
aıuzıladır. Tsliplerin Muilsdski birinci tisi slayı atm sima 
misyonun• müracastlan. f&rl) (3 

Mikdsr Cinı Gün Saat lhsle t 
212,785 Saman Caa.rteai 14,30 20/8/ 

10,004 Sojan il 14,30 20/8/ 
209,808 Arpa lt 14,30 20/8/ 
317,586 Ekmek • 15 20/8/ 
13,678 Bulıur • 14 20/8/ 

• • • 
lıllhiyedeki krtsst için qaiıda cins ve mikdsrı ysaıb 

kalem erzak ve yem hizslsrmda g&terildiii ıün 'ft Hsthıde 
pah zarfla ibaleai icra edilecektir. ŞsrtııanMıJi ı&mek i8t:eyeılllıi 
rin her gün ve tsliplerin •aktİ muayyeainde Çerçilideki 15 • 
dai alayı Htın sima komiıyonuns müracaatluı. (808) (3 

Kilo 
137,000 
14,000 
70,000 

Cin.i 
Ekmek 4 aylık 
Sade 
Sıtır eti 

Müaaksas tarihi 
22/8/932 Pusrteli 
22/8/932 Pszarteli 
23/8/932 Salı 

• • • 

• • • • • • Kolonla .. bininci fBka 
JSG içia Z20IO 1rHo .... .. 

• 1 ah sarf uelile • ... .. ,.. ,.. .... ·-· 
0
/, 1 o 

0
/, 2 o 

0
/, 3 o 

Muııiısdskl Jrıtsst için 
82500 kilo lıulpr kapsh wfla 

KÖl!Jiiclp fıJ'O • 8,20 • 9,30 • J 1,40 dl U.ydupq&JI Iıarekeı miinslraMJ'S k_.•'lftar. lhsle-
edlq 'l'l!"danıı lftnlerl ve Cuma satı.ilim iltvetca 7 vapııronun . l/D 932 --L- ..ıı.," 

mtirii ................ Be 
cakba. M& hı•• M A11111U 
932 ÇSl'IUDba sini -t ı ı 
,....ıacsktır. Şutnsm.iai 
msk is..,._ı.m ber IÜD &I 
....... kc-iıyw wiı~ 

Talip ols•larm ••leden llsksl selcia ... enel -&eshlS 

..,... ı ıi••• a t ıw •ndki '-iJ'e '" elıli,.et -ilıslsrmı 
•'' r • lıını e• r§ılil. ı .._Is tu* ..m..llli w .-aiti 

ıreol membdua kadar giderler. lçmeler4en son ıren 15,55 dlr. 11 I per,- .,,,.u IS-___ ,._.._ _______________ st 10,30 dadır. Taliplerin Mani 

n sbas)'i il• ılsi .. ,. ••• •arı•• .. nkti _,,...... 
• tı • b ................. ıslıat meldalıa ile ticsnt ..... 
b __ ....... el .. •r • 1. .__ - ••'L• --la ..L.!_ __ ,__,_ •"..an• •ııeı• r .,. ... -- ._... - ...,......_ 
llllıllf il ;lsrileWrlilde.....,_ ırı' • Till)'Sle..,www_ .. 
... illa olwıar. (3'm) 

Hariciye V ekileti Mübayaat 
Komi8yonundan: 

llO T• Ws •• •ı :V•1 1st iPn 
50 'tlilsfirilıi Eaıı•iJ• Wtki .. 

150 
2000 Kilo m ... sl klmlbB 

3000 • m.ı... -- . 
v ........ milsfirini - • ı,. ..... için mslısllerinde ... 

llıa edilmek iiame miilNıy• e4ileclk olsa ıuJranls aiktsrlan 
J11111ı mahrulaıttsa lııok ki &ti kapsh ılsrfla •e odDD kimiirii 
• odun pusrbk swetile ..,. Jinni aiD müddetle )9li4- mti
-ksuys koaulnmttar. haaıe.i 13 Ajut01 932 ~rteai aünii 
Mat 16 da icra ettilecektir. Ş...ı- Anksra'da Hsriciıe Veki 
illi l.eYsaJm •e lıt-nhul'da Ankara csdclelinde Huinei E•-
nk M~ •hnslııi&r. (3622) 

Tenzllit 
.M117eY.Wetla'-

••!1--L!-!din D ZIYA lılide, banak huıahk· 
ıuıa:rOUISI r. ıuınc1a. ı.ıuııem.. ıı.-
Iıuaus balı baaarlardl fifa tesiri pek mücerrcptlr. umuaıl depoAı Albart 
Nlyago Ecza deposudur . 

Ticaret itleri Umum Müclürliiiünden: 
30 ikinci Tetrin 330 tuırilali bnan •iilriiııılerine Pn twil ı W ılt 

.ı.. ecnelıi firketlcı" l Am ib " 1 S7eti (Valmm Ol K ı :•ni -
v- Ol Caunpaııi) Prketi lıu ı.- illi cutla TiblıriJ 1 H - 1 ... 
bm lıat'e,leNiini lıilıll mit olnwlrla m l lir tirlaıde ııl&lıw lıula•anhınn 
....._ ..,. icalımda latanlıul llıntalıuı T_..e Ml•&rıiilim ıniu a'tl.ı 

lüaw ilin oıu-. 

AılliJ'e•'•letikslorifsi~ı~--------------------
çüa milıa1ss edih cılı olan 130 AJ U k f brik ) 
t- kriple madm kamürii prt -· pu U.fe er a a an--
nsnıetiade iDllharrer nsaf ve 
tersit dsiresia&le '" bedeli mu· Türk Anonim Şirketinden: 
bsınmini 4290 liradan ibaret o- Yw .,. ..... -ı toz tekerinin :riiıı kilohılı lıir ç.mıh (36.71) o-
larak Anlcsrsds istasJ'ODda mu twı alb 1h 1etmltlıet lnlruttar. Aapri 10 pwıla laıcı- .ı k .-0-
SJ'eDe •e teslim slmmsk 'ft Ad- le her iate,ene .. tılmaia batlanmııtır. Tqradan talep -• 11 da cler
li,.e urayma kadar naklt)'eti hal sönclerilir. Bu talı:dirde malın lıeıl 'iııin Jiııde JiırmQi eiparifia -
•e ambara konuhnsaı müteab- kuuncla "° mütelıııkiai h&mule -em -kelıi1inıle öd ,,. elidir. 
hide sit olmak üzere slenl mü- (latanlıul, Dönliıı..;; Valuf Hu, Dördilnci kal) 
naksMJS konuldupgılsn talip .. llllllİlll9 .__ ... 

1eria J'eftDİ ihale olan 10/8/ ----------------------
932 çarpmhs ıüııi saat 16 de Taz Lıhisan lstanbul BapnüdiirJü.x.Anden: 
Adliye Teklletin&le IDÜtetelml Ka lS .. 
mübsysst k_is,.onunda huır Çamsltından rsdenizde bazı iuelelerle tekiz )ÜZ ton tuz 
lıulanmslan •e yshat .ekil :;ön pıuısrbkls naklettirilecektir. Taliplerin 3 Atustos 932 Ç&l'fSIDba 

--------------------- dermeleri n teı i•b mutsklra aiiDii IUt (14) &le Bspmi'llüriyete miirscsstlsn, (3780) 
OSMANLI BANKASI 

oıqJliesaıtszbıa?' , ..... ~ 
Mevcudat n Matlibat 

, ..... ş. '· 
.... ·- ..... 

1 
.... i;ui ..... eıMıililln-ıit"ı .... ıa- S..-.000 - -

..... ... • • 1 .. -·- ..... ........... •• • X..,,... _n' ft ripuılsıı 791.119 1 8 
Tlllılil ,., ık ıı ıı. t.ı.__ 13 a 
a 1 

da -·cat IC.,_eler ı - •• il 10 
8-ç. ........ _... 4.877.204 19 11 
..... t • w •• au .... 1.519.738 14 • 

IWnıl ıw? 3 11oıı ;I 1 l.a.381 2 4 
Gııırri hl ..a.... ıl 1sa m.733 12 2 
lliMcııik 197.IMO • 10 

te olsrsk Jiisc1e 7,1 llialıetbıde 
Bsnks mektulNıau "JS lıa mik 
cfum ..... .t.po eelilm11i .. 
... ha-. sit pıtnsmeleri de 
,imdiden .......... A.dll,e ... 
-r=nds '" Anlısrsds AdH
,.e mülıa,...t kcıonls,.aamıdan 
talep .,leaıeleri lla••m ilin 
oı-. (3363) 

Dsriitlafska Lileti m6diir
lüiündea: 

Dsriinafskays bir tene için 
17.-_744 13 s lümmu olan 12000 kilo et ile 

Dibwt 
3000 metre Amerikan besi mü ........ ile.....,_... talip 

L:ıa• Ş. P. olanlarm prtaswıleriai •l-sk .. _,. ..... - - ..__._, ___.. 
m ti MiJI - P ·- ifras ... ilıliJat ..... 1 •• 111 - - tiwe her Pa 'f'9 ..nıi _......... 
ll9wlıii h I villı • > .. _. ,,..... 411.877 4 1 J'6 aiai olsa 9 st-tal talı lii-
Glril*lP lı öl nık urı'lle. ft TsMli ımıtltr 'IMAID 19 i DÜ Mat 14 te N--m,.ede 
Ah Lh ...... _... ııısrm;z z ıs. c-iyeti 'l'eılrisi1el lıiami,.s 
Ywr.& 1ı• ı ..,. ._.. wihr 1.198 398 4 . merkeSiiıe -.üracastluı. 

ı.-.ası 2 46 (-) 
't'lıfwıil& ı• 116 - "°11 

27.-.,744 13 s Dr. HORHORUNI 

ve Eytam Bankası ilinlan 

Sabhk Hane 
Kat'i ihale. Nısfı taksit ile satış 

KsclWö~ Oımanağa mshalı..inde Muhtar efendi tob
imcla 6 oda, 2 tofs. bir tqlık, bir kiler, bir banyo; bir mutfak; üç 1 
hsll •• oclanluk •e bahçeyi muhteti; Kadılrö,. ;.ı.eletine bet da
kilra -Ue&le cadde ve Ç&l'flJ'• yslwı kirıir bir e. 12-9-932 ts· 
rihiade .. tıblıtır. Jıtaııbul dördüncü icra dairesinde 830. 285 -
msralı ... ,. .... ine iıtirsk edenleria uhdesinde ...... tekdir-
...... • .... dsireliade ikrsastta lıalamıJscstı ilin olu-
nur. (3787) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Baımüdürlüğiinden: 

Alb Açıkdeaiııı aetöderfne pptıiılacak taıte, besi id ..... 
,.~ ysbm imsliyeai pusrhfa naedilmiftir. 

IS Mim ..... ~UDS mü 
racsstlsn. (828) (3791) 

• • • 
K. o ... 1 İllcİ fııb lat'slsn 

d&t aylık JSf ı ı• Hİ psasl'hk 
Is •hnscsktır. ihaleli 6/8/98Z 

I 

°' '\ 

lsn ............ ,. iıftiıak 
celderin twsinsb -.s1rb 
rile birlikte 'fhktla dr • a M 
da hulu-ı.n. (133) ( 

·· uilı 
~ \li 

ZENGll 
~ ~ 

~ ı=RİI'~ 

Büyük Tayyare Piyangom 
Yeai Tedip Batbyor 

1. ci Ke,ide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BD~k iknmiJI 30,000 Uriır. 
Biletlerinizi fimdiclea teclarik 

Eıı;Hı -·"* elclsP ........... 
Mü&lir 

y eftnü ilasJe 7 Aiastcıiı 932 ,..... ıünii tast 14 ta icra edi-

•-u1L•9 idelElilerin Jiac1e 7~ t-=ıt1erile llilılriıette lııa- :-------------------• 
........ "' (37111) ~llODUR-


