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NUSHASI S KURUŞTUR 

Ana tedbir 
Milletler arumcla Sft•İz ve 

dıız bir mücadele oluyor. Bu, 
ir nevi kuvvet ve mukavemet 
ücadeleeidir. Mücadelenin ne 
adar aüreceğini kestirmek 
üçtür. Herkes, batkalarmın 
aha evvel yıkılacağını uınu
or ve onu bekliyor. Onun için 
ir memlekette ehemmiyetli, 

emmiyetsiz bir bidiae ve ha 
eket oldu mu; bütün gözler 
raya dönüyor. Acaba bu ha
ket yıkılmanın baılangıcı mı 

dır diye herkes ümide dü,ü
yo:. Türlü türlü rivayetler; o 
nıemleketin itiban üzerinde 

üessir oluyor. Çok huıaa o
n beynelmilel politika alemi 

de bu tesirden kurtulamıyor. 
eticede bu rivayetler tabak

' uk etmeıe bile izahlar, taahih 
~ l~r, ~ekzipler, ıayialann. te
'~ aırlerıni kökünden kesemıyor. 
• Hiaılı, küçük bir ihtiyatsız

lık, basit bir heves yüzünden 
Dıenıleket kuvvetinden, itibarın 
dan bir çok ıeyler kaybediyor. 
Her halde kuvvet ve mukave
met mücadelesinde muzafferi-

• yet ıanaı, daha ziyade sinirle
rine hakim olanlanndır, niha
yete kadar ayakta durmak im
i.in ve vautalarmı bulanların
dır. Bu noktai nazardan her 
memleket; halkın maddi ve 
manevi kuvvetlerini arttırma
ia çalıtıyor. 

Bugünkü mütkülitı yenmek 
İçin her devlet bir çok tedbir
ler alıyor, bir çok çarelere bat 
vuruyor. Bunların tesiri dere
ce derecedir, bilhaııaa muvak
kattir. Fakat bu tedbirlerin 
içinde en esaslıaı şudur: Dahil
de biıtün milletçe müttehit, 
yalıuz kurtulut gayesi etrafın
da toplanmıt bir manzara ar
zetmektir. Hangi memleket da 
bili anasır arasında birliğini 
yapmıt, idarede ııkı bir nizam 
temin etmiı, mali ve ikhsadi 
ınesaiıinde müvazene ve tasar
ruf politikuıru yürütmüt iıe, 
onun beynelmilel alemdeki kuv 
vet ve itiban daha yüksek o
lur. Sözü daha çok dinlenir. 
Dostluğuna daha ziyade kıy. 
met verilir. 

Türkiye; bunun - ziya
de hayatında tecrübe ve tat
bik etmit ve nihayetsiz fay
dalannı toplamıı bir memleket 
tir. Ayni yolda daha sıkı ve 
daha dikkatli yürümek için ira 
delerimize biraz daha çelik ver 
mek mecburiyetindeyiz. Bu 
mecburiyeti; yeni vaziyetler, 
yeni ihtiyaçlar ilham ediyor. 

Muasolini bize dedi ki: 

"Her inkılabın üç safhası 
vardır: Mistik safhası, siyasi 
ıafhası idari safhası •. Siz Türk 
ler, çok iyi yapıyorsunuz: İn
kılibmızın siyasi ve idari saf
halarile tabii meşgul oluyorsu
nuz. Fakat en iyi yaptığınız 
tey mistik safhası üzerinde 
ısrar ile durmanızdır, ona e
hemmiyet vermenizdir. 

Sakın o cepheden kolay ko
lay aynlmayınız !,, 

Muuolini, inkılabın mis
tik safhasile, inkılabın heye. 
canlı cezbeli devrini kastedi-

' Yor. Faıiıt İtalyanın o büyük 
devlet adamını dinledikten ıon 
ra kenili kendimize ıorduk: A
nba bu zatın dediği ıibi Tür
kiye'. bunca kan ve can pabaaı. 
na oİarak yaptığı inkılabın miı 
tik aafhaaı üzerinde sıkı du-
ruyor mu?.. Vatandatlardan 
eklediği mesai ve enerjiyi al
ak için inkılabın heyecanları 

ı ruhlannda yafatryor mu? 
Maatteessüf bu noktayı pek ih 

al etmiı bulunuyoruz. Sanki 
u heyecan ve imana mühtaç 
eğil, gibi davranıyoruz. 

Baıkalarma emniyet telkin 
tınenin en kestirme yolu, biz 
at kendi kendimize inanmak

Fi 

M. Mac Donald ve Herriot 

Paris mülakatı bunal
tıyı hafifletecek mi? 

lngiliz ve Fransız Başvekilleri 
Pariste görüştüler 

Mükalemelerden sonra M. 
Herriot siyasi beyanatta 

bulunmaktan İmlina ediyor 
PARIS, 12 A.A. - M. Mac Do- Herriot'nun lngiliz nazırlarına öil.,. 

nald ile Sir John Simon, dün aaat den sonraki zamanı Parisin civarın-
17,40 da Pariıe muvasalit etmitler daki sayfiyelerinde birinde ıeçi>-me
ve istasyonda, M. Herriot ile Fran- ğe davet ebnesi muhtemeldir. Bu es 
sız hükumeti erkanından bir çoiu nada Cumartesi akşamı bqlamau o
tarahndan istikbal edilırıİflerdir. lan mükalemelere devam etmek müın 

Pazar günü hariciye nezaretinde kün olacaktır. 
verilecek öğle ziyafetinden sonra M. (Devamı 4 üncü sahifede) 

Kadınlar birliği kon
gresi dün toplandı •• 

Hanımlar bir haysiyet divanı 
teşkiline lüzum gördüler 

Kadınlar Birliği ....,elik kon· 1 olamamasına rağmen dün de an 
ırreai.ııi dün Birlik merkezinde ak ı cak elli kadar ~za_ gel~tti. Saat 
tebnİflir. Geçen hafta ekaeriyet (Devamı 4 uncu sahıledi!) 

tır. Şüphe yok ki muvaffak ol-

Uf bir rejim üzerindeyiz. İn- Diin sanayiciler toplandılar ve ba_ z,~a z ı~1ar; .. ·ar1lha11remvı·zedrdilerl ılabımızın prensipleri; bütün . .. y . . 

alan d aı ları kazan mı f tı r. Ar- 1 !l!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!2!!!!1!!!!!!1 
ık yeni rejim tehlikede değil
ir. Memlekette bütün manasi 
iıtikrar mevcuttur. Hele u

~k ve yakın bazı memleketle
n vaziyet ve hallerine nisbet 
ilirae, Türkiyenin bugünkü 

aQyeti; her itibarla iftihara 

)em; bizi olduğumuz kadar tanı Memleketçe müttehit, mülesa
mamaktadır. Dost memleketler nit ve hayatın her türlü müıkü 
de bile Türkiyeye ait bir çok latın·a karşı mukavim bir cep. 
hakikatlere hurafat karıştırılı. he halinde görünmemiz; bu 
- or. En küçük ve ba~ka memle nokti. nazardan da mutlaka la 
ketlerde normal telakki edilen zımdır. . . . 

Gazi Hz. 
rem.muz sonlarında 

şehrimizi 
tereflendirecekler 

ANKARA, 12 - Relıl
cilmhur Hazntleri tem
muz sonlarına doi}ru 
lstanbulu ıereflendire
ceklerdir. 

Gazi Hz. dün gece 
Halkevlnl teşrif etmişler 
ve Aka Gündüz Beyin 
"Mavi yıldırım,, piyesi
nin temsilini temaşa 
buyurmuşlardır. 

Kararlar 
Verildi 

Bugün tebligat 
yapılacak 

.ıa-p. 

~'""''""-~ • .. ; ~ 1 
Türk ve Yunan ParLimentolannca 

Muhtelit Mübadele komİ1Fonundaki 
muhtelifünfib meseleler '9in iki bita 
raf azanın hakem sıfatile verecekleri 
karann kabul edilmesi hakkındaki 
mevadı kanuniyenin tudiki üzerine 
bitaraf aza, kendilerinin hakemliklf>. 
rine mevdu itlere ait kararlarım im
zalamı9lardır, Bu kararlardan, Atina 
Muahedenamesinin 4 üncü maddesi 
nin tefsiri hakkında verilen karar 
komiıyondaki Türk ve Yunan u ... 
yetleri Riyaıetlerine bildirilmi9tir. 

Ati.na itilifnamesioin imzası esna 
aında Türkiyeden aynlmıt bulunan 
bazı Rum'lann firari addile Türkiye 
deki emvalinin bükı'.imetimize ait ol
ması liznn geleceği heyetimiz tara
fından ileri sürülmüştü. Yunan h.,. 
yeti ise, bu eıhaıın Türkiye' den ay
nlmıı bulunan Makedonya ve sair 

(Devamı 4 ilncü sahifede) 

Teberru 
Listemiz 

Yardım listemizin yekı'.inu 

muntazam bir aurette artarak 
devam ediyor. Her Fenerli 
gücünün yettiii kadar kulübü 
ne yardım ediyor • 
, Bu yardnn Fenerlilere ol
duğu kadar diğer sporculara 
ela borçtur. Çünkü FCDerbah
çe doğrudan doğruya tu tctek 
külün veya fU müeueaenin ku 
lübü değil, bi:ıızat halkın lru
lübüdür. 

O zarara ujradıyaa onunla 
beraber bütün gençlik te muta 
zarrır olmuıtur .. 

Bu noktadan herkesi vazi
feıine davet ediyoruz. 

Teberru Listesi 
K. -Komisyoncu Nuri B. 50 

Kazım Bey 50 
K .. dıköyünde lıtavro E. lOO 
Hüaeyin Bey 100 
Lokantacı Yorıri Ef. 100 
Foti Kanaki Ef. 100 
Tip Top maiazaaı Süley 
man Bey 1100 
Avukat Yusuf Kenan B. 500 
Foto Süreyya 1100 
Aptullah Ef. lokantaaı 1000 

Dünkü yekun 

-3000 
175,50 

20550 

• Sahip ve Başmuharriri 

Sürt Meb'asu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdllrü 
ETEM iZZET 

A • a 

Ekmek almak için halkın tehacam eltili fırınlardan.. 

Halk bir çok yerlerde 
gene ekmek bulamadı! 
Bunun sebebi fırıncılanncüreti, 
Belediyenin zayıf davranışıdır 

Galiba fınncılann dediği oluyor: Ekmek 
9,5 kuruşa satbrdacak •• 

Oç günden beri lstanbulda 
ekmek meaelesi üzerinde durula· 
cak bir mesele halini almııtır. 
Sabr btan akf&ma kadar fırmla
nn ônünde ekmek .Jmak için 
bekleyip, yine evine eli bot dö
nen halk pek çoktur. Salı ııünü 
buğday fiatlanrun 7 kunııtan 
9 kurut on paraya yiikaelmeai 
ve bu yükaek fiabn üç gün te· 
vam ebneıi fınncılara genİf İr 
ihtikar fıraatı vermiıtir. 

Dün buğday yine üç ııün ev· 
velki normal vaziyetine yani 7 ku 
ruıa dütmüıtür. Fakat buna rağ 
men yine ıehrin her tarafında 
ekmek bekliyen halk, boı came
kanlı fırınlar önünde bekleıip 
durmuılardır. 

Belediyenin elanelr narhi her 
ç&rJ&mba günü tatbika baıla
nır. Ve narh buğday piyasaaınm 

leh ve aleyhte her türlü tebed
dülü kartıamda sabittir. Buida
yin üç ırünlük ciiz'i bU. yillueliıi 
üzerine, bütün fırnacılar ekmeil, 
konan 7,S kurut narh Üzerine 
satmamak için ekmek çıkarma
mqlardır. Ve narhm :rülueltilme.1-
ni iıtemiılerdir. Halbuki buna 
imkan yoktur. Çünkü birçok 
:ramanln da, belediye eknwie 
narhı koyduktan sonra da bui· 
day fiatları düımekte ve fırıncı· 
lar halkın zaranna olarak, bir 
hafta çok fazla kar temin ebnek 
tedirler. Bu son ırünlerdeki vazi
yet ise fırıncıların kat'iyen aley
hine değildir. Çünkü buiday iki 
kuruıluk yiikseliı farkım ancak 
Üç ııün muhafaza edebilmit ve 
dün eski vaziyete düımüıtür. 
Esaaen bu Üç ııün içinde de fırın 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Otomobil Yarışları 
Cuma günü spor hayatımızda 
ilk defa heyecanlı bir yanş.. 

Otomobil yarııında pyanı dikkat tesadüf 

Yarışa giren hanımlardan biri 
Galatasaraylı, biri Fenerli 

Cuma günü Şiıli - Tarabya ufalt ıoıeainde ilk defa olarak 
heyecanlı bir otomobil yanıı olacaktır. Y &rlf latinye köprüsü ile 
Zincirlikuyu araımda yapılaaktırCumagiiııü bu yolda ıeyrüıefer 
tatil edilecek, ıeyredenler yolun muayyen yerlerindeki açıklık
larda toplanacaktır. Yanıa en ıüra'tli otomobiller ve en iyi kul. 
lanan ıoförler ıiriyorlar. Bir otomobilin yol açık olarak 100 
ıür'atini gösterebileceği bu yarıı ıeyircileri de heyecana dütü. 
recektir. '! arııa İıtanbulun m~ruf yanıçılan, amatörleri iıtirak 
etmektedır. Bu arada yarıta gırecek hanımlardan birinin Fener. 
bah eli, birinin de Galatasara lı oldu v u ıö 1 

a 

Soruyoruz? 
Cumcı, cumarteai, pcuarl 
Bu üç gün lıtanbul lınn· 

tarının önü büyükharbin aıkm· 
h ırünlerini hatırlatan kalaba· 
lJtlarla doldu taıtı: 

- Ekmek a.ı: .. 
V •·· hakikat budur: 
Halk bin müıkülcit ile ek

mek bulabili,,or / 
Bu6Ün nasıl geçecek, ne o

lacak bilmi,,oruz? 
Ortada hiç bir teuil ue tel

sir götürmeie tahammülü ol· 
mayan bir vaziyet var: Bir kı· 
ıına fırıncılar §Qhsi menfaatle 
rini temin etmek ue üç be1 ku 
ruı kazanmak için halka kas· 
tedi,,orlar. Gıdaıına kastediJfor 
lar, utirahatine kaıtedi,,or
lar, keaesine kaatediyorlar. Ve 
bu kaati hareketin bütün 1.,. 
ha lırınlanna ıari ue tamil o
luta hareketin bir elden ue bir 
bQflan idare edildiiini 11öateri
yor. 

T etlıilc edilecelı birinci nok 
ta 6aılurı Biitün lınnları .U. 
tematilı bir tarzda ue a,,,.i mak 
- etrafında harelıete aeulıe
debilen lt1ıuoet nedir, kimdir? 

llıinci nokta: Bu itaati ue 
,,.,.uı harelıetin ruhundaki 
ciir'ettir/ lıtanbul lınncılannın 
teamiil ue uıulün, nizam ue 
prenıiplerin emrettiii ırün, ıra
at, dakilıa gelmeden beledi
yeyi narhı yük.eltmeie mec
bur etmek için halkm -ye11iine 
gulaıtnı tazı;yilı ederek cephe 
almaları ;yalnu: clir' et deiil, 
hudutıu;ıı bir peruası.ı:lıktır. hal 
kın elımelı ihti,,acını tehdit 
eden. ile hattô onu ekmekaiz 
bırakmak kadar ileriJle uara· 
bilen bu cür'et ile peruaaızlık 
lıuuvetini nared en alıyor? •. 

Bunu soruyoruz! 
v •.. )'İne IOrUJ'Orwt: 
lıtanbul halkını ue beledi

J'eıİnİ .Utanatik hareket, c:ür'. 
et ııe peruaaı:ıılılılarile tehdit 
LI• tazyik eden lırıncılara kar
fi ;yalnu: zabıt tutmakla mu. 
kabele edili,,or. 

Acaba belediJ'e teıkiliitı 

bu mukabeleai ile kendi nüfu
zuna ue halkın da gıdaaına 

kaıteden .ı:ilıni)leti kırdığına, 
ua:ııifeaini tamamile ;yaptıima 
otoriteıini ıiddetle hakim kıl
dığuıa ue ekmek ihti,,acmı te
min ettiiine lıani midir? .. 

Sunuda soruyoruz? 

Buğday 
Meselesi 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Y ağmurau.ı:luk endİfeıi geçmİf ıri 
bidir. Memleketin birçok Jferle
rinde mebzulen Jlaimur yaidığı 
hakkında malümat gelmiftir. 

BuidaJI fiatının yükaelmuine 
mani mühim tedbirler alınacak
tır. ------• 
inhisarlar 
Umum 
Müdürlüğü 
~NKARA, 12 (Telefon) -

lnhıaarlar umum müdürlüğüne 
Tütün inhisarı müdür vekili 
Hüınü Beyin tayini takarrür et 
mittir, Muavinliklere Aaım 
LGtfi ve Feyzi Beylerin tayi~i 
mevzuu bahiı tir. 

Ferit Bey meb'us 
oluyor 

AN~ 12 - Varıova bü 
Jilk. elçıliırıne nakledilen Ferit 
Beym V arıovaya gitnıiyeceği ve 
Roma sefaretine tayin edilen Va
aıf Beyden mlinhal olan lzmir 
me~'u.~lu~a nazmet ırösterile
cetı aoylenıyor . 

Tayyare 
Piyangosu 



1 

1 
1 

• 
lşsi~lere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

• 
işsizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

it arayanlarla itçi arayanlar a
.·asında tavaaıuta bqladıfımıa 

güoden beri, ııerek it arayanlar
dan ııerekıe iıçi anyanlardan Pf!k 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar makoadı teshil edecek 
bir tarzda tas~f edilmektedir. 

• Milliyet " memlekette ço
ğaldığından bahsedilen iııizlii:ia, 

i••werin ihtiyaç .U.alarina. claid· 
ına<lıldamıdan it.; ııeldiiine ka
nidir. 

Birçok lawı ıneti.ezlerinde, 
hatti viliyetlerde makineci. mo
törcü, teıYİyeci, torntcı, iyi bir 
dülııer, maNngoz, üatı ziraiye 
tamirciıi; elektrikçi tu veya ı... 

ihıiaas iwleri ve ustalıın yoktur. 
Onan için biz İfsizlerla İfçi İs

leyenler arasmcla tan11utta bu· 
lunmak iateyorua. 

Gerek htanbula, ııwel< -
leketin her köıesine tamil olan bu 
tan11utun daba müsmir oe fay
dalı olınu.,.. iateyonu.. Omaa i· 
çın 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, ....ı.;ye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reiılerf, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri n ala
kadar idare amirleri bulunduldan 
yerlerdeki ifÇİ ihtiyacım (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 

f&rllan t•bit edilenk) bi-

Bize yazınız 1 
:zr bildirirlerse bize mU.racaat et. 
mit ve aclrealerini bınkmıt olan 
İfsizleri kendilerine bildireceği:z. 

Bu suretle hem itsiz kalan ve 

maae!eketin neresinde ;, bulabi 
lecefini bilmedifi için bunala• 
ntandatlanmıu lı.izmet etmİf 
h- de ...-l•ketin her tarafın; 
bir çok giWde itçilerin dagılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardım etmİf olacağız. 

Hususi müe>ı1e1&t aalıipleri d< 
bu huıustaki ihtiyaçlannı biz· 
bildirirlerse memnuniyetle lı.ayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

2 - Nasıl i!i istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, I stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, ki.tip, muhasip veya 

diter hizmet talep edenlerle ihti 
yaç oahipleri araıında da bu ta
n11utu yapacağız. lı iıteyenle. 
de, itçi ve memur arayanlar dı 

melrtuplannı ur.tanbul, Milliyet 
gazetesi it tavaaıut büı-oıu" na 
mına ııöndermelidirler r. 

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

• • • 
İŞ V·E iŞCİ İSTEYENLER 

• • 
iŞ isteyenler· 

433 Kadıköy Acıbadem Ne 
cip bey sokak No. 12 Nihal 
daktilo makaatarlık gibi itler 
vapar iı arıyor. 

434 Betiktat akaretlerde 38 
umatah kahvede Halim Ef. 

20 yaşındadır. Garsonluk ka
m~rotluk, kapıcılrk, bekçilik 

437 Kayaeri lamel paf& ma 
hallesinde No. 34 Bekir Ef. oğ 
lu Şaban Sırrı 25 yafındadır. 

Okur yaz4r tafraya ıider me-
muriyet arıyor . 

438. Edirnekapı Alipaşa 

ltimyaııer sokak No. 1 Hüseyin 
20 ya~ındadır. Berber kalfalı
ğı ve gar&onluk .işleri yapar. 

439 Üsküdar Bülbül dere 
1§.eri yapabilir. it arıyor. Nokta karşısında 191 numara-

435 Sirkeci Güzel lzmir ole· da Fikret 20 yaıındadır. Orta 
h kal'lıaında 5 numaralı hane-

1 
m~ktep mezunu. Memuriyet a· 

de Jak Bolıor 23 yafındadrr. nyor • 
Terzilik, memuriyet gibi itleri 440 Büyiikada Çinar cadde 
arıyor 40 lira maaf istiyor. ai Hamam ıokak No. 16 Retit 

436 Milliyet i~ büroaunda orta tahsili gönnü9. Memuri-
S. S. L. L. rüınuzuna müracaat. yet anyor. Taşraya dahi 
10 yaşındadır. Yüksek tahoili 
görmüş her nevi kitiplik, mu
baaipli!c, memurluk gibi vazife 
latanbulda kalmak ,artile 40 li . . . 

i~ maaş ıalıyor. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA, 12 - Yüksek mek 

tep mezunu devlet memurlann .. 
Jan, on birinci dereceden atalı 
vaziferlerde bulunanların, on bi
rinci dereceye geçmelerinin terfi 
ma.hiyetinde ve teadül kanunu
nnn on befinci maddesinin ( A) 
fıkraaı hükmünün tümulü dahilin 
de olup olmadığının tefisrine da
ir meclise bir tezkere gelmi9tir. 

Teşhis edilemiyor 
ANKARA, 12 - Evvelce Ma 

mak civarında bulunan bafaız ce 
sade ait bat ta bulunmut
tur. Fakat fazla çürümüt oldu· 
ğundan tethiaine imkin görülme 
mektedir. 

der. 
44 1 Çağaloğlunda Mazhar 

Osman Bey ittiaaliode 50 No. 
da Aliye hanım vaartaaile Hay 
dar odacılık. arıyor. 

Bu sene kavun, 
karpuz bol olacak 
AKHİSAR, 10 - Bu ıene 

kavu ve karpuz mahsulü geçen 
seneye niıbeten fazladır. Bil. 
hassa Kırkaiaç ve Soma civa. 
rı kimilen kavun ve karpuz 
ile dolmuştur. Mahıulün latan 
bula sevkedilmesi için !imdi
den tedbirler alınmağa bt.tlaıı. 
mıttır. 

Bu ıene kavun ve karpuzun 
çok bol olacağı söylenmekte. 
dir. 

1'flLLl'rET PAZARTESi 13 HAZiRAN 1932 -.-- . 
HARiCi HABERLER 

Akabe valisi 
Esir düştü 
Kabileler Hicaz i

çerlerine 
doğru ilerliyorlar 

KUDÜS, 12 (A.A.) -· Ba. 

! M .. Venizelos 
' Ne istiyor? 

Yunan kanunu esa
stsinde değiıiklik 

ATINA, 11 - M. Venizeloa, 
mecliste kabinenin beyannamesi
ni okurken Kanunu Eaaainin Al-

Suriyedı 

İhtilal 
Korkusu! 
Her tarafta örfi 

idare 
ilanı muhtemel .• 

~· 
Faysal Hz. Ankara 
merasimle karşılan 
Emir Hz. şerefine Gazi Hz. 

köşklerinde 60 
kişilik bir ziyafet verild 

zı haberlere göre, Maveraüue· man Kanunu eaaaiaindeki fekilde 
ria kabileleri rüesa11ndan Ham tadilini ileri aürmü,ıü. Tadil faa· 
m.ad Rafa ve Ahmet bin Mah. liyetine başlanmak Üzeredir. Bu 
mut, beraberlerindeki yüzlerce suretle devlet reisile hükumetin 

nüfuzu artacakhr. Tadilit hak· 
muhariple Akabenin ıekaen ki- kında , 0 haberler almıyor: Na-
lometre mesafesine kadar iler. zırlara. ait yemin bütün kabine a· 
leyerel< Akabe valiıini eıir et- za1Jna famil olup yemin ıeklinde 
mitlerdir. Bunlar, bu mmtaka. hiçbir nazır değiıildik yapamıya 

Halepten gelen malilmata na 
zaran, Suriyede emniyet ve asa ... 
yif artık tamamen bozulmuttur. 
Suphi Berekat son hidiaelerden 
aonra artık burada oturamamı§ 1 ANKARA, 12 AA - Hicaz Kra vekili Şükrü Kaya bey, Fırb 
ve Antakyaya kaçmıttır. Anlak- lının ojlu Emir Faysal Hazretleri mi kitibi Recep, Meclis Reis 
yanın müaellih bir takım muha- b~ oabab s?t 10 da ekspre~e rap~e- rinden Hasan, Riyaseti Cürnh 
fızların himayesi altında bulunan d~le~ busu11 .v":l"onla v': maıyetl~rıle mumi kitibi Hikmet, Hariciye 
kardetinin evinde oturmaktadır. bırlıkte tehnıruze gelmişler ve ıataa meni reisi Mahmut, Büyük 

Buradaki son hidiaelerin tah· Yonda hariciye vekili Tevfik Rü,tü Ferit beylerle Hariciye erkin• 
kiki için Franaa hariciye nezare- v~ ~~ıic~ur ~azretleri namın~ mu,Iardrr. · d cak, matbuatın icabında idare.• bir çok kuabaları itgal et-

ten seddi için hükilmete aalihi
mi• bulunuyorlar. Dig" er bir ta-

'!' yet verilecek, Cümhur reisine, 
tinden bir heyet ııeldi ve ilk it o- kitıbı umumı, Hıkmet ve yaverlen Emir Hazretleri saat on 
!arak da polia müdürünü azil ede Celil, B. M. Meclisi Reis Vekili Ha- kta R · • .. hh H 

1 
rı' 

kım kabail de Hicaz içlerine icabında kararnameler ildan İ· 
doğru ilerlemekte ve Vahabile çin salihiyet verilecektir. Fakat 
rin zaptetmiş oldukları araziyi muhtelif fırkalar bu tad.ilita kat' 
işgal eylemektedirler. 1 iyen taraftar değildir. Bu saha-

· • B kil .. K çu eıııcum ur azret e rek yerine bir Fransız zabıtıni san, aşve et mu•ICJarı emal 1 • 
1 

G . ti 
koydu . Beylerle, fırka ve merkez kuman- yaret etmıt er ve azı Hazre. 

\ da cümhuriyetçi muhaliflerle kı· 
ralcıların, hükilmete kartı müt
terek bir mücadeleye ııirecekleri 
tahmin ediliyor. 

Şimdi Halep poliai doğrudan danları tarafından kartılanmıt ve as yareti iade eylemiılerdir. Bu 
doğnıya Fransızların askeri ida- ker, polis müfrezeleri tarafından se- Çankayada Gazi Hazretlerinin 
resi altındadır. Yakında burada lamlaomıştır. kötklerinde Faysal Hazretleri 
da i~a~ei .ürfiye. ilir;ı .edilec<:ii istasyon Hicaz ve Türk bayrakla- ! fine 60 ki,ilik bir ziyafet v..-il 
ve butün ıdarenın cıhetı askerıye ·ı d I E · . z· f M ı · · · o.ı d d"I .... k l n e onatı mııtır. mır Hazretlen ıya ette ec ı• reısı ve oo 

Bir tayyareci 
kurtarıldı 

Yl e evkre dı eceııı uvvet e :ıanno- istasyonda halk tarafından alkı,lan- 1 Patalar bulunminutlardır Mi unma ta ır . · 
mı,tır. miz çartamba akşamı Ank 

LONDRA, 12 (A.A.) 
Nevyorktan Reuter Ajansına 
bildiriliyor: Circeshl ismindeki ' 

İngiliz vapurunun bu ayın Ü· ı 
çünde hiç bir yere uğramakaı. 

M. Venizeloa, lımet Patanın 
daveti Üzerine temmuz .sonlarına 
doğru lstanbulu ziyaret edecek 
ve bir kaç ııün de Y alovada kala 
caktır~ 

M. Venizelosa 
vekalet 

zın doğrudan doğruya Varşo. ATlNA, 12 (A.A.) - Jene 
vaya gitmek için Linden tayya ral Conatu. M. Venizelos ile 
re karargahından hareket et. M. Mihalakopulos'un gaybu. 
mi§ olan tayyareci Stanley Ha. betleri esnasında Başvekalet u. 
usneri' almış oldui?u zannedili. ; murunu vekaleten tedvir ede

cektir. Yeni intihabat, ağus. 
tos ayının nihayetine doğru ic. 
ra edilecektir. 

yor. 

Mis Eahart 
Brükselde ispanyada grevler 

LE BOURGET 12 A.A. - MALAGA, 12 (A.A.) -
Mis Amelia Earhart, berabe. Antequetadan bildirildiğine gö 
rinde zevci, tayyareci Assolant 1 re, grevcilerden 30 kiti işlerini 
ve Kont de Sibour bulunduğu 1 bırakmak iıtemeyen 6 ziraat •· 
halde saat 12 de buraya gelmit 

1 
melesine revolverle taarruz et. 

t . M ·ı h b"' f. d ·· • ıe mitlerdir. Bunlardan biriıi •-
ır. umaı ey a, u e e og • la · 
yemeğini yedikten sonra Kont 
de Sibour'un tek satıhlı bir tay 

yaretine binmiş ve beraberine 
zevcini ve tayyare sahibini ala- ı 
rak saat 13.02 de Brükael'e mü 
teveccihen hareket etmi,tir. 

Amerikanın 
Yeni bütçesi 

gır surette yara nmıttır. 

--.-·-----
M ,.- • 

• •unur .... ~ 'IOf . 
Kabinesinin 
Projesi 
Mali proje ay so

nunda 
meclise verilecek 

Müvazeneyi temin PARIS 12 (A.A.) - HükU 
• • metin, bazı noktalarının itmam 
ıçın çare aranıyor edilmeıi lazım gelen mali pro

Yerinde bir sual! 
Lizkiyede çıkmakta olao (El 

lizkiye) ııazetesioin bir kaç gün 
evvelki nüıhaaında ıöyle bir ma
kale intifar etmiıtir: 

"Ey mandater devlet! Bizi e .. 
ier Fransızlar gibi görüyor ise
niz bize de Franıızlara yaptığı
nız, yani inaani ve medeni mua• 
mele yapınız. 

Düşman nazarile bakryoraa
nız hepimizi bir araya toplayıp 
bizi top, tüfenk, ve mitralyözleri 
nizden geçiriniz. 

Şayet bizi hayvan olarak kul
lanmak iıtiyoraanız hiç olmazsa 
hayvanlar kadar olıun bir hak ve 
riniz. 

Fraoaada, lnııilterede ve kü
rei arzın .bir çok med~ni memle
ketlerinde himayei hayvanat ce
miyetleri vardır. Bu cemiyetler 
hayvanlara :zaman zaman .c·eva 
görülen i,kenceleri protesto eder 
ve bu hallerin menine çalııır· 
lar. 

Ya biz l Biz neyiz? Ne oluyo
ruz? Ne olacağız?" 

Bu ııazete bu makaleden dola 
yı derhal kapablmıştrr. 

1 İngilteren!n 
Maliyesi 

Maliye nazın noktai 
nazarım izah ediyor 

LONDRA, 12 (A.A.) -
EveningStendard gazetesi, Ma 
!iye nazırı M. Nevill Chamber
lain'in meb'uslardan ve mıali
yundan M. Alberyye vaki beya 
natını nakletmektedir. M. Al. 
bery, nazırın izahatından mu. 

WASHiNGTON 12 A.A.- 1 jesin~ 21 Ha~ira~da 111;eb'usan maileyhin mali siyasetinin şu 
meclısıne tevdı edılmesı muhte 1 1 - · "dl'I ed' 

Reisicümhur M Hoover dün ı ld" O 'h b" .. k .. suret e o acagmı ıstı a t• • • me ır. tarı te uyu encu-
riyueticünııhur sarayında top- I menler kat'i surette teşekkül et yorl: B' . it :ı_ 

1 .. · k U .. - ır nevı a ın m0<yaar-lanmıı o an kongre fırka ruesa mıt bulunaca tır. mum muza .. tm k k it 
. d 1 · l na rucu e e , anca yarı a ın sı huzurunda hali hazırda der- kerelerın fay a ı netıce er vere . .. .. b' 'k k-L 

b·ı . . . b . . l' j yaıı gumuş ır mı yaıın .... u. 
pif edilmit olan bütün tedbirler 1 ~esı ıçın u pfrOdJenın evvkike a lü imkanının mevcudiyeti şar. 
t tb.k 1 b'l b"'t · .. encumenler tara ın an tet o , t'l a ı 0 unsa ı e u çenın mu l M H . t ·ı M ı e, 

unması ve . errıo ı e . 2 B ht 1 .. ki 
vaz~ini temin etmek müm. M .. , L 'd d t - umu eme nıcu, et 
küıı olamayacağını ve bunun i- art:nı. J• au~anne an av e lnıı-iliz lirunıı altınla batabat 

etme erı azım ır. olduğu zameoki erkamm du-
çin zaruri olan 150 ili 200 mil nunda bir ll'likdar üzerinden ya 
yon dolan bulmak için yeniden Kreuger konsersi- pılacaktır. 
maaarifin tahdidi icap etmekte 3 - Maamafih, böyle bir a. 
olduiunu beyan etmiıtir. yomu müdürleri meliyenin pek yakın bir zaman 

ltalya Korporasyon
lar meclisinde •• 

STOKHOLM 12 (A.A.)- da icraaı mutasavver değildir. 
Zabıta, baıtabğından dolayı e- 4 - iptidai maddelerin fiat. 
vinde göz hapsinde bulundurul !arının tereffüünü temin için 
makta olan Kreuger kansersi. kambiyo temevvüçlerini kon. 
yomu müdürlerinden M. Sojes trol etmek, 
troem hakkındaki tevkif emrini Kendisine baladaki dört 

ROMA 
12 

(A.A.) - Dün maznunun uhhi vaziyeti kaç- nokta tadat edilen M. Neville 

AKARA, 12 (Telefonla) - Emir ayrılacaklardır. lıtanbulda 
Faysal Hazretlerine lıtanbul Palas- ı gün kaldıktan sonra lrana gid 
ta huıuıi bir daire tahıiı edilmittir. lerdir. 
Muhterem misafirimiz Türkiyede bu 1 • • 
lunmaktan çok memnun olduğunu . Sovyet Hanciye komiserliğı 
IÖylemiı ve: "Burada kendimi evim ı rifat umum müdürü M. Filereıı 
de hiaaediyorum" demiştir. mir Hazretlerile Istanbula g 

Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü B. di. ismet Patanın daveti Üzeriot 
Emirin ıerefine bugün bir öile .ziya Kolerenski Emir Hazrttlerile 
feti vennittir. Ziyafette Dahiliye 1 ce Ankaraya ııelmişlerdir. 

Fransız sefiri bugün geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Fransız sefiri bu ak,amki 1 

le İstanbula hareket etmiıtir. 

Muh.telit encümenin 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Adana meb'usu Ali Münif 

ve 28 arkadatının iktısadi buhran ıebebile gayri menkul ihale! 
hakkındaki kanun teklifine dair adliye ve iktısat encümenler' 
den mürekkep muhtelif encümen mazbatası ruznameye alınıı1 
tır. 

Bursa kaplıcalarına rağbet 
BURSA 12 (Milliyet) - Bu ıene Burıa kaplıcalarına oİ1 

rağbet fazladır. Hassai tifaiyesi mücerrep olan kaplıcaları~ 
dan İstifade maksadile bu sene Çekirgeye ıı-elen misafirlerin tti1 
darı gün geçtikçe artmaktadır. Birinci sınıf oteller kamilen ~ 
ludur. Misafirlerin duçarı müşkülat olmamaları için de ıehriıd 
belediyesi tarafından bir fiat listesi tanzim edilmiştir. Bu listtl 
nazaran birinci sınıf otellerin mütterilerden • yemek ve bao

1 dahil olmak üzere - 5 • ~ yemekıiz iki buçuk lira almaları teb 
edilmistir. ikinci sınıf otellerin fiyatı da 2 - 3 lira arasında teılı' 
edilmiŞ tir. · 

Bursa belediyesi iş yapıyor 
BURSA, 12 (Milliyet) - Bir müddetten beri vilayetçe tet"1 

edilmekte olan belediye kadrosu nihayet evvelki gün tasdik ecli 
miştir. Kadroda tebeddül yoktur. 399 küsur bin lırayi müteca 
olan bütçe de bu sene 351,500 lira olarak kabul edilmiştir. (jl 
çen senelere oozaran bütçede oldukça azami tasarruf yapan ll 
aa belediyesi şehrin terakki ve ümranı hususunda dıı. mühim pi4 
jeler hazırlamış, hatta bunların bir kısmını derhal mevkii tatbı~ 
koymu§tur. Çekiı ~e caddesinin muntazam bir şekilde yapılın• 
25 dükkanlı uri bir hal inşıı.aı, Gazi Paşa caddesinin tevsii ın• 
sadile yapılan istimlıikat ta bu meyandadır. Öteden heri ga1' 
muntazam bir halde olan seyrüsefer meselesi de belediye r~f 
Muhittin Beyin kat'i te§ebbüı ve faaliyeti neticesi olarak intiı' 
ma ginnit ve belediyenin bu hususta çizdiği prograf!.u dii' 
den itibaren tatbikına ba?lanmıttır. Bu?a nazara~ • ~er on ~ 
dakikada - Bur1adan Çekirıı-eye otomobıl bulmak ımkanı ola ~ 
ve saatlerce güne, altında otobüs bekleyen yolcular da art 
çekilmeyen bu azap ve işkenceden kurtulmuş olacaklardır. 

Koiıyada kur0:klık hafifledi 
KONYA, 11 (A.A.) - Dün gece vilayet merkez ve mülbJ 

katına ıürekli yağmurlar yağ mıttır. Kuraklık nisbeten hafİ 
lemittir. 

Muhafızgücü bisikletçileri ve atlıları 
ANTAL y A, 12 (A.A.) - Muhafız Gücü biıikletçileri d~1 

18at 16 da Bucaktan şehrimize geldiler. Hararetli bir istikbal f 
pıldı. Bugün vapurla Menine gideceklerdi~. . . 

M. Muuolininin riyueti altın· muma müsait olmadığından Chamberlain'in bunlar kabine 
da toplanmış olan korporasyon dolayı geri almıştır. Stokholm ye dahil olalıdan beri tasavvur 
lar milli meclisi, mesaisini ik. gazeteleri, böyle bir tedbirin etmekte olduğu mali siyaseti 

~ mal etmittir. M. Bottai. bir nu kanuni ve meşru olduğunu ve tamamile tetabuk etmekte ol
tuk irat ederek bilhassa milli · fakat lsveçin adliye sicillerinde duğunu söylemiş olduğu riva. 
faaliyetin her şubesi için husu. misli mesbuk olmadığını yaz. yet edilmektedir. 

maktadır. Diğer maznunlardan 1 

USAK, 12 (A.A.) - Cuma günü şehrımıze muvasalat ed~ 
Muh;fız Gücü atlıları bu sabah lzmire hareket etmişler ve h• 
tarafından hararetle teşyi edilmi,lerdir. 

Yeni Şeker 
Fabrikası 

Egyp vapurunun 
enkazı 

• 

ıi korporasyonlar vücude getİ· 
. yalnız üçü mevkuftur. Bir mev K. I" il 

rilmesi lüzumundan bahsetm'.' 1 kuf tahliye edilmiş, diğer bet onya yer 1 ma ar 
tir. Bu korporasyonlarda bır mevkuf ta muvakkaten serbest sergisi 
çok müstahdemin, amele ve tek l bırakılmıştır. ANKARA, 12 A.A. - Milli iktı-
niıyenfer bulunacaktır. Teknis İtalyanın Londra se- sat v~ tasarruf cemiy~tini~ Korry~ 

enler her nevi me1aile karşı • • • • tube.ı taraf_ı~dan_ t~rtıp edılen yer~ 
y ' . . . • . . fırının cenazesı mallar ıergıaıne ıftirak edecekler ·-
koymak ıçın lazım olan ıhtısa. çin devlet demiryolları idareaince 
aa sahip bulunacaklardır. Mu. LONDRA, 12. ~.A. - _ltal 1 tenzilat yapılacaktır. 

·ı h b d b k M M yanın Londra sefırı Markı de I Sergiyi ziyaret için Konyaya ııidip 
maı ey • un an aı a · us Bordonaro'nun cenaze merasi. ııelecek yolculara yüzde 40, sargide 
ıolininin korporasyonlar milli mi dün büyük bir ihtifalle ic. . t04hir edilecek CJııaya da her mües
mecliıini nreisi sıfatile kendisi ra 'edilmiştir. Bir top üzerine ı !e.se v_~ya ticareth~enin 2?0 kilo~u 

b• • k k ·· ed'I · b .. .. d j ıçın yuzde 50 tenzılatlı tarife tatbik 
ne ır ıpe orporasyonu vucu vaz ı mış ta utun onun ~ mu edilecektir. yekpare ağır ciıimlerin 
de getimıek için mezuniyet ver hafız alayının askeri muzıka11 sikleti ne olursa olsun yalnız iki ade 
mit olduğunu söylemiştir. M. gitmekte ve bunu zırhlı asker. di tenzilatla naklolunacaktır. Yolcu 

1 
Musaolini, içtimaların hitamı !erden bir müfreze takip etmek lar için tenzilat Konyaya gidiı 25 

Y k k lk M k b' f J-L _ • fı d d te idi. l hazirandan 13 temmuza, Konyadan u sc tısat e te ı ıon sını ta ı:ueaı tara n an, ün mü aıebetile bir hitabe irat et .. b" h dönüı 5 ten'<Duzdan 20 temmuu 
saat 16 dn Tokatlıyan oteli salonlarında bir veda çay ziyafeti j •. n f k l'd lkıalanmıı- Muteveffanın naşı, ır arp k d E · · te zil•t K 

·ı • • B · f k .. d . il' I .1 ta mıt ve ev a a e a , _ , . .1 . , . • ar. ~ya ı ın n a verı mıttır. u zıya ette me tep mu errıı ve m ua ım erı e • . emısı ı 

- ·• 
Fabrika Bursa'da 

yapılacak 
BURSA, 12 (Milliyet) - Bat 

Tekil lamel Paşa hazretleri, Rus· 
ya seyahatlerinden Ankaraya av
detlerini müteakip orada bulu
nan valimiz Fatin Beye de Bursa 
da bir teker fabrikaoile Merinos
culuğun temini inkiıafı makaadi
le yün, ipek ve kumat fabrikala· 
rınrn teıiı edileceğini vait ve tep 
§İr etmitlerdi. Viliyetimi:ıin bu 
husustaki yüksek kabiliyetini na
zarı itibare r.lan Başvekil hazret 
!erinin bu ba taki tep · a ı muhi 

BREST, 12 (A.A.) - J-lı• 
va fırtınalı olduğundan ArtİI' 
lio, ( gece Breate' dönmü9tiif 

Takriben yüz kilo sikletindeoılfl 
·ı kı .t mı yonlarca rupy ymetı 

paketler çıkarılmıttır. Fakat 1Jı1 
paralar, İptal edilmiş olan b11ııl' 
notlardan ibarettir. Bunl•' 
hazine kamaraıında altın kiik' 
terini muhtevi sandıkların ;iıe' 
rinde bulunuyordu. 

~-~~~~~---·-.. ~~~---,..,/ 
na tercüman olmak suretile e~ 
aahların minnet •e tükranla;:ı,, 
arz ve ibli.i etmek üzere bel 
yemiz tarafından çekilen teli'! 
fa kartı da hi11i te 
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Sanayi birliğinde dün bir iÇtima 
~l Ekonomi Vlligette Malıkemelerde Belediyede 

yapıldı 
Rus 
Heyeti d Sanayiciler dün toplan 

b dılar, kararlar verdiler 

Temyiz 
Komisyonu 

lstanhulda yeni bir 
komisyon 

teıkil edildi 

Bir rakı ziyafetinin 
sonundaki cinayet 

Cuma 
Ruhsatiyesi 

Müddet bu ay 
bitiyor 

Eıya ve heyet bu 
akşam gidiyor 

iktısat Vekaletine gönderile_ 
cek arize ile ne istenecek? 

Katil Ahmet 15 sene ağır 
hapse mahkum edildi 

sonunda 

1 Dün Sanayi Birliiinde lstan· ı cap eder. Bir çok efyanın mem· 
1 bul erbabı Nnayii bir içtima yap lekete ithali kontenjana tabidir. 

ınıtlardır. Bu içtimada lstanbul Yuııoslavya • Dinann vaziye
meb'uau Vaaıf Bey de bulunmu9· ti nazaridir. Sermayeler 10 mart 

Vilayette yeni bir temyiz 
komisyonu teşkil edilmiştir. 
Vergi itirazlarına bakacak o
lan bu komisyonun riyasetine 
İzmir Defterdarı Avni Bey ta
yin edilmiştir. Avni Bey esbak 
İstanbul Defterdarlarındandır. 
Bu komisyon veraset, intikal, 
emlak, tahriri müsakkafat gibi 
vergi itirazlarına bakacaktır. 

Bir rakı ziyafetinde misafiri 
Talatı öldünr.ekle maznun Ah
met hakkında Ağır ceza mahke 
mesi dün kararını vermiştir. 
Talatın üvey babası Hasan, oğ 
lu T alatla Ahmedi ve diğer bir 
kaç arkadaşını evinde toplaya 
rak bir eğle ıti tertip ediyor, 
Fakat, tam kafalar dönmeğe 
hatladığı sıra la rakı bitiyor. 

bulunduğu bir hır11z kafilesinin 
dün birinci ceza mahkemesi hu 
zurunda ilk durutmaları yapıl
dı. Maznunlar Zeki, Şükrü, Ha 
san, Himmet, Nuri; Recep, 
Haydar ve Mahmut isimlerin
dedirler. iddia makamı suçlu
ların cürmünü sabit görerek ce 
zalarınm tayinini istedi. Maz. 
nunlar, kabahati biribirlerinin 
üzerine attılar. Şahit celbi için 
muhakeme başka güne kaldı. 

Cuma ruhsatiyesi müddeti 
bu ay sonunda bitiyor. Cuma 
ruhsatiyesine tabi bütün mües
seseler bu ay sonunda ruhaati
yelerini tebdil ederek reami de 
vereceklerdir. Geç kalanlar hak 
kında belediye takibat yapa
caktır. 

Rusyadan Leningrat vapun 
ile limanımıza getirilen eıya 
nın vapurdan tahliyesine dür 
de devam edilmittir. Vapur 
Haydarpaşa rıhtımına yanaı
mıt, içindeki etya tahliye "' 
heyetimizce tesellüm edilerel 
doğrudan doğruya yük vagon. 
lanna yerleştirilmiştir. Vapu 
run tahliyesi bu sabah bitecel 
ve traktörlerle sair ziraat alit 

bu akşam Ankaraya tahrik edi 

lecek trenle oraya gönderile 
cektir. Bu eşya, Ankarada tec. 
rübeleri yapıldıktan sonra 

Konya, Eaki,ehir, Kütahya ve 

sair viliyata tevzi edilecektir 
Traktör ve sair ziraat aletler · 

mütehassısları olarak Rusya. 

dan gelen heyette bu akşam Ar 
karaya gidecektir. Diğer eşya. 
nın Ankaraya nakli için henv 
emir gelmediğinden heyetin di 
ğer kısmının ne günü hareket 

edeceği henüz belli değildir. 
Rus heyeti, dün mihmandarları 
Salim Beyle birlikte öğle ye. 

meklerini Emperyal otelinde Y«' 

dikten sonra Askeri Müzeyi vr 

saır bazı yerleri ziyaret etmit

tir. 

, 
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tur. tan beri blok edilmittir. 
içtimada yeni muamele vergi Rusya • Harici ticaret inhiıar 

ıinden sonra hadiı olan vaziyet altındadır • 
etrafında ırörüşülmüt ve fabrika 
törler gümrükaüz mal ithal etme 
il arzu etmediklerini aöylemit· 
!erdir. Yalnız fabrikatörler ken· 
dilerine llzım olan mevaddr ipti· 
daiyenin umUmi kontenjan eaaıı 
daireainde temini imklnsız oldu
ğundan bu çerçeve haricinde bir 
tekil aranılması lüzumunda itti
fak etmektedirler. Bunun için de 
ınaddel İptidaiyenln ıümrilklü 
fakat aerbeatçe ithali fikri ileri 
ıürülmektedlr. Bu hususta fahri 
kalarca tanzim edilen mazbatala 
rın lkbNt veklletlne takdimine 
karar verilmiştir. 

Dünkil içtimada İkhsat vekl· 
letlne takdim için hazırlanan arl 
ze fil neticelere bağlanmakta· 
dır : 

. 1 - Madde! iptidaiye cetveli 
tun 26 temmuz 932 tarihine ka· 
dar mer'i olması kanuni bir hak
hr. 

2 - Bu müddete kadar mad
dei İptidaiye ve hamule tarifeıi
nin ihzar ve tatbike vazedilme· 
si. 

3 - Tarifenin tatbikini." kadar 
nıacldei İptidaiye cetvelinin mer'i 
yett~ devamc. 

Mühim bir rapor 

Avrupa detıletleri 
ne yapıyor? 

ihracat ofisi para, gümrük 
ve ticari itler noktai nazarından 
baılıca Avrupa piyaıalarırun va• 
ziyeti hakkında fayanr dikkat bir 
raPor hazırlamıttrr. ihracat tacir 
lerimizi pek yakından ali.kadar 
~den bu raporun mühim kısımla 
rınr naklediyoruz: 

Almanya • Almanya hıiküme
ti 1 aı}'uatos 931 tarihinden beri 
neşrettifi muhtelif kararnameler 
le para ihracı huıuounda arkı tah 
dit tedbirleri vazetmiıtlr. Bazı 
efyanın rümrük reıimlerinin tez .. 
yidine dofru bir temayül mevcut 
tur. Ticari vaziyet iyi olmaktan 
uzaktır. 

Avuıturya .. Şilinin .un'i bir 
kuru vardır. Sermaye tam olarak 
bloque edilmiftir. Bir takaa bü
roıu teaia olunmuttur. Ticari va
ziyet iyi delildir. 

Bull'ariıtan .. levanın coura'u 
itibari ve mütehavvildir. Deviae 
huıuıunda kontrol mevcut olmak 
la beraber, tediye imkanları bulu 
nabilmektedir. Birçok İptidai ve 
nim mamul mevad için gümrük 
larifeıi tezyit edilmittir. Ticari 
vaziyet iyi deiildir. 

lıpanya • Peçetenin mille· 
ınadl aukutu deviae ticareti hu· 
suıunda yeni bir kanun ne,rini in 
taç etmlıtir. Para ihracı için reo
rni devise komite.inden müaaade 
İatibıal etmek lazımdır. Gümrük 
tarifesinde tebeddüllt yoktur. Ti 
cari vaziyet lyl değildir. 

Fransa · Frank saflambfını 
muhafaza etmektedir. Bazı eıya 

lktısatçılar içtimaı 
Türk lktıaatçıları Cemiyeti-

nin dün Ticaret odaaı aalonunda 
onuncu toplantıaı yapılmıttır. 

Bu toplantıda iki konferans 
verilmiıtir. Birinci konferana 
SuplU Nuri Bey tarafından devlet 
çiJik ve kooperatifler hakkında 
nrllmiıtir. Suphi Nuri Bey kon· 
feranımda devlet, Türk devleti, 
yalnız ikbNdİ devlet olup olamı 
yacaiı ve yukardan atağı, ataiı 
dan yukarr kooperatifçilik mevzu 
larına temaa etmittir. 

Bundan aonra Dr. Muhlis E. 
tem Bey tarafından Berlin Cihan 
iktuadiyab konferansı hakkrnda 
bir haabuhal yapılmıthr. 

Yerli sanayiimiz za
rar mı görüyor? 
latanbul Sanayi Birliği lktı-

aat vekaletine tayanı dikkat bir 
müracaatta bulunmuıtur. 

Sanayi Birliği bu müracaatın 
da halı ve tiftik ihracatına muka 
bil aerbestçe her nevi efya ithal 
edilebilmesinin birçok noktalarda 
yerli saaayii mutazarrır ettiğini 
kaydetmektedir. Birlik eğer 
mümkünse ithal edilecek madde
lerin memlekette imal edilemi
yen ve olmayan mevadda haarını 
temenni etmektedir. 

Afyon fiatları 
Afyon pİyaıaıında aon zaman 

larda bir sükün hüküm sürmekte 
dir. Ayni zamanda eski iyi fiat
lar da bulunmamaktadır. 

Dün borsada 10 morfinli üç 
aandık Tavşanlı malı ancak 11 li 
radan fiat bulmuştur. 

İtalyanlar bir çok 
sipariş yaptılar 

IZMIR, - 150 ltalyan firma-
aı incir, üzüm, itlenmemit deri, 
palamut ve mazı satın almak üze 
re ,ehriıniz Ticaret odaıına ve ali 
kadar tacirlere müracaatta bu
lunmuttur. Bu firmalardan bazı-
ları alacaklan emtianın ücretini 
naklen ödeyecek, bazdan iae İ

talyan emtiaıile takas edecek 
!erdir. 

Tacirlerimizin telgrafla bildir 
dikleri fiatlar ltalyan firmalar. 
tarafından müsait görülmüttür. 
AJnca iki ltalyan taciri şehri
miz piyaaaıından yaf meyva satın 
almağa teşebbüs etmiıtir. 

Milii.noda bir ltalyan finnall, 
phrimizdeki fabrikarlardan biri
ne iki vaıon zeytin yağı ıiparit 

etmiftir. Yine baıka bir tüccar 
1000 kilo aııala yaim• talip ol-

nın gümrük realmlerl mahsuı de- muıtur · 
recede tezyit edUmiıtlr. Bir çok 
maddeleri Franaaya ithal kon· 
tenjana tibi tutulmuıtur. lktua
di buhrana rafmen piyasada faa 
liyet vardır. 

Inııiltere • Starllnı, 21 Eyldl 
931 tarihinden ltlbaNn ıukuta 
batlamıf ve elye"111 iıtikrar k ... 
betmif gÖrilDlllektedlr. Bütçenin 
tevazununu temin huıusunda der 
Pİi edilen tedbirlerin tatbiki ster 
ling'in vaziyetinde aallh huaule 
getireceği ilmit edilmektedir. 

Gümrük tarlfealnde bir çok 
maddelerin resimleri fHla mik
tarda tezyit edllmlıtlr. Buna rai 
men piyasada faaliyet ırörillmek 
tedir. 

Lancashire mensu
cat sanayii 

WNDRA, 12 (A.A.) - 1919 
s.....U.de Lancaıhire pamuk sa
nayii amelMİ.Din meaai aaatlerine 
ve üeratleriııe dair olarak akte
dilmit olarak itillfname, dün öi 
le vakti miinkazi olmuıtur. 

Şimal kontluklar• menıucat 

sanayii federaıyonu merkezi ko-

200 rüsum tonilato 
200 rüsum tonilatosuna ka. Hasan: 

dar olan bilümum sefainin tah-
mil ve tahliye ameliyesini ~n- 1 - Ben gidip rakı alayım! di-
di vesaitlerile yapabilecekleri yecek oluyorsa da oğlu bırakmı 
vilayete bildirilmittir. yor. Bir aralık Talat odada ba 

Fazlı Bey bugün 
Gidiyor 

basile yalnız kalmak arzusuna 

düşüyor ve ötekileri kapı dıta
rr atıyor. İşte bu sırada ne olu
yorsa oluyor. Ahmet Talatla 

Vali muavinliğinden birinci kavgaya tutuşuyor ve nihayet 
umumi müfettişlik başmüşavir tabancasını çekip Talatı vuru-
lig" ine tayin edilen Fazlı Bey Ah "f d d- .ı· k" 

1 
yor· met, ı adesin e eaı ı: 

bugün Ankaraya gidecektir. 
Fazlı Bey üç dört gün An. - Masa başında beş kişi i-

karada kaldıktan sonra Diyarı dik. Oturmuş içiyorduk. Hasan 
bekire hareket edecektir. Vali sarhoş oldu, camları kırmağa 
Muhiddin Bey dün gece Fazlı başladı. Baba oğul da bu sıra. 
Bey şerefine Suadiyede bir zı. da kavgaya tutuımuşlardı. 
yafet vermiştir. Ben korktum, odadan çıktım. 

1 ••••• 

Memlekelte 

Bir cinayet 
Oldu! 

Bir kadını bıçaklı
yarak öldürdüler 

Fakat bu sefer Talatın annesi 
karşıma çıktı. Kavgayı sen ya 
httıracaksın diyordu. Tam bu 
sırada Talat bana hücum ede. 
rek kulağıma bir yumruk indir 
di. Ondan sonrasını bilmiyo-
rum.,, 

Maznun m.zbut ifadelerin
de kısmen itirafta bulunmuştu. 
Mahkeme, şahitleri dinledikten 
sonra cürmü sabit gördü ve Ah 
medi 15 sene ağu- hapte-, mak. 
tulün verest'" · t; bin lıra tazmi 
nat itasına ........ künıı '1'lti. 

Bir hırsız kafilesi 
içlerinde henüz Y•tlarr on 

ikisini geçmeyen çocukların da 

Poliste 

Haber aleyhindeki 
davalar 

Haber gazetesi aleyhine açı 
lan matbuat kanununa muhalif 

netriyat davalarına dün de bi

rinci cezada devam edildi. Ge

çen celsede Haberde çıkan in

tihar haberinin Eskişehirde, 

münteşir Sakarya gazetesinden 

nakledilip edilmediğinin tesbi

tine lüzum görülerek keyfiyet 

mahallinden sorulmuştu. Ce
vap gelmediği anlaşıldığından 

gazetede intihara dair olan kıs 

mının telgrafla bildirilmesi İ

çin Müddeiumumiliğe tezkere 

yazılmasına ve memur maaşla

rının bir kısmı bono ve erzak 

verilerek ödeneceğine dair olan 
neşriyatı yazan muharririn cel. 
bile malümatına müracaat edil. 
mesine karar verilerek muhake 
me başka güne bırakıldı. Bun. 
lardan maada Haber gazetesi 
aleyhinde biri Evkaf idaresi, ta 
rafından diğeri de Pariate bir 
İntihar vak'asım yazmasından 
dolayı Müddeiumumilik tarafın 
dan iki dava daha açılmıttır. 
Her iki dava önümüzdeki cu
martesi günü görülecektir. 

MANiSA, 12 -- Evvelki aksam 
§ehrimizde kanlı bir cinayet oldu ve 
bir kadın öldürüldü. Hadise fÖyle 
geçmiştir: Burada Deveciyan mahal 
leıinde ( Çardakıervi) denilen bir 
yer vardır Burada oturan aliftc Ak
hiıarlı Deli Fatma İ~mindeki kadın 
dört yerinden kama saplanmak ıuı-e 
tile öldürülmüttür. Katil veya katil
ler meçhuldür. Fakat maznun olarak 
birkaç kişi yakalanmıştır Zabıta tah 
kikata devam ediyor 

Ceketler çıktı 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Gü- ı 

neş olanca şidd?tile lzmir halkı
nın burnundan kan damlatıyor. 

Herkes buram, buram ter dökü
yor. Bu mühim sebepleri nazarı 
dikkate alan f'l!mir münevverleri 
bir araya gelerek bugünden itiba 
ren ceketsiz ve kıravatıız, yalnız 
yakaları açık beyaz veya renkli 
gömleklerle resmi ve huıı.si yer
lere girip çıkmağa başlamıtlar
dır. 

Küçükpazar cinayeti 
nasıl oldu? 

İzmir balıkları 
. ~ktısat vekılletınin balıkçı ge

mısı 15 temmuzda iki balık müte 
hasst&ını hd.milen ı~mir limanma 
ıplecektir. Bahk ıemiaindeki 
miiteha.sın5lar İ7mİr körfezindeki 
balık tetkikatını yaptıktan ıon
ra Budruma gelerok sünger tet .. 
kikatı yapacaklardır. "Balık 
ismindeki ıemi lzmirde ağuıtC::; 
nihayetine kadar kalacaktır. Mü 
tebaasııların tetkikatından sonra 
hmir balıkçdığı le~kilatr bir kad 
ro dahilinde idare edilecektir. 

Boğuldu 

Meşhur gündüz hırsızı 
nihayet yakalandı! 

Nafi 

Küçükpazarda evvelki ıece Lütfi 
iııminde bir aeocin eırarenaiz bir şe 
kilde öldürüldüğünü dünkü nüsha
mızda yazm•ıtrk. 

Lutfinin anneai verditi ifadede 
Lutfinin enitteoi Mehmet Ali bey
den fÜpheli oldupnu ela aöylemit 
bulunduiunu ayni umanda kaydet
mittik. 

Bu cinayet hakkında ikinci fUbe 
cinayet maaaıı ve Küçükpazar ...-. 
komiserliiii tahkikat neticeoinde ci
nayetin faillerinin meydana çıkarmıt 
!ardır. 

Cinayet itinde Lutfi efendinin e
nittesi methaldar değ-ildir. Mehmet 
Ali bey iıticvap edibniı ve alllı:uı 
olmadıfı anlatılmrştrr. 

Cinayet tu ıurette olmuıtur: 

ifade i._,erine o civarda bir kuyudan 
çıkarılmıftır. 

Meşhur gündüz hır
sızı yakalandı 

Dün aabıkalı ıüncliiz hırsrzlarm
dan Nafi yakalanmıttır. 

Nafi, V ofa polia karakolu karf11ın 
da Gazi Mehmet apartunaıwnın üç 
num•raaıncbı oturan muallim Nuri 
Beyin claireaine rirmittir. 

Burada Nafi'! Nuri Beyin oflu 
gönnüı ve hırıız bir ıey plmadan 
kllÇllUfbr. Nafi buradan ş.hzadeba
ıımla Dr. Cemil teda..ihaneaine ırir
mit orada da bir ka ile karıılatmlf 
ve gene kaçmııtır. Nafi, buradan 
aonra Şeb:adebaırnda Abrt ef..,di
nin evine ııirınittir. Bu eanada içe
rideki kadınlar bafınnakla beraı.... 

bir taraftan da poliıe malumat veril. 
mit n nihayet Nafi cürmil ,_.but 
halinde yakalanmııtR'. 

Betonarme inşaat 
Betonarme İntata hakkın

da belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek projeler
de teferrüatın tamamen izah e
dilmediği ve evvelce gösterilme 
yen bazı intaatın da müsaade. 
ıiz olarak yapıldığı bildirilmit
tir. Betonanne intaatında bele 
diye daha fazla alikadar ola
caktır. 

Sütçüler yola 
geliyor 

Yalova Millet çiftliğinden 
tehrimize gelen sütlerin fazla 
rağbet bulması latanbul sütçü
lerini endi9eye düşürmüttür. 
İstanbul sütçüleri de asri ve 
fenni makineler getirterek haL 
ka temiz süt satmak için teteb
büsatta bulunmuşlardır. 

Vapur inhisarı 
Ne oldu? 

Birlik 
• 

müdürü Aııkara'da 
çalışıyor •. 

Ankarada bulunan vapurcu
lar heyetinin bazı azası avdet 
etmişlerdir. Ankarada itleri ta 
kip için Birlik müdürü Muzaf
fer Bey kalmıtlır. Seyriıefain 
ve diğer vapur kumpanyaları 
arasında bir tirket vücude geti 
rilmesi için hükumetçe hazırla 
nan proje Mecliıte bulunmak. 
tadır. Vapucular birliği yeni
den bazı tekliflerde bulunmu9-
lardır. 

Bulgar heyeti 
geliyor 

Şehrimizi zİJaret edecekleri yazı
lan Bulııariatan'm mülhakat gazete 
cilerinden mürekkep heyet, yana aa 
bab Çar Ferdinad vapurile Varııa '
dan gelecektir. Gazetecilerle birlikte 
gelecek olan Bulııar Balet Heyeti, 
burada Bulgar hayatına ait bazı o
yuıJar verec:elr.tir. Bulırar miaafirler, 
Matbuat cemiyeti namına kartılana
caldar ve Emperiyal ve diiier bazr 
otellerde misafir kalacaklardır. 

Sulh kadınları 
Şebrimiu gelclifini yazdı(oruz 

lletnelmilel Kadınlar Sulh ve Hürri 
yet cemiyetine menaup Aınerika'lı 
kadmlarclan mürekkep heyet, dün 
aabah Ki.zım Nami B. in refakatinde 
olarak misafir bulundukları Royal 
otelden çılr.mlflar, Amerikan Kollej. 
terini ve tehrin f&Yanİ t-.a ma· 
hallerini ziyaret ebnitler ve baz. ba
nımlarımızla görüımütlerdir. Heyet 
bu alqam veya yann Ruıya, Finlan
diya, Almanya tarlkile Amerika"J• 
müteveccihen ıehrimizden aynlacak 
tır. 

Yeni sefir geliyor 

1 ......... _ - -

Şikayete hak 
Vermiyorlar 

ihraç edilen balıkla~ 
niçin bozuluyor? 
Balık ihracatçıları Ticaret o 

dasına müracaatla Yunaniıta 
na ihraç ettikleri balıkların Sey 
risefain vapurlarındaki soğuk 
hava tesisatının işlememesin. 
den dolayı balıkların bozuldu. 
ğundan tikiyet etmişlerdi. Dün 
bu huauıta Seyriaefain nezdin
de yaptığımız tahkikata naza
ran Seyrisefain vapurlarındaki 
sağuk hava tesisatı muntaza. 
man faaliyette bulunmaktadır. 

Bir katil yakalandı 
ESKiŞEHiR, - Bir kaç ııüt1 

evvel burada bir cinayet olmut, 
Muttalip caddesinde yolcu kona• 
i• lr:arııaında ifadeye gayri muk~ 
tedir bir halde ağır bir yaralı 

bulunmuıtur. Haıtahanede ölen 
bu gencin, Abdullah oglu Necip 
İsminde biri olduiu anlaıılmıt· 
tır. Zabıtanın taharriyatı netice 
ainde firari katil, elinde bıçaft 

olduğu halde Mamure mezarhjuı 
da yakalanmııtır. ltıklar mahalle 
sinde Kerim oğlu lamail isminde
ki katil maznunu dinnünü itiraf 
etmiştir. Evrakile birlikte adliye 
ye verilmiştir. 

Bir kaza .. 
AKHiSAR, - Şahin iamind• 

bir ,Oförün idare ettiji bir otoma 
bil hükümet caddesinde aafırlık 
la malul Selim zade Mehmet Ef. 
nammda bir zatı ayaklanndan 
ezmiftir. Yaralı derhal hastane
ye kaldmlmııtır. 

.. Y ap~lan tahki!'atta bu fOfÖ
run ehlıyetname11z çalıtl1iı anla 
,ılmııtır. 

- -·-
Hamillerle 
Müzakere 

Mütenffa M. Ninçiç"in yerine Yu 
,...layya'run Ankara Mllrliiine ta
yin edilen Doktor Jankoviç, yakın
da tehriınize ırelerek Reiıicllmbur 
Hz. ne itimatnameaini takdim etmek 
Üzere Ankan'ya ıridecektir. Şehri
miz Y uıoılav mehafilincle aöylen"1-
line ıö:ıı,.,,.;. Mfir, Belgrat hükii
meti H • e umuru ıiyaaiye ıube 
müdürle.inden olup Hariciye meal .. 
tinde Jetitmiı bir zattir ~ 

ANKARA, 12 - Kuponlar 
meae!esini hamiller ile yeni hir 
ouretı teavlyeye bailamak için 
Pariae ıriden Saraçoilu Şükrii B. 
t-ılanna devam ediyor. 

Yunanistan • Altın eaatı ter· 
kedilmiıtir. Bir takas bilroau te 
•is olunmuıtur. lthallt tahdit • 
dilmittir. iptidai maddeler ~ 
deviae itaeına müıaade edilmekte 
'4ir . 

miteai, önümüzdeki pazarteai ıü· 
nil toplanacak, yeni hadia olan 
vaziyeti tetkik edecek ve ekaerisi 
patronlann metalibatına karı• 
proteıto makammda olmak Üze
re ıırev il&n.ı lehinde rey vermiı 
olan muhtelif kooperatifler ame
lealnin ittihaz edecekleri hattı 
hareket hakkmda bir karar vere 
cekth-. 

ltalya · Liret sabittir. Para y f 
Piyaıası serbesttir. Fakat devlae en 
muamellti bankalarda kontrol 

sinema kiraya 
verildi 

MERSiN, - Şehrimiz icra da 
ireıi münadilerinden Hau.n Efen 
dinin on sekiz yaılanndaki oilu 
lıtiklal mektebi talebesinden Mu 
hittin Efendi dün saat on dört sı 
ralannda oturakçı Hacr oğlu 
Mehmet, oturakçr Mustafa oflu 
Ziya ile birlikte tabafhane civa
rında banyo yapmak için nebire 
ginnitlerdir. 

Banyo yaparken mi.ıvazeneıi .. 
ni kaybetmiı olan Muhittin efen 
di derhal suya batmıf ve kaybol
muıtur. Arkadatlan her ne ka· 
dar aramıılar iıe de bulup kurta 
ramamıtlardır. 

Küçükpazarda Meyvaboatan aoka 
imcla 6 numaralı evde oturan ve Si~ 
kecide merkez lokantaanıcla ıaraon 
Bedri tarafından atılan kurtunla öl
düiiü teıbit e<lilınit ve kendiıi yaka 
lanmıttır. 

Cuma akf'Ull• Bedri, Marangoz A 
ziz oilu Cemal, arabacı difer Lutfi 
>arhoş bir halde maktul Seyriııefain 
ı::emicilerinde Lütfi efendinin otur. 
dutu sokaktan geçerlerken Bedri, 
garson LUtfiye: 

Kazaen ölüm 
Fener'de Ali ustanın kalafat ma

hallindeki Yeni dünya iıimli çektir

meainde çalııan Rizeli Hüaeyin Yeni 
dünya"y• kızağa çekeriıen kızak al. 
tında kalarak yaralanm•t ve ölmüı
tUr. 

Adliye vekili gidiyor 
Adliye Vekili Yuıuf Kemal 

Bey bugünkü trenle Ankaraya 
avdet edecektir. 

Buraya ırelen malilmata ıröre 
hamiller ile cereyan eden mÜI<a: 
kerat mütkülat arzeden bir Nf
haya glrmiftir. 

1 Gelenler-Gidenler 1 edilmektedir. Gilmrilk tarlfetln· 
de bütiln eıya reıimleri }'Özde !O 
tezyit edllmiıtir. 

Romanya • Ley ıabit ve de..i
ie ticareti oerbeat olmakla bera
ber ticari itler mahduttur. 

Çekoılovakya • Knron ser· 
Leıttlr. Deviae ticareti kontrol 
tab"d" • t ~ ır. 20,000 krondan atagı 
0dıyat İçin deviae itası aerbeat· 

tir. Daha fazla tediyatla Devlet 

BURSA, 12 (Milliyet) - Tay 
yare Cemiyeti tarafmdan inta e
dilmiı olan binanın yalnrz sinema 
kıamı aenevf 8000 lira mukabilin 
de Buna ıinemacılarına icar edil 
miıtir. Yapılan mukaveleye naza 
ran icar bedelinden maada, ayn 
ca senede yalnız on gün i.;in Tay 
yare Cemiyeti tarafındun detıle 
cek menfaati cemiyete vı..ridat 

- Tabancanı 3tabilir miıin? de .. 
mi.tir. 

Bedri de tabancaaını çekmit ve at
MERSiN, - Ziraat odasının mıthr. Çıkan ıerseri kurıun da eYi· 

t~ıebbiis~le rnemlekı;t h_ah~ecile- ne gitmekte olan ıemici Lutfi efen· 

~ebze kooperatifi 

rınden bır kısmı ,ehır zıTaı koope d" • . 
t "f" b" d · t. d k •ye ı>abet etını, ve zavallının ölü-ra ı ı ına.aın a ıç 101A e ere ,. . • . 

ebze ve yat meyva kooperatifi , mune sebebıyet Vertnlf~n· 

Ekmek alırken 
Fatih'te oturan Ayte Hanım fırın 

dan izdiham arasında ekmek almak 

dan para çantall çalınmııtır. 

Kayıp eıya 
Takıim polis nıerke.i sahibi meç. 

hul bir kurt köpefi, Batiktaı merke 
ııi Altın kalem, Balcırköy on üç ku
rut bulmuıtur. Zayi edenler poliı j. 

kinci •ubeye mür caat ederek alma-

* Bir kaç ııin evvel tehrimize 1 ,.. 
len Yugoslavya Hükumeti Münaka 
19.t Nt;zareti Müatetarı M. Petre Si
Y.•nov1Ç, dün Belgrat'a avdet ebnit
tır. 

* Fransa'nm Anı.ara, Sofya, B;ıı.,. 
r"t, Bel.ıırat ve Atina sefaretleri nes 
dindeki hava •lafeai Liyötenan K... 
10!'~ M. Dö Lennit tehrimize ırel· 
nuı~; 2 ırün aonra Ankara'va pw 
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\arın uındui "MlLLlYET" tir. 

13HAZIRAN 1932 
idarehane: Ankara cadd..i, 

100 No. 

T elıraf .. reoi: hL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bıqmubarrir va Mtıdür: 243111 
Yazı iıleri Miiılürlüiü 24319 

idare ve Matı.. 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiy~ ı~n 

L. K. 
3117hjı 4 -
6 .. 7!IO 

12 .. 14 -

Hariç için 
L. K. ·-14-
23-

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti ıe-;en nü.balar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler İçin müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlann meo'u-
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy ukeri raaat mer· 

keıtiaden aldıfımııt mal6mata 
nazaran bqiia hava ekaeriyet 
le açık seçecek riiaıi.r hafif 
auretta .. ubtelif iatikametler
lenlen aecektir. 

12 - 6 - 932 tarihinde bara 
ret azami 17, aacari 12 aanfi .. 
ırat idi. 

HaYa buııün memleketin 
bw tarafmda açık ıeçecektir. 

[fils~ 
Devenin 
Cevabı 

--6-·--
MiLLiYET PAZARfESl 13 HAZiRAN 1932 

Birinci Sahifeden· Geçen Yazılar .. 
- . ,.., .. -

Halk gene ekmek bulamadı Kararlar 
Verildi 

Paris mülakatı bunaltıyı 
hafifletecek mi? (BafJ 1 ınci sahif~de) 1 rancala, pide çıkarmışlar ve bun 

lar yeni fiattan un almamıtlar- !arı ıeliıi ıüzel fiatla halka ııat· 
dır. Defirmenlerle yaptıkları an- mıılardır. Halkın çoj-u yine ek
tant'ta bir haftalık unu atok o- mek bulmak için tehrin bir ucun 
larak ye muayyen bir fiat üzerin dan öbür ucuna kOJmalı:ta, fakat 
den almaktadırlar. yine bir okka ekmek bulamadan 

Dün her zamankinden fa:tla 
olarak latanbula 56 vaıon ve 
Samaundan da 4099 çuval bui· 
day gelmi9tir. Bu kadar fazla 
mal normaldan fazla bir &'elittir 
ki bufday fiı,tlarını derhal 7 bu 
çuk kuruşa dütünnii!tür . 

dönmektedirler. 

(B•~ı 1 ınci sahifede) (Başı J ind ~•hilede) ceiine itimadı varcbr. Maamafib, ilk 
3'.eı:terd~ yeri"§~ ve Yunan ta!>ü~e Mumaileyhin, lnıiltere aofaretha- temaa miikil-..lerin alacaiı tekil 
tını ıkbıap et~11ş. olduk!arını ı~~ 

1 
neainde verilecek olan alqam ziyafe- ve iab1ıamet hakkında gazetelerde 

ve bunların Turkiyedekı emvalının tinde hazır bulunmak üzere aaat 19 tarih bir emare vennemi,tir. Yalnız 
müaadere edilemiyeceiini ifade et- da Parite döneceklerdir. Petit Pariaien ıazeteai tahdidi teali-

Halkm bu azap ve aıkıntıama miftİ. Bitaraf aza, bu kabil eıhaaın , hat meselesinden babaedenık lnıilia 
kartı belediye fmnların onune Atina muahedesinin tarihi imzaaın- Esaslı mükalemeler lerin tealihatın tatili projelerinin as 
birer zabıta memuru dilemekten ela Makedonya ve aair Yunanistan'& PARIS, 12 A.A. Hariciye nezar&- keri masarifin ayni zamanda tenkiı 
ve zabıt tutmaktan hatka hiç bir ait yerlerde bulunduklannı yalnız tinde aaat 10 da M. Mac Donald edilmesi auretile ikmal edilebileceği
fey yapmamaktadır. n~fu~ ka!.dile ~~I, oralarda yerl"t ; Sir Jobn Simon, lnıiltere aefaretha'. ni ve bu nevi muarif tenkiaatnua 

Fırıncılar üç gündür, latanbul mıt, '' ~uç sahıbı ol~~ş bulundukla I neai bafki.tibi M. Wigram ve M. bombardıman tayyareleri faalında 
da belediyenin nizam ve ııaulüne kar nnı da ıabat etmelennı ve ancak bu Herno' t ile M. Germain Martin ara- daha ziyade mahsus olacag" ını yaz-F akat bütün bunlara rağmen 1 
'' adeta istiklallerini ilin etmit- takdirde bunlann Türkiye'deki em- 1 tında •••ılı mükilemeler L-·lamı<- maktadır. fırınlar her ıün itlemeie mecbur ~ ....., • 

oldukları unu iJlememektedir- lerdir. valinin müaadereden iıtisnaaına ka- tir. Tamirat bahaine ayni ıazete, bu 
ter. latanbulun ıünlük ihtiyacı Belediye lktıaat müdürü Bey rar venniılerdir · bapta Yeaine tarikın bir nevi mon-

Mii:zaherelerill mevzuu t -•- ğ bu I" 300 bin kilo elonektir. Fırınlar le belediye muavini Hamit Bey Bitaraf aza, mikdarı 6 yı bulan oryum uoaca mı ve uau un ıe-
iae bu miktarın ancak üçte ikisini dün bir otomobile rakiben fınnla diier kararlarını da dün aktam tara PARIS, 12 A.A. - M. Mac Do- rek borçların ve tamirat bedelerinin 
çıkarmaktadırlar. Bu vaziyet kar rı ıezmİJler, göalerile halkın ek- feyn heyetlerine bildirmişlerdir. Bu 

1 
nald ile M. Herriot araarnda cere- tecili husuıunun ıayri muayyen ola 

sıoında halk ekmek bulamamak- mek bulamadığını gönnüılerdir. kararlar, pazar olmaaına .. imen, yan eden müzakerelerin mahiyeti rak tahdidi veyahut borçlan ..-e t&
ta ve ıece ıeç vakitlere kadar Fakat, teftit fırınlara ellerindeki dün Muhtelit komisyonda çalıtan 1 pek umumi olmuıtur. M. Mac Do- diyat bedellerini ilga edecek bir ta
fırınlar önünde beklemektedir- unları itlemek mecburiyetini ver- memurlar tarafından tercüme edil- 1 nald, lngiliz noktai. na.zarının ana •İzat sistemi ikamesi ıuretile tatbik 
ler. Fınncılarm bütün ietedikle- memittir. mekte olup buıün matbuata tebliğ hatlarını izah ve te,rih etmej,!e ik- olunacağını yıızmal\tadır. 
ri ekmek narhını yükaeltmek ve Kafi derecede ekmek çıkar- edilecektir _ ! tifa eylemittir. Pelit Pariaien devam ediyor: A-
ellerindeki eVYelce ucuza tanin et- mayan fırıncılara karşı aadece Vali Muhittin B. r vvelki (Ün 1 M. Mac Do~cl, İm~a edilmiş mu- vusturyaya yardım meseleaindeFran 
'ki · d f k l" d k" b J d ı luı 1 1 k ih t 1 -L f- ı• mali muavenetin merkezi A-·~ tı erı un an ev a a e ar le- zabıt tutm~kla muka e e e imek Muhtelit Komiayonda atmurahha-

1 
• ve ~e enn ye c e o ar .... "':' ~ .. w 

min etmektir. tedir. Ki.fı derecede ekmek çı- f sınuz Şevki B. i ziyar<: etmi• n bi- hıne duı.man olmakla ~r, tamı- pa devletlerile cenubi tarkı Avrupa 
' ı la k ted t devletleri arasındaki mübadele ve 

Şehirde, e•---k miktarı ihti- kartmadıkları için haklarında za 1 taraf azadan M. Enderson'la da bir ı rat namı. e .. yapı . ~a • . ı?'a. ın uzun-
,.,_ b 1 f ı d d' · ı b dd tehi k b 1 münasebetlerin ıalahını ietihdaf e-yaçt•~ r~k az r•kanldıı' ı kin ~h ıt tutu an ırın arın a e ı yÜ>: e müddet görütmiô•tür. ca ır mu . et .. ıç_ı.n "";' a u e 

-· ~ ~ ' ~ · b 1 ...,. kar -~- kted den iktıaadı tedbirlerle itmam edil-rin birçok aemtlerinde kö•eba•la rı u mu,tur. 1 ar v..rmış gorunme ır. 
' ' ----~~ 1 il' ba ekil. · Almanyanın mesi lazım geldifi mütaleaımdadll'. 

rına konan küfelerde, bakkallar- Belediye kanunu, zabıtai bele ng ız fV ının, 
da ekmek 15 lr.uruttan satılmak- diye ninmname.i ekmek hakkın- K d berıı•gv 1• tark hudutlaı;ı hakkında. ortaya. atıl Tebliğ 
tadır. Bu fahit ihtikara rağmen da çok ,iddetli ahkamı ihtiva a lfi l mıt olan endııebaht ıayıaları ızale PARIS, 12 A.A. - Pazar sabahı 
halk bl·r okka ekmek bulabilmeO< etmektedirler Bir maddede· e etmek için Almanyanrn sulhcuyane · · K u · d · b' b hariciye ne:taretinde Franaız ve in-
için 15 kuruı vererek bu ekmek "Fırıncılar her ne olursa olsun ODgreSl aıaııyabna aır ır eyanname neş-
leri kapı,maktadırlu. Fakat 15 şehl'in günlük ekmeğini çıkarma retmeaini ~emine gayret edeceği aöy ıiliz nazırlarının aktetmit oldukları 
kuruta da çok fazla ekmek yok- ğa mecburdurlar. Çıkarmıyan fı (Haşı 1 inci . ahif~de) lenmektedır. • - . . içtima hitamında atideki tebliğ net-
l\lr. rınlar icra kuvveti va&ıta•ile ceb- dörde kadar beklendi. Fazla kim Avuaturyanın malı vazıyet\ ile bu redilmittir: 

E iem Pertev ihtif 
Eczacı Etem Pertev Bey rn 

bumun dün vefatının altıncı 1 
dönümü idi. Bu münasebetle h 
•ene mutat olduiu veçhile mer 
mun Eyüpte Bahriye caddeain 
ki kabrinde bir ihtifal yapıldı. 

Saat onda Karaköyden k 
kan husuai motörle Eyübe ıid 
di. Ayrıca otomobillerle ıel• 
ler vardı. Türkiye eczacrlarıt f 
makoloğlan Birlili namc'a hususi 
!arak çelenkler ıetirilmi,ti. Mera 
me ecıtııcdarın hemen en ya~lıl 
Janeti beyin sözlerile ba,landı. 

Merhum Etem Pertev Bey" 
çok aamimi dostu olan J aneti 
arkadattnın mezayaıından, fik• 
!erinden babaederek-bilhaua gen 
lerin azimkôr çalışkan ve prtn 
aip tabibi olmalarını ve 
sayede mesleklerinde muvaff• 
olacaklarını, bugün dünyayı ha 
retlerde bırakan ecza fabrika! 
nnın temellerini eczacıların attı 
larını unutmamalarını işaret ed 
nk sözlerine nihayet verdi. 

Bilahara eczacı Hüseyin Hii 
nü Bey söz alarak, Etem Perte 
Beyin yatağında bile mesleği içi 
çalııan çok kıymetli bir meele 
babatı olduğunu ve hatta bu ıü 
kü kuTI"eden file çıkmak üze 
o]an "Eczacılar Liburatuvannırt 
nfzamnameaini., yine böyle hast 
ve dennan11z bir gününde tetki 
ederek ikmal ettiklerini ve o gii 
kü anrularının bugün tahakkuk 
etmek Üzere olduğunu söyledi. 

Müteakiben, Haaan Bey; m 
bumun mezayasmdan yetittirdi 
ırençlerin fazlalığından, ismin' 
memleketin her tarafmda en b" 
ra kötelere kadar tanmmı, 
öirenilmi' oldufunu abidesini ı,;., 
zat yapmıı ve hazırlamı, olduğll 
nu .ıı,.Jedi. 

Bunu müteakip meraıime nİ· 
lıayet verilmittir . 

Bazı fırınlar, un İflememek ren çalı,trrıhr.,, diyor. Fakat be- senin selmiyeceği anlaıdmca re• '?"mlekete yapılmas'. zaruri 0 an .. ma ''Nim resmi bir surette yapdaa 
için fJrınlarda tamirat var, baha lediye bu kuvvetini İ•tİmal etme- iı Utife Bekir Hanım celaeyi aç lı muaven~ mesel~ı de. kı;za muza- dostane mülri.lemeler. noktai -- Köy 
neaile kepenklerini : apatmakta ğe lüzum görmemif, zabıt tut- tı. Bir kongre reisi intihap edil- kerata zemın !"!kil etmııtır. lar araamda ittirak mevcut oldulu- muallimlerin· 

den sual? ve sokaklarda bekle,en balkla a- makla iktifa etmiştir. Halbuki mek li.zım geleceğini söyledi. Anıeriha ııe Parls nu ve bu ittirakin Lauaanne konfe-
deta iatibza etmektedirler. Hal- bu mÜe•sİr bir tekil değildir. Kongre reialiğine Safiye Hüseyin mu"zaker~lerı· rantında adilane ve m"-ılr hır' ta-

• 'b' · 'b < - Maarif müdürlüiü ilk mektep 
kın çektiii bu sıkıntı şehrin uzak Tutulan zaptın ancak iki ay Hanım ve iki diYan kat~ ~ ıntı .•P . kım bal ıuretleri elde edilıneaine ve muallimlerinin vazife ve faali· 
yerlerinde daha müşkülat arzet- aonra ödenecek cezası be, lira- olundu. Ruzname mucıbınce ıda LONDRA, 12 A.A. - Parıate ln- ! 'il ti d . . d •-•- . 

. · l'k · · . . 1 mı e er araıın a ıtima ın ~vıye- yetlerine dair 20 auali ihtİYa r 
mektedir. 

1

. dır. Halbuki yukarıda da kay- re heyeti bu- aene ı meaamne ıılızlerle Franaızlar araamda cere- tine ve ıulhün idameıine medar ola· den bir anket göndennifti. 8 ., 
Fınn cameki.nlannın bom boş dettiğimiz gibi az ekmek çıka- ait raporunu okudu. Rapor ka- yan eden müzakerelerin neticelerine • tah . .. 't bul d iu anketin cevapları gelmeie bati• 

olmasına mukabil anbarlarda çu ran, yahut hiç çıkarmıyan, yahut bul edildi. Bundan aonra heaabı ı İntizar etmekte olan lngiliz efkiın 1 ~~~ı . :;"?.e muaaı un u au mrştır. Maarif müdürlüğü ,ehir 
val çuval unlar saklanmaktadır. ta her hangi bir suretle balkm kat'i raporu okundu o da kabul . . A --~L---- b .. _._ gos rnuı r. ıı·m1 

lıtanbulun iklimi bozuldu. umumıye.ı men&AD.UI u muz .... e mua ı erinden baıka köy melo 
ı Bazı fırınlar halkı i•ti11111ar el- 1 gıdaıını tazyik edenle"" kartı çok edildi. - /lf. Herriot memnu11 tebi muallimlerine de bir ankef 

Bu, atanbulun maalesef kredi mek cür'etini o kadar ileri götür 1 ag· ır, •edit ve belediyenin otorite I · d K d 1 relerde hazır bulunmamakla beraber 
' dare beyetı raporun • a ın- b nl . . k k ld ğ PAR1S, 12 A.A. _ Mülci.lemele- göndermiştir. 

ıinin bozulmasile batlayan bo. mü,lerdir ki ekmek unundan fı- aini bakim kılacak cezalar tertip lar Bır· ı;~ı·nı·n faalı'yetı' meyanm• 1 u.. l\ra 14tıra etme te o u unu . B k "K - ak d rin hitam1nda M. Herrıot. aiyaai ma u an ette öy kanunu mu· 
zukluklar ıerİlinin bir parçası """""_ ... _ ................................ _. etmek icap etmektedir. Ve eğer da köylerde yapılan tetkik seya l ıozden kaçınnam ta ır. hiyette beyanatta bulunmaktan im- cibince azalık yaparken duçar 

Oldug"undan hiç gayrimuntazır d kül" 1 '1 1 üç gün evvelinden bu sıkı tedbir hat ·ı, Balkan baftaaı münaaebe- '-'raıısız gazetelerinin · ki L-ber bu "'-" olduğunuz m"•küliı.tın i~aleıi hu nun a rıpe . asyon o uyor.. .1 ler alınmış olsaydı, hiç ,üphesiz . b , . tına etme e ua-a mU.......-. ...,. 
değildi. Değildi amma bu kada Radyoda patırdı! t bu hareke __ ti i.btiyar .ede.o fınncı- tile Türk kadınlannın rolü ıza nıiitaleaları ler neticeainde memnun olduğunu auıunda ne dütünüyoraunuz?., 

d ul d ·ı · B d Se 'h F t ·ı .. ) · b' "Muhitlere ders haricinde hıı rı a mem eği • lar bu aur'etı kendilerınde bu- edildı. un an aonra. . •. nı. a. a- PARIS, 12 A. A. - İngilizlerle gaze ecı ere ıoy emıt r , 
d 1 M ki f H B ık b 1 f k kın seviyesini yükıeltme;' . ic-in 

Çarıamba ııünü hararet 36 Yeni ~a yo a mıs.. era ı lamıyacaklardı. Bu yapılmamıt, u anım a . an .ır ııı 1 rı ve Franıızlar arasındaki mükilemelerin lllühiilenıelerdetı sonra ne gibi teşebbüsler müsbct neti· 
derece iken du"n 16 ya dü•tu··. fakat daha iıtaayonl~rı bulama yapılamayınca da fıraat ıö- kad.ınların. vazı_ felerı etrafmda a- ··-;m·ı e'-sı ve daha 'ılk ıu"nu"nd- . ? I' . bb. ' t --- "" ~.. PARIS, 12 A.A. - Milllemeler- 1 ce verır · ~angı le§e iıslerini:z-
Dikkat iıterim. Eier derecei mıt bir arkadatım var. Geçen • zetliyen fırıncılar cür'etlerini art zayı tenvır et ' · itibaren bu müki.lemeler etrafında den sonra tnıiliz ve Fransız nazır- de muvaffak oldunuz?., gibi su· 
hararet üzerine hava oynayan. gün sordu: 

1 tırmı,lardır. _ _ _ .. Müte~ki.~-;n Sa~e ~a.nım aöz batıl olan müveddet ve uzla§ma mu- ları, lıatvekilin kabine.ini terkede- aller :vardır. . _ 
lar olıa idi, timdi mahvolmut- - Biraderi Bir İstasyon var 1 Çar,amba gunu narh gunu alarak Bırhııın faalıyetmın tam hiti matbuatta pyet İyi bir intiba rek nezaretin birinci katma çıkmıı- Koy muallımlen de ceYapları 

h b •1 G" "il"~ olduğu İçin, ekmek narbı yeni- olmadığını, büt'jn a • m. alaka· tevİit 8 ,_;•tir. Bütün ıazetelerin bu !ardır nı bu ay •onunda Maarif müdür 
lar Ve Amerikadaki meşhur er zaman u uyo~um'. . ';11:' u den te•bit edilmek icap ediyor. dar olmadıkla uı, ..... , alışmak ••• ..., . . . . ' lüğüne göndereceklerdir, 
bankalar buhranı ve esham in. kıyamet! Ne muzıka ışıtılıyor . Bu itibarla belediye önümüzde- lazım ıeldi _. · wyledi. müklılemelenn pyet ıyı netıce ven Burada .aat 13 ten beri davetli Le· 
hidamı rııraamda olduğu gibi ne laflar anla,ılıyor.. Gürül· l ki haftanın ekmek narlu için dün Bundan aonra biı- divanı hay• ·-- -·-- vat kendilerine infizar ediyorlardı. B.,.ikta< 2 İnci Hukuktan: Mmr• 

1 b • A b · ? 1 k h l "' t ç b' ı · Bu zevat araaında, 1 nıiliz heyeti ' hemen tabancayı takaklanııa tü Ü ır yer... ca a nıereıı.. • '8m e~p rını ,apmış ır, ar aiyet tetkili hakkında müteaddit ler. Takrir sa ıp erı: da mukim iken vefat eden Mrsırlı 

bocaltmı9lardı. Yemeg" m' ı· yemekle meşgul . 1ambadan ıtıbaren ekmek dokuz imzalı bir takrir verildi. Takrir -- Bazı ı'ıler vardır kı" bır' ••• erkanından maada, lnıiliz sefareti , ..- ı b k k • 1 k t 1 kt ~ erkanından orta elçi bayetini bala merhum Hasan Fuat p .. a kerime•• 
rk d 1 d b . • uçu uru.,. 0 ara •a ı aca ır. bazı münaka•aları mucip oldu. aede bı'tmez. idare heyeti baıladı ..., 

Diyorum ki·, acaba bu da ik a a a! ar an ırı cevap ver- Yalnız bu haftaya mahaua olmak ' M. Cambelle M. Wignım, Franaız ve Mısırlı müteveffa Selim pafll mah 
d • ·· h ı d · 'b Bazı aza lüzumu yoktur, dedi. ğ · · b • at kendı'sı' ı'kmal eder 1 d M P · J • M ı -tıaadi buhranm neticesi mi?. ı: uzere nar ın •a ı an ıh aren tat ı ııı ızz • nazır arın an - aın eve, - ~r duınu Selim Şehat Bey zevcesi Om• 

Daha dün aıcaktan ıikiyet e. _ lapanya olmalı! Şimdiki biki de "!uhtemeldir. Maamafib Hayaiyet divanının vazifelerinin ae daha müfit neticeler alınır. ırueı,M. Germain Martin ve M. Panl mii Gülaüm Hanım terekeaine mıth· 
dip dururken bu-'•n havanın halde en ço~: gürültü orada! buğday fıatlarının tekrar 7,5 ku- ne olduğu, ne ıibi itlere bakaca dediler. Birçok söz almdı n söy Boncour bulunmakta idi. k-- vazıyet edilmittir. Tarihi İ· ..... • • . d ru4a dütmeıine rağmen narhın ğı, hangi suçlara naııl ve ne ıibi )endi. Neticede takrir reye kon· Zl ı I 
bu hale ııellıfini ııöre11Jer ba. 100 metre ıçerlSln e iki kuruş birden yükseltilmeai bir cezalar verileceği münakaıa edil du ve kabul edil:nedi. ldare he , ga,e lindan itibaren eahabı matlup ve a· 
na çıkıttılar.. Gene lifı çıktı •. Allah vere a~ da. f!nncılann belediyeye. de- di. Ceza olarak ihtar, tevbih, yetinin yine her aene intihap edil PARIS, 12 A.A. - M. Herriot, likadaraıun bir ay ve miraaçıların İİi 

_ lı•·I, •ıcaktan .k d t tbik ed'J 1 lOO t • dıklerını yaptrrttıklanna delalet teacil, muvakkat tard cezalan meai ve konırelerin seneden tene dlin saat 20,30 da M. Mac Donald ay zarfmda B"liktat ikinci ıulh bu-
. _ukl., ba ) d f1 &yet e ad k ı ~ei' ?Je ~~:!· etmez mi?. · Yerilme.i teklif olundu. itiraz e- ye yapılmaaı muvafık ıörüldü. ile Sir Jobn Simon fel'elİne hariciye kuk nıahkemeaine müracaatları ve iı 

ettıa, •of ar f a ı.. 1 varın a ara o • camı, u u· ı'znıı·rde bug"day salı•ı dildi. nezeretinde 26 ld,ilik bir ziyafet •• bu müddet ı-tikten sonra tereke--
itiraf ederim ki·, her tikiy~ met dairesi ııib.i yerler bulunan ., Bı'r aza hanıın·. Müteakıbea yeni idare heye- mittir. """ 

"'" h b h 1 k ap / mıyo • ti intihabına ıeçildi ve reyi hafi ı--"'- F d 1 .ı.-ı- den bir bak talep edilemeyecefi ilit 
ettiıı.l- ... .nn bu kadar çabuk mey ane Y,e ıra •. a. ne er. apa. y l • ı - Buraaı mektep deg"ı'ldır' • • .. - ve ranaız ev et a ı 
"~ r-• • ) kmı H 1 b 1 1 1 ile intihap yapıldı. Neticede Ha nın -- etrafile •Örü·....ı.'eri lıG- olunur. zail olacaıc...a alıımamıtlım... tı aca '·· anı oy e ır ıey • ZM R, l2 (Milliyet) - Buğday Bütün arkadaılar kendilerini •-··· • .--

••u K k ld d • d jk• tı b 1 tı A •k !ide Nusret, Seniha Rauf, Aliye yük mevzulara daha dün ·'"··-dan ------------Do"ruıu buna ben de taıtnn. ır yı ır vücu im en ! a- ea tı emen o mamış r . z nu tar- müdr"· yetitm;• hanımlardır. ........, • d d t ı fi t bi haf .., -. Eaat, Rahime, Meliha Avni, Li.- temaa et..U• olmalan fÜpheden ba- M-u __ _, -·"ye uç" ::....-: Huk .L 

Yet etti·g·ıın· Beyog"lunda mem- 8 yap an aa ''ar ıa 1 r ta Mekteplerde tatbik edilen ceza• .. .., llJJll~,.~.... -- "" 
k ·ı -'- ·ı · d'I · tife Bekir, Macide Tevfik, Meli- dedir Evet sıcaktan tikiyet ettim, 

bep ettik, lakin biz bununla fU 
bat havası mı iatedikti yarab
L:? ..... 

Deveye aormutlar: 
- lniti mi sevenin? Yoku. 

ıu mu? .. 
- Düz yolun kıtlıjı mı var? 

demi§ •• 

Biz de sıcaktan tikiyet et
tiıek, bu havalan mı istedik •. 
Bahar havaımın kıtlıijı mı var 
dı .... Yoksa orada da hava oyu 

bal f••at b'ır bar var ki·, camı'- aonra •ı m ... sartı e ıcra e 1 mış- lar burada tatbik edilemez, de· • daireeinden: Dilııran Ef. nin Madant 
~ f ha, Hatice Ahmet, Li.mia Refilıı. PARIS, 12 A.A. - Dün, M. Mac 

in hemen arka tarafındadır. ır. di. Efzayiı Suat, Makbule Samih, Donald ile Sir Jobn Simon ı...aı.... Fani aleyhine ıeçimaizlik ve terk al 
Doğru hatla hükUmet konağın Uşakla da.. Aza ıülü,tü. Divanı hays~l:" Safiye Hüseyin, Aliye Halit Fab !erinde M. Herriot bulunduiu halde bebile açtığı botanma davaaı üzeriıı• 
d d 50 et d h·ı· d UŞAK, 12 A.A. - Okkası 8 lru- 1 tin vazifelerinin tayini idare be- ri, Şükufe Nihal, Ruhaar Nazmi latasyondan çıktıktan sonra lııgiite- ikametıahnun meçhul buJ0 ,_.1 ı..-

an ı m re a 1 ın e .• ru•a rıkan bug" day yaO...urdan son-. yetine bırakıldı. Yalnız bu diva- re,......_-~'----=-· 11·~=,ıerdir, Ora-
M h L"' b ) - • ' ~··· N · M h'b Rı O kt p k. ........,,..._ u•u sebile ilanen teblig" olunan arzuhıJ• 

aa aza Dı.i.lün un ara rag ra 6 ı kuruıa dütmüttür. 1 nın bet azaaı olmaar kabul edil- un, u 1 e za, 0 or a 1 da kendilerine bir çay ziyafeti ven1-
men sabaha kadar açıktır •• Kav di • ze, Saffet, Vecibe Ziya, Mediha müddeti ıtarfmda cevap vennemit J 

Fethi, Münevver, Münime Sakip, mittir. duiundan bittalep tahkikat gÜoÜ ol 
ga, gürültü, cinayetler olur.. J K .. l • Müteakiben yine müteaddit Orhaniye Hanıınlar aerilmiıler- Fransanın konferansta t 
Bunu zabıtamız da bilir. Fakat antzen ostum erınin imulı bir takrir okundu. Bu tak ' malı üzere l0-7-932 pazar giinü ,,.. 

ka • 1 k b 'b" · • · · · ·ı rirde idare heyetinin seneden ae- dir. idare heyeti hafta aratmda vaziyeti 10 olerak tayin edilmittir, Y evın "' 
panmaz •• er, ançı anı gı ı ıkincı partisı tayyare ı e toplanarak bir reia •-ecektir. ARI A.A D . ababl 

• 1 kifi ı N · ld x...-. neye dekil, her üç senede bir in -, P S, 12 · - iın s e- aaati mezkıirda bizzat .:eya bilveldı· 
ı§ er r • ere1ı 0 

ua-·U Bak er mağazalarına tihap edilme&i ve kongrenin üç Kongrece Reiıi cümhur Haz- yin M. Herriot Lauaanne konferamı le isbatı vücut etnıediği taktirde h.J 
söyleyemem mahkemelere dü. seneden iir 'leneye yapılmaaı mu retlerile, Başvekil ve Meclis reisi na cidecek olan Franu:ı heyeti aza.. • 

· A ·r 1 1 " t et · t' Mikd abd t 1 ..., kında gıyap karan ittihaz olunacııl' 9erız.. rı o an an ar.. ..uru mı' ır. arı m u 0 • vafık olacağı ileri aürülüyordu. Paşalara birer tazimat telırafı aile Fransanın takip edeceği hatb 
FELEK doğundan vaktile tedarik ediniz. Bu takrire birçokları itiraz etti- çekilmesi ittifakla kabul edildi. hareket hakkında görüımü,tür. ili.n olunur. 

Milliyet'in Edebt Romanı : 2 bulunduğunu görmek oldu, 
töminenin önüne dönmüştü. 
Şamdanın ayagı yanma bıra
kılmış olan damlalık yukarısı
na çıkarılmış, öteki şamdan da 
yeri değ-İttirilerek 9öminenin 
kenarından bir çok santimetre 
harice latkın bir vaziyete ııeti
rilmit, aynanın önündeki kü
çük bir heykel 20 santimetre 

yoruz." 
"Cuma 15 teşrinievvel: 

undan gök yüzü bütün derinli. 
ğine birden yırtılıyor gibi bir 
çatırtı koptu. Ve bunu gümbür 
tüler takip etti. Ve sonra gök. 
lere aığmayan bir Dragon ho
murdana homurdana uzakla. 
fır gibi oldu .. 

oldular •• Biraz kaçık benizle bi 
ribirine bakıttılar.. Kalvado. 
sun perileri kendilerinden bah. 
solunduğunu itilerek oraya ka 
dar mı ııeldiler?. Biraz bekle. 
diler, bir fey yok ... 

madı." 
"18 letrinievvel: 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Feluli lant<Utique roman) 

Yazan: H0SEYIN RAHMi 
"Ben, zevcem, oğlum, ojlu

mun mürebbi.i bir rahip, ara· 
bacı Emil, bahçıvan Oıüıt, o. 
da hizmetçiıi Amelina, atÇJ 
kadın Selina ... 

"Bütün hizmetçiler hane da 
bilinci.> yatarlar ve hepai de ta
mamile emniyetimizi kazanınıt 
'mÜCeı'rep kinMelerdir .,, 

"13 tepinievvel 1875 çar. 
tamba: 

"Rahip '1'4'·• odasındaki kol 
uklunun kendi kendine yerini 

detittkmekte oldujunu haber. 
verdi. Zevcemle bu muhte
em zatın ne:ı:dine gittik. Bütün 
§yanın bulundukları mevkile

'İ dikkatle tcsbit etlikten sonra 
oltuldunun ayağını zamklı ki 

~ıtl .!ö "l'!l tahta ınıı vımıs-

tırdık. Ve fevkalade bir hal kadar ileri sürülmüttü." 
vukuunda bizi çağırmasını ri- "Bu garip methudabmız-
ca ettik." dan ıoura biz çekildik. Fakat 

"Rahip, saat ona çeyrek ka- yirmi dakika ııeçer geçmez ra. 
la duvara bir sıraya küçük kü- hibin odarımdan iki tiddetli 
çük fakat kar9ıki odada yatan darbe sesi daha duyduk. Muh
Amelina'nın da itileceği kadar terem adam ııene $Oneriyi ça. 
hızlı darbeler indirildiğini ve lıyordu. Yanına gittik. Bu dar
duvarın k~eıinden bir aıma belerin döteğin ayak ucundaki 
saat kurulur ıibi bir hırıltı gel kabine kapıamm üzerine vurul 
diğin, şöminenin önündeki ma· duiunu bize temin etti" 
deni tamdanm çızırtı ile yeri- itte bize daha çok garibe. 
oi deği,tirdiğini ve nihayet kol ler vadeden bir ba§lanııç. 
tuğun oda içiııde gezindiğini (Muhtıra defterini takip e-
görür ve itilir ııibi olur. Lakin delim:) 
kalkmaya cesaret edemiyerek "Perıembe 14 tetrinievvd: 
aoneriyi çalar •• ,. "Şiddetli darbeler duyulu-

"Hemen ko9tuk. ilk tetki-1 yor. Hepimiz silahlandık. Şa
k imiz koltuğun laakal bir met. •tonun her tarafını dolatıyoruz 

• .ı. . ;-DL ..ı..-· . 

"Saat ona doğru rahip ile 
Amelina benim ve zevcemin 
geziniılerini taklit eden vizıh 
ayak ıesleri duymutlar, konuş. 
tuğumuzu işitmitler. Odamıza 
gitmet üzere koridordan geçti. 
ğimizi zannetmişler. Amelina 
karımla benim seslerimizi jyi. 
den iyiye tanıdığını ıöyleyor. 
Sonra madamın oda kap111 açıl 
dığını itilmİf. Kapıyı bizim 
açtığımızı zannederek korkma 
uıış •• Halbuki o eınada biz uyu 
yorduk. Bir fey duymadık.. Sa 
at on biri çeyrek geçe ye9il o. 
dada bir sıraya duyulan darbe. 
)erden bütün tato halkı uyan
dı." 

Perili kitabın mütaleaaına 
devam edildiği bu esnada bir
den bire çakan bir timtek oda. 
nın içini mavi bir alevle dol. 
durdu. Karııdan Karacaahmet 
mezarlığı korkunç man:ı:arasi. 
le atqten bir yaldız içinde par 
!ayan eıtantane biı· sinema gi
bi gözüktü. Kapandı. iki kar. 

Atak titreye titreye döıe
ğinden fırladı. "'Alevlerin saçıl. 
dığı cihete bir kaç defa 
havladı ııene yattı. Beyler gök 
te taklayan 1eyin ııazup Jü. 
biterin kamç111 olmadığını bi. 
liyorlardı amma Kalvadoa ta. 
tosunun perilerinden ha11alla. 
tan sinirleri bu yıldınmdan sar 
rııldı.. Gürültüden Karacaah
met cemaati bütün uyanarak 
beyaz libaalanrun anımdan ba 
kan kuru kafalarile o servi um
manı altında kayna,ıyorlar ııi· 
bi geldi .. 

-3-
F ırtınah gece 

Mütalealanna bir kaç daki. 
ka ara verdiler •• Güriiltüyü ta
kip eden ıükfinet içinde dinle. 
nirlerken duvarın arkasından . . . 

ltittikleri darbelerin (Peri. 
li evler) kitabının zihinlerine 
verdiği vehimden batka bir 
ıey olmadığını ıakit bakıtlari. 
le biribirine temin ettikten ıon 
ra Orhan bir sigara yaktı. Tur 
ban okumaya devam etti: 

"Oıüıtle beraber ııene her 
tarafı dolaıtık. Salonda bulun
duğumuz esnada çamqırlıim 
yakinioden darbe ıealeri ııeldi. 
Derhal o cihete kof tuk. Bir 
fey &Öremedik. Tekrar •ıağı in 
dik. Madamla Amelina üıt kat 
ta aiır e,yadan birinin ıürük. 
lenditini ve sonra paldır kül. 
dür clüıer ribi olduiunu duy. 
mutlar .. " 

"16 t91rinievvel: 
"Gece yanıma ~oiru i9iti. 

len zorlu c!arbelerden herkes 
uyandı. Gene ıato dahilinde 
müıellih bir devriye yaptık. 

''Bu ııaribelere ıahit olanla• 
rın adetleri arbyor. Nahiy• 
papaımın mua'rini ııeldi. Cıı• 
martesinden beri ıatoda yat• 
mak lutfunda bulundu. Olal' 
gürültüleri tamamile o da itil• 
ti. Müteakıp aecelerde de neı• 
dimizde kalarak bundan sonr• 
vukubulacak tamatalara da !'' 
hit olacak." 

"Bu akıam oğlum Ma...-' 
aeldi. Gürültülerin tahiatini ~ 
iıtikametini daha iyi tayin ~ 
bilmek içİJı oda kapııını .ç• 
bırakarak ikinci katta yatP 
Oııüat koridorda bu kapıya y_: 
kın bir yere döteiini seru; 
11 e doiru ikinci katın merdi• 
veninden basamaktan baıaıııP 
ğa 11çrayarak inen iri , aıı' 
bir topun gürültüıünd• ıtP' 
hep uyandık. Yarım dakilı!1 
sonra tek fakat pek tiddetli ~ 
darbe evi aarslı. Daha ıoP'· 
dokuz, on ıaiır darbe duf1'1' 
d .. u .. 

"19 tetrinie-vvel salı 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
12 inci tertip Tayyare piyangosunun beşinci keşidesi dün ikmal edilmiştir. Kazanan numaraların sıraya dizilmiş bir cetveli aşa

ğıdadır. Kaza11ılan ikramiye ve mükafatlar karilerimize Beyazıtta Yeni İkbal gişesi tarafından derhal tediye edilecektir· 
Ho. 
203 
228 

259 
425 
455 
495 
514 
520 
624 
636 
679 
704 
793 
891 
897 
984 
997 

1077 
83 

118 
185 
187 
209 
213 
357 
491 
581 
750 
821 
825 
827 
i857 
922 

2035 
37 

215 
337 
363 
600 
625 
626 
651 
695 
713 
921 
945 
953 

3040 
42 

171 

L. 
40 

40 

40 
40 
40 
40 
60 
40 

160 
160 

60 
60 
40 

40 

40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 

1000 
40 

40 
1000 
1000 

40 
60 
40 

150 
60 

1600 
40 
40 
40 

;50 
60 
40 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

40 
60 
40 

No. 
457 
752 
792 
931 
932 
958 
965 

4138 
17& 
269 
309 
32Z 

538 
554 
602 

469'J 

760 
151 
791 
826 
870 

6035 
42 

138 
197 
24·1 
420 

. 447 
486 
502 
830 
853 
876 
943 
962 

6077 
12!j 
232 
300 
421 
497 
607 
699 
748 

7031 
75 

88 
353 
362 
368 

lsta,ıbul 4 iincü Jcra Memurluğun 
dan: Sisak Ferit efendi vaı·iılerinin 
T odori efendiye olan borcundan do· 
layı vefaen mefruğ Arnavut köyün
de Kı ise ıokağında ntik 4, 4 müker 
rer C cedit 14, 14, 2 numaı· lı tevsii 
intikalli muknddema bahçe ile tat <>

~• •ı ahır ve aht•P kahvehane ve ka· 
gir Mır ve tarla mahalli otu.z gün 

müddetle ihaleyi evveliye müzayede 
sine vazolunmuıtuı· . 

Mezkür mahallin umum mesaha· 
sı ta;>u raporunda beyan edilditi vcç 
hile '>S dönüm iki evlek 177 arım 

tcrbiinde olup metreye tahvilinde bu 
miktar 23528 me!Te murabbaı deru-

unda 41 metre terbiincM bir kat ah 
şap kahvehane ve zemini tat döteli 
k'ıgir ahır mevcut olup bunun meoa· 
hası 59 -e murablMııchr. Ve bu· 
nun aağ tarafına müaaclif 18 metre 
murabbaı terbiinde saldı münlıeclim 
dığeı· bir ahır ve 23 metre murabbaı 
diğer laf ahır ve bir kiımesi vardır. 
Bahçeye aya.una tarafın.ı..ı..i ı.-
dan girildiJı;te muRttal bir tat oc:ait 
bir bostan kuyuou diğer adi bir ku
yu ve bayır olan itbu bahçenin cüz'i 
bir kısmın arasında set duyarları eJ .. 
li kadar incir 4 kiraz 5 dut 7 ı..,.... 
lıir viıne 6 ayva 2 badem 6 nar 3 
a mut ve etrafında yüz kadar fındık 
Ye iki leyı.k ağacı mevcut olup ~
ı h dikenli tel ile muhattır · Mezkur 

bahçenin •ülüsan dereceoindeki kı•: 
mı mezruğ olup diğer kıımı gayrı 

mezruğ iae de umumu ka~li :ziraat· 
•ir. Hududu bir tarafı Yanı tarlası 
bir tarafı dere patika yolu ve tarafı 
rahiı tariki nm ile mahluttur. Dııru• 
nunda 1 mart 932 tarihinden itiba· 
re 55 ay mıiddetle ve •enede 110 
lıra kira ile Dimitri efendi sakindir. 
Kıymotı muhameneıi temanıı 5875 
1 a olup talip olanlar kıymeti mu· 
lıarmenenin yuzde onu nubetincle 
pey akçelcrini alarak 921116291 d~
•a nwnaruile 16 temmuz 932 tan· 
iunde saat 14 den 17 buçuğlı kadar 
-4 Üncü icra mcmurJujuna müracaat 

eylemelen ilim olunur. 

Kadıköy Süreyya Sinıı-~ırıeda 
Ertuğrul Sadettin gala ıüvaretı çar 
tamba alqamı aaat 22 de muaaarn 
Program. 

Yerler •imdiden .a tıbnaktadır • 

L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L No. L. No. L . No. L . No. L. 
60 
40 
40 

No. 
382 
386 
447 
448 
601 
606 
704 
764 
782 
811 
817 
894 
948 
960 

979 

150 605 40 49 150 962 40 691 40 619 40 26553 40 302 60 357 :ı 
No 
549 
560 
618 
682 

40 62 7 L:l No. 
S38 
566 
660 
775 
910 
943 

962 
930 

L 
40 
41) 

ıo 

40 
40 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

.~60 
, 40 

40 
40 
60 
40 
40 
60 

150 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

150 
50 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

8044 
51 

116 
141 
229 
243 
254 
262 
291 
360 
371 

8426 
427 
543 
551 
589 
671 
689 
735 
738 
778 
835 
931 

9038 

40 625 
40 721 
40 785 
40 825 
40 952 

1000 10103 
40 132 
60 206 
40 289 

150 299 
40 117 
60 320 
60 368 

1000 378 
150 457 

40 464 
40 691 

1:500 830 
40 840 

150 942 
40 946 
40 961 
40 11158 
40 228 

1000 241 
40 279 
40 495 
40 608 
40 638 

150 822 
40 872 
40 853 
40 908 
40 936 
40 12216 
40 314 
60 348 
60 414 
40 439 
60 555 

150 626 
60 682 

60 695 
60 699 
60 814 
40 859 
40 918 

40 ll8 
40 131 
40 216 
60 367 
40 403 
40 472 
40 '549 

40 612 
60 669 

150 760 
40 776 
60 939 
40 951 

40 96S 
60 14005 
40 172 
40 212 
60 233 
40 294 

150 299 
40 389 

60 428 
40 521 
40 535 

1000 601 
40 608 
40 646 
40 665 
40 14702 
60 772 
40 905 
40 943 
40 952 
60 15045 
40 78 
40 139 
40 163 
40 211 
40 277 
40 412 

40 982 
150 16043 

40 105 
40 134 
60 146 
40 194 
40 203 
60 286 
40 323 

374 40 
150 1 424 
40 16452 
40 662 
60 774 
40 795 
40 803 

lo:ıo 853 
1000 17264 

40 278 
150 377 
60 512 
40 524 
40 569 
40 690 
40 692 
60 856 
60 867 

40 1 917 
40 18049 
40 80 
60 101 

1000 166 
1000 2~0 

40 420 
60 443 
40 456 
40 476 
40 716 
60 811 
60 985 
40 1!!066 

60 205 
40 1 269 

40 302 
40 19475 
40 4!l4 
60 5!l0 

60 771 
60 742 
60 784 
40 
60 
40 2016 
40 185 
40 258 

• 40 260 

40 271 
40 404 
40 407 
60 499 
40 580 
60 670 
40 823 

1000 873 
40 938 
40 957 

1000 980 
40 990 
60 21016 
40 110 
40 202 
40 348 
40 548 
40 667 
40 767 
60 9S2 
40 220"2 
40 13J 
40 176 

40 1 2!1'.! 
1000 49.> 

411 51ı; 

40 581 
60 585 
40 618 
40 67?. 
40 74ı 

€0 771 

60 1120 
40 2307!i 
60 127 

60 130 
40 344 
40 35'1 

40 677 
40 732 

150 853 
40 998 
40 24012 
60 20 
40 56 
60 209 
40 227 

150 375 
40 398 

150 456 
40 668 

40 685 
40 24765 
60 814 
60 89-1 

40 1 945 
40 950 

1000 25103 
150 

1500 
40 
60 
40 

401 
60 
40 

~' :1 
60 
40 
40 

106 
124 
185 
223 
295 
337 
512 
568 
652 
664 
704 
792 
853 
859 
943 

60 955 
41) • 983 

40 260?5 
GO , 186 

40 200 
40 269 
40 303 
40 404 
60 463 
40 1 486 
411 1 519 
40 523 

1000 691 
40 737 
60 750 
60 752 
40 784 

150 828 
60 927 
40 27090 
40 166 

150 258 
40 352 
40 377 
60 380 
40 43n 
40 451 
40 473 
40 518 
60 574 
40 577 
.;o 604 
60 782 

40 1 1172 
40 881 
40 904 
40 912 
40 1 927 
60 9Rrl 

40 i 2aoıı 
40 28044 
40 ı;o 

60 61 
150 109 
60 

1 
110 

40 1 1511 
40 279 

1000 291 

150 1 308 
40 2833fi 
60 580 
40 66fi 
40 687 
40 850 

1000 9211 
40 961) 
40 29021 
40 2?. 
60 70 

40 466 
40 565 
40 632 
60 720 
40 755 
40 768 
40 856 

1000 887 
60 936 
10 965 
40 30035 
40 404 
40 415 
4'1 560 
40 676 
40 859 

3000 921 
40 31394 
40 426 
40 591 
40 607 
60 658 
40 678 
40 800 
60 808 
40 836 
60 32255 

1000 454 
60 5i3 
40 510 
60 :;52 

736 411 
40 SaO 
60 992 
o 33221 

40 342 
60 414 
40 466 
r-0 sıı 

60 840 
ı:o 853 
40 899 
fi() 97? 

40 l 34020 
tooo so 

f'O 113 
60 136 

60 581 
40 583 
40 754 

150 765 
40 36181 
40 361 
40 406 

150 443 
150 670 

1000 743 
40 872 
60 939 
40 361!?8 
40 239 
40 301 
40 342 
40 355 
40 367 
40 4911 

:ı ~; 
40 981\ 

60 1 37002 
40 1 55 

60 j 68 

60 ı· 37158 
1000 346 

40 351 
40 361 
60 372 
60 420 
40 504 

150 616 
40 1 62.'> 
40 1 600 

401 750 
40 825 
40 1 934 
<lO 940 
40 38020 

401 6ô 
40 221 
40 311 
40 32?. 
40 38.; 

40 394 
40 507 

40 
60 

• 60 726 
40 743 
40" 871 
40 980 
40 39028 

150 393 
40 430 
40 512 
40 589 
40 590 
40 621 
60 851 

150 874 
40 997 
40 40037 
60 66 
60 140 
40 157 
40 21.() 

60 261 
60 319 
40 429 
60 539 
40 579 
60 724 
40 739 

150 74:\ 
150 891 
40 41022 
40 94 
60 227 
60 364 
40 425 
60 667 

1000 6&.'i 

40 813 
40 887 

40 l 42002 
60 ısı; 

40 199 
40 42224 
40 444 
40 474 
40 496 

60 668 
40 729 
40 882 
60 43056 
40 68 
40 12."\ 
40 319 
4-0 334 
60 400 
40 671 
40 772 
40 780 
40 802 
40 843 
40 864 

1000 44148 
40 169 
40 227 
60 330 
40 333 
40 411 
40 430 
40 495 
40 707 
40 727 
40 789 
60 822 
40 832 
40 879 
40 45100 
40 145 

320 
330 
444 
483 

40 455% 
40 964 
40 

: ı 
40 
60 
40 

712 
n4 
769 
78:>. 
800 
945 

40 460211 
40 88 

60 1 315 
40 381 

1501 
40 

40 1 
40 
60 

40 
60 47191 
40 304 
40 364 

1000 381\ 

60 40fl 
60 41<1 
40 440 
40 517 
40 526 
60 771 

60 1 881 
40 4800S 
60 201 
60 1 24ll 
40 1 370 
40 456 
40 544 
40 647 
60 l 670 

: ı :: 
• 

40 . ~9003 

40 ISA 
40 180 

1500 

401 
40 
60 
40 
40 
60 1 

150 1 

40 

40 

1000 1 
40 

40' 
40 

19ll 
223 
230 
471 
881 
9n 
S5~ 

1000 
60 
40 
40 
40 
10 
40 
40 

.co 
6'l 
60 
40 
40 
40 
40 
60 

30)0 
40 
40 
40 
40 
<!() 

40 
60 

lO!lll 
40 
40 
60 
40 
60 

.;oo:ıo 

!10 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 

139 
195 
203 
227 
292 
340 
423 
493 
507 
543 
567 

40 919 
150 12003 

40 431 
60 481 

150 497 
40 641 
40 662 
40 742 
40 779 
60 845 
60 860 

60 612 40 son 150 !;31 
40 656 40 612 60 'ıS56 

1000 45 150 25 7 40 50ll 
60 236 40 294 '10 516 

40 532 
40 548 ~' ~~ 

40 
40 
40 
40 

isi. Ziraat banka ın an 
Bursa'da Hoca Tabip mahallesinin Gazi paşa caddesinde 88• 

ğı setbaşı köprüsü, ~olu Emin Bey hanesi, cephesi tarikiim, ar. 
kası dere ile mahdut ve heyeti umum iyesi ( "'2) hisseden ibaret 
2, 4, 6, 8 numaı·alı Şark otelinin Yunan tebaasından Yani Side- 1 
ris "' Sarafinı Y orgiye ait bulunan (15) hissesi 25 haziran 932 
tarihinden itibaren şeraiti atiye dairesinde satılığa çıkarılaca. 
ğından talip olanların on beş hisseye ait bedeli muhammeni o. 
lan (17850) on yedi bin sekiz yüz elli lira üzerinden gösterecek 
!eri yüzde yedi buçuk nakit veya bonodan ibaret teminatları ile 
birlikte ihale günü olan 16 Temmuz 932 tarihine müıadif cumar 
tesi günü saat (16) dan evvel Bursa Ziraat Bankaeıiıa kapalı 
zuf usulü ile müracaat eylemeleri lüı<umu ilin olunur. 

Ş_ ERAIT 
tdadde , 

1 - tdüzayede bedeli pefin olmak ve Haziran 928 tarihli 
taliınetnamedeki etkile göre hak sahiplerine verilmi§ olan bono 
lar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Bankamız umum müdürlüğü ile Hazinei Celileden isti-
zanı mucip hallerde emir gelinciye kadar talipler peylerinden 
dönemiyeceklerdir. 

3 _ Kirada bulunan mezkur otelin konturato müddeti bit. 
meden yeni sahibi tarafından tahliyeye icbar edilemiyecektir. 

4 _ Müzayedeye memur heyet azasile muhammin ve bunla 
rin ebeveyin ve evlat ve zevceleri müzayedeye doğrudan doğruya 
veya bilvaaıta iıtirak edemezler. Otbu hüküm pazarldc suretile 
cereyan edecek muamelata da tamildir.) 

5 - Emvalin aatı,ına ait bilumum harç ve rüıum müttm 
tarafından nakden tesviye edilecektir. 

6 - ltbu maddenin altında müfredatı gösterilen 160 parça 
makine, tesisat, mefruşatın dahi binaya tebean 42 15 hissesi mu 
hammen 17850 lira bedel içinde dahil olmak üzere satılacaktır. 

Bir adet 18 beygir kuvvetinde elektrik motörü, 1 adet 115 
volt 109 aınpulluk dinamo, 1 adet kurulu kalörifer kazan ve bo. 
ruları, 1 adet gaz kazanı, l adet köhne motör lambası, 4 adet ke 
bir tavan lambası, iki adet tahtadan mamul kanape, 1 adet müs
tamel gife, 2 adet büyük ·soba, 45 adet soba borusu, 37 adet tah 
tadan mamul koltuk; 3 adet boyalı tiyatro perdesi, 1 adet beyaz 
sinema perdesi, 8 adet boyalı ·serman perdesi, 2 adet tiyat o ve 
tavan bölmesi, 3 adet boyalı sahne oda perdesi, l adet sahne ka. 
pağı ı adet tiyatro sahne valtası, 1 adet odaya ait boyalı perde, 
21 adet küçük elektrik lambası, 2 adet gİ§e ve reklam tahtası, 
21 adet tahtadan İnamul loca ile yetmiş kitilik tahtadan kana-
pe. (2595) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlannıızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz 

1932 tarihinde münkazi.olacağı cihetle yeniden isticanna talip 

olanlarro heyeti teftitiye riyasetine müracaatları. 

l\I ·. < adını tak ir eden 
famil\"ıl ın ı\.rup. ın 

pahalı k<lonvalan~ 

kor ı 

FLORA 

DOKTOR 

r.~tN ŞÜKRÜ 
C.ıhili hastalıklar mütehau111 
{er gün öğleden ıonra 1 ıtanbu, 
f ürbo Bnbıalı Caddeıi No. lC 

Telefon 2,2622 

1 LAN : 

SEYRISEFA1N 
Merkez accnta: Galata Köpriı 

batı B. 2362 Şube A. Strlı:e~ 
Ulhürdarzade han 2. 3 7iO. 

IZMIR • PİRE - ISKENDE-Kolonya Suyu'n c1an 
)iZ l..ış a rılmazlar 

FLORA; A$abiyc•, 
güne~. l :.: ek çarpıntı s ı . 

masaj, banyo ve uro ş 

için husu;! formül üze 
rine ih zar edılmiş lımc n 

Şirketimizde müvezzi olarak 
çalıımakta olan Ziyaettin Efen
di oğlu Hüsnü Efendinin Şirketi I 
mizle alakası keailmiştir. 

RiYE POS"!' ASI 
(İZMIR) 14 haziran sa ı 11 
de G a 1 ata rıhtıoundao 
kalkar. 

1ZMIR EKSPRES postala
rında fstcobul - İzmir 

ücretleri 
- ---- - -

Jantzen Kostümlerinin 
ikinci parti&i tayyare ile 

Baker mağazalanna 
vürut etmiıtlr. Mikdan mahdut oldu 
iundan vaktile tedarik ediniz. 

Pjyango müdüriyetinden: 

50,000 lira kazanan 49471 nu 
maralı biletin dört parçuı latan 
bulda bir parçaaı lTaraus) da aa 
tılmıt, bir parçaaı Ankara Ye di. 
ğer parçası (Gerede) de aatıla

mıyarak iade edilm.it Üç parçaıı 
da aatılmamııtır. 

, c portakal bahçesıdir. Goyet sen' o 
kunetli <llup tedricen açılır, Bevoğ· 
!unda Kuimoıı pa<ajında ve Hazar 
dıı l .evan UmumJ deposu: Bah· 
çekapı. l 'remanya Han 40·4 l Şube : 
Kadıköy: Muvakkithane caddest 
" Moda Bazarı ,. 

Ticaret itleri u- Müdürlüğün 

den: 
30 ikinci Tqrin 330 tarihli ka· 

nun hiiküml..-ine ııöre Türkiyede i' 
yapınaia izinli bulunan Sovyet aoı-

1 
yaliıt Cumhuriyetleri ittihadı tabii- : 
yetini haiz (5oıyaliıt Sovyet Cum· · 
huriyetleri ittihadı Tie&nb Harici
ye Banka11) bu kere müracaatla 
Bankanın Türkiye vekilliğine fİrket 
namına imu kaymağa aali.hiyettar 
zevattan birile müttereken vaz'ı im 4 I 
zaya aa!Ahiyettar olmak ve ıiritet na 
mma yapacağı ;,terden dolacak da- : 

Reımi ilanlar T. Ltd. Ş. 

Naim Vapur ldaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

~:lta Perşembe 
günleri Galata rıhtımından saat 

tam 18 de battketle doiru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri l:nnir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lstanbul'a av 
det <>eler. 

Tafailit için Galata, Gümrük 
kartıaında Site Fran•ez Han No. 

12 yazıhanesine mi;ra~'lt. 

-- Tel. B. O. 1041. --•I 
15,000 lira kazanan 39504 nu 

maralı biletin iki parçaaı lıtan
bulda bir parçaaı (Günen) lzmir, 
ve Konyada satılmış ve diğer par 
çal arı satılamamııtır. valarda bütün mahkemelerde dava ------------

10,000 lira kazanan 27795 nu 
maralı bil .. ıin 1,5 bir parçaaı Mu 
danyada ·e bir parçası latanbul 
da aatılmıt bir parçaaı lstanhul 
ve Orduda aatılamıyarak iade e 
dilmi, ve diğer parçaları aatıla
mamıtlır • 

eden, edilm ve ÜçJncii şahu ıU..tla· 
rile hazır bulunmak üzere "Poletaev 
Mihaila 1 vanoviç'i" tayin eylediğini 
bildirmiı ve lllımgelen vesikayı ver 
m4tir. Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık ııörülmüt olmakla ilan olu· 
nur. 

fi'Ml!Mıj 
KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 

Nafia Vekiletinden: ! p;;~;ı;~i 
1100 ton yerli maden kömüni kapalı zarfla münakasaya ko. ı 

nulmuttur. Münakasa 4-7 .932 tarihine müsadif pazartesi günü • günü akşanu Sirkeciden .hareket. 
saat 15 te Ankarada Nafia Vekileti binasında yapılacaktır. le (Zonculdak, lnebolu, Sam.na, 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplan ile birlik. Ordu. Gireaon, Trabzon, Sünne-
te Ticaret Oda11 veaikalan ve teminat mektuplarını ayni gün ve ne ve Riz ) ye gidecektir. 
saatte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. Fazla tafıilit için Sirlcec:i yel. 

Taliplerin münakasa !~rtnameaini iki lira mukabilinde An. kenci hanındaki ac<ıntalıiana mü-
kua'da Demiryolu inşaat dairesinden, latanbul'da Haydarpaıa racaat. Tel: 21615 
Ltman itleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2596) 

1. 
2. 

3 

nci ka~ara 
nci 
DCÜ 

.. 
.. 

Kr. 
150:> 
1000 
800 

TRABZON POST ASI 
( CUMHURİYET ) 15 ba
.:ı:iran çnııamba 18 de Ga. 
lata rıhbmıodao. 

MERSİN POST ASI 
( KONYA ) 15 baıiran 
çarıamba 10 da İdare 
rıhtımın.\•n k~lkarlıır. 

Birinci Ticaret Mahkenıe&inden. 
Mahkemece aablmaaına karar v:. 

rilen 50 kilo ~odur Potas ile 50 kilo 
y odur resublımatum tranıit auretilo 
14 Haziran 932 Salı günü saat 10 
dan on ikiye ve kabil olamadıgı tak 
dirde anı takip eden cünlerdc açılı 
a_rtbrma ıuretile satılacağından ta. 
lip olanlann ınallann bulunduğu E 
minönü nbtım antreposunda hazır 
bulunmaları ilan olunur, 

Bakırköy Tapu Memurluğundanı 
Bakırköy kıızası tabi Safra kö •· 

d "'badi! yun e mu ve muhııcırlara iık· 
d

. . anı 
a ı ıuretıle temlik edilen ebniy 

~ . e ~ 

! 
arazının mahallen tahkikatı suretile 
tapuya raptedileceğinclen mezkür 
mahallerde hakkı taıan"Ufu olan kim 

' aelerin tarihi ilandan itibaren bir 
mah :r.arfında veaaiki ta.aarruflyeleri 
ni lıimilen yevmi medWr olan Tem 
muz 932 Pazar günü malıallinde ia
patı vücut edecek heyete ibraz" eyle
meleri ilan olunur 
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1 ROP SAÇICI 
EKLERİ 

BÜRÜNÜZ I 

Çöp tenekelerinde, helAlırda ve sair mur• 
dar mahallerde topladığı muhlik mikroplarla, 
ılnelı ıize hastalık ve ölüm getirebilir . 
Turıu vUcudu nsıtasile, tifo, verem, iskar· 
lalin , çocuk ishali n bir çok hastalıklar 
dahı nakleder. 

Sinek , ılvriıinek ve bilcUmle lıqaratı 
lilr'alle n kal'! surette tildUrmelc için en 
emi• naıta, bOWn dUnyaca taaın111' olaa 
FllT'tlr. San renk ve ıiyalı oızoill teneke 
Uzerindıkl ulı• reamlııe dlkkal ediniz. 

.. yet mQhQrlQ teneke üzerinde bu resim 

,...evcut deQll•e aJdıQınız maı PLIT deQlldlr. 

tl-1 o.,.ı ı J. BERT " f OREKlSI lataııbul • 8ıalata Yıynıla hu 
• 

Askeri Lise ve Orta 
~ Mekteplere Talebe 

Alınıyor 
1 - 1932. 1933 den seneai için lıtanbul'da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Aakeri liaelerile Bursa' da bulunan Bur111 Askeri Liıe 
sine, Konya ve Erzinan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci amıflan (1, 2, 3) üncü; orta mektep
lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü aınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısınma 400; 500, Orta mektepler kısmına da 200; 300 talebe ah· 
nabilecektir. 

3 - Mektepler leylt meccanidir. Talebenin ia,esinden baıka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükiimete ait olduğu gibi 
aynca talebeye her ay bir mikdar maat ta verilir. 

Türk Sigorta Şirketi 
ol Oacfl Valaf JlaD lataabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Liraı1'idır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ("" 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye it Bankası tarafından teıldl olunmuttur. İdare mecll•I ve 
müdürler heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\dir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarımn hep•İ Türktür. Türkiyenln en mühim müe••e•eleriain ve 

bankalarının •İgortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda zararlan silr'at Ye kolayhkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Devlet DemiryoUarı idaresi ilanları 

395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakaaası 24 
Temmuz 1932 Pazar günü aaat 15 te Umum Müdürlük binasın. 
da yapılacaktır. Fazla malumat Ankara ve Haydarpafa veznele
rinde beter liraya satılan şartnamelerde mevcuttur: (2496) 

Font boru ve teferrüatının kapalı zarf ve takaa kaydı ile mü. 
nakaıaıı 24 Temmuz 1932 Pazar günü saat 15.30 da Umum Mü 
dürlük binaıında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydar
paıa veznelerinde üçer liraya satılmakta olan ıartnamelerde ya. 
:ııılıdır. (2497) 

Tuz lnhisan İstanbul Baımüdürlüğünden: 

1 

•-• Dr. İhsan Sami --ı 
Oksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı 
için pek tesirli iliçtır. Di
vanyolu Sultan Mahmut tür 
ı-,..; No, 189 Her ecT~"'" : 

bulunur. 

.Sıhni yem.:K.ler - buzau 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

.__.SA TIE..__. 
Memlehalardan vereeiye tuz oatııınm kaldmldığı alakada- ı-------------

rana ilin olunur. (2583) 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun • Sıvaa hattı üzerinde ki.in kaim civarından ihraç e.. 

dilmek üzere on bet bin metre mik'ap balast kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuttur. Münakasa 27-6-932 tarihine müsadif pa. 
zartesi günü saat L15 te Ankarada Nafia Vekaleti binasında ya. 
pılacaktır, 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarile Ticaret Odaıı vesikalarını ayni gün ve ıa. 
atte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa tertnamesini bir lira mukabilinde Anka 
rada Demiryollar inıaat dairesinden, lıtanbulda Haydarpafa Li 
man itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2473) 

Belediye mühendisi 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Çatalca müstahkem mevkii 
için 84000 kilo fırın odunu ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 14-6-932 salo günü saat 
15 te komiıyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin ıartnamesini 
almak üzere her gün ve müna
kasaya ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu· 
muza müracaatlan. 

(331) (2184) 

••• 

4- Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter- aranıyor 
fi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
zabit olurlar. 

K. O. merkez kıtaat ve mü. 
eaaesatı için 1,381,500 kilo ve 
1 inci fırka için de 1,076,000 
kilo mutbak odunu kapalı zarf
la ve ayn ayrı tartnamelerle 
münakasaya konmuttur. ihale
si 5-7.932 salı günü aıağıdaki 
saatlerde komisyonumuzda ya. 
pılacaktır Taliplerin ıartnamele 
rini almak üzere her gün ko. 
misyonumuza ve münakasaları 
na ittirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde teminat ve teklif 
namelerile komisyonumuza mü 
racaatlan. (432) (2600) 

5 _ Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk Adana belediyesi fen heyetinde münhal bir §ehir mü-
lan yerlerde 1Temmuz932 de hatlar. Ve Ağustos 932 tarihinde hendisliği mevcüttür. Talip olanlar, diploma ve resmi 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders ae evraklarınm suretlerini birer adet fotoğraflar ile birlikte 
nesinin devamı müddetince sivil liae ve orta mekteplerden nakil belediye riyasetine göndermelidirler. 
auretile talebe alınmıya devam olunur. ı · 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Aakeri lise ve orta de 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 1 Adana Bele ıye 
lunduklan yerlerin Askerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan tartlan muhtevi kayıt • e 
ve kabul ıartna.meleri ve ~uhtaralaı:ı bütün Aıke_rli~ ıubelerinde Rıyasetinden· 
mevcuttur. T alıpler askerlık şubelenne ve asken lııe ve orta e 
mekteplerine müracaat ederek mezkiir tartlan öğrenebilirler. y·· ll" li .. li b led' · • f · hah bak 

(2180) uz e ı ra ucret e ıyemızın ennı mez a -

BakırköJ MalnıldOrlüğDnden: 
N. 

Mahalle veya kariyesi Mevkii 
Bakırköy Sakızağacı Alemdar 
Kalitarya kariyesi Manastır 

Kapı veya mevkii Nev'i 
46 Maabahçe hane 
Yoktur Tarla ve bekçi yeri 1 

" Köy içi 
Y qilköy Şevketiye 

yerı 

Köy içi 
Arslan 8 
Sokak 

.. 

" " Hat boyu 
" " Anlan sokak 

12-14 
10 

" Köy içi Dibek sokak 7 
,, " u ,, 

Dükkan 
Hane 

teryoloğ baytarlığı münhaldır. 
Yüksek Baytar mektebinden veya Avrupa mektep

lerinden mezun ve yedinde Bakteryoloğ olduğuna dair 
vesikası bulunanların bu vesikalarla birlikte iki kıt'a fo
toğraflarını göndermeleri ilan olunur. 

Profesör 
Dr. 

Göz Hekimi 
EsatPaşal Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şükrü 
.. ___ Ankara caddesi No. 60 Hilmi kiıaphanesi yanında 

Türk musikisiıin YENİ YILDIZI N. H1Dım 

• • • 
K. O. ve birinci fırka kıtaa

tmın sebze ihtiyacı ayn ayrı 
tartnamelerle ve kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. İhale
si 5-7-932 salı günü •§ağıda 
gösterilen saatlerde komisyonu 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamelerini almak üzere her 
gün ve münakasalanna ittirak 
edeceklerin de teminat ve tek. 
lifnamelerile vakti muayyende 
komiıyonumuza müracaatları. 

K.O.nunki 
F. 1. nınki 

(431) (2599) 
İhale saatleri 

15 
16 ____________________ , 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
9 

" Şevketiye istasyon C. 3 

Hane 
Hane 
Ahır 
Ahır 

Gazino 
Gazino 

Dükkan 
Dükkan 

Maabahçe kötk 

Muhteşem bir saz heyeti refakatinde her gece Amıvuıköy sahilindeki Çarıambada Tevfiki Cağfer 
BOSFOR PALAS oteli bahçesinde dinleyicilerine en vcclıli saaılar mahaUeeiııiıı Meanevtlıane ıo-,, ,, ,, 

" " " 
" " Hat boyu 
" " BulYar caddesi 
" " Aralan sokak 

Kalitarya kariyeai Andonun 
bağında 

1 
3/1 
6 
19 
6 
Yoktur 

Hane 
Ahtap baraka 

Y qilköy O mraniye 3 ncü sokak 6 '.Ahtap hane 
" " " " 18 Ahtap hane 
" " Mektep sokak 38 Ahtap hane 
" " Kalaycı sokak 49 Kargir dükkan 
" " Güğercin sokak 13 Ahşap hane 
" " Bıldırcın sokak 13 Ahıap hane 
" " istasyon C. ai 86-88 '.Ahtap hane 
" " " " 90-92 '.Ahtap hane 
" " " " 108-110 Abtap hane 
" " Çekmece C. ıi 2 Ahır 

BakırköyKartaltepe incirli C.si Yoktur Arsa 
Bakırköy kazasının mevakii muhtelifesinde kain numaraları 

balade yazılı 27 kalem milli emlakin bir senelik icarları müzaye 
deye konulmuftur. Talip olanların yevmi ihale olan 22 Haziran 
932 tarihine müsadif çartamba günü saat 13 te teminat akçeleri 
le Bakırköy Malmüdürlüğünde mütetekkil ihale komisyonuna 
ve başkaca izahat almak isteyenlerin her gün mal kalemine 
müracaat eylemeleri ilan '!lun~. (2280) - ......---.. -..... _ 

~~~~~~~g:eç~ir~ıi~y~or~. ~Ba~h~ç:ed~e~en:_:yu: .. k~s:ek~a~ile:_n~e~z~ah~ı~tl-v:e~ha~v~as~ı~~~~ ı kağında atik 9 No. ), hane bir 
sene müddetle icara verilecek
tir. Müzayede müddeti 5 Hazi
ran 932 tarihinden 29 Haziran 
932 tarihine kadar yirmi bet 
gündür. Taliplerin 29 Haziran 
932 tarihine müsadif çarıamba 
günü saat onda müzayede ve 
ihale komiıyonune. müracaat. 
lan. (2557) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Kevser Hanım, Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beylerin 812 
hesap numaralı borç senedile istikraz eyledikleri meblağ muka
bilinde Sandığımız namına merhun bulunan Kasımpatada Hacı 
ferhat mahallesinde Pirinçi. sokağında eski 29, 29 mükerrer ve 
yeni 75, 47 numaralı ve 86 artın arsa üzerinde ve bir çatı altında 
ahıap üçer katta birinci katlarında zeminleri malta birer taılık 
ve 45 numarada bir hela ve müıterek kuyu ve her ikisinde kö
ımıür ve odunluk ikinci katlannda birer oda birer ufak sofa 47 nu 
marada bir heli üst katlarında birer oda birer ufak sofayı ve on 
iki artın arsa üzerinde iki mutfağı havi iki hanenin tamamı va
desi hitamında borcun ödenmemesi haaebile müzayedeye çıkarı
larak 743 lira bedel mukabilinde mütteriıi Mümtaz Bey namına 
kat'i ihalesi yapılm1t ise de mumaileyhin teferruğdan imtina ey 
lemeai cihetle tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanla
rak 7 Temmuz 932 tarihine müaadif pertembe günü saat on bet 
buçukta kat'i ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğundan ta· 
lip olanların mezkur gün ve saatta Sandık idaresine müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunuı 

Fatih Malmüdürlüğündenı 

Topkapıda Fatma Sultan ma 
hallesinin Ethem Ef. sokağında 
4 No. lı hane bir sene müddetle 
kiraya verilecektir, Müzayede 
müddeti 4 Haziran 932 tarihin 
den 28 Haziran 932 tarihine ka 
dar yirm~ bet gündür. Taliple
rin 28 Haziran 932 tarihine 
müıadif sah günü saat onda 
müzayede ve ihale komisyonu
na müracaat eylemeleri. 

Yan~ra Karp Yerli Malı 

TUFAN ve HIZIR 
Yangın söndllrme makiııelerile binalanaızı tecbiz ed" 

SEL.A.HATTIN 
Galata, eakl Gtımrük caddesi Mader Han. Tel. B.O. 2 

Jatıala •ykadaa tlJalllllCa dllla 
pesJ•nmıf balamu:a.. IJddenfa 
nhahızlı&ına allmettir, Talıü 

lıazmi temin 'ft lntihavfan mtıte
vellit aYaru:dan aizi vikaye 
cdecdt olan Eııo'a "Fruit Salt " 
mııstahzannı almat için mllhlili 
halltuı hudıı.sanu betlemeyiııiz. 

Sabah 11e akşam bir bardak au 
derununda bir kahve kaşı!}/ 
mıkdan , hafidir. 

1111.ÔXUll 
1 SC%ANEl.EllDf 

IATIUL 

Ziraat Bankası 
Kocaeli şubesinde 

Belediye Mahalle Mevkii 
No. cinai ve köy 

86 Mağaza K.Pf. Buğday 
meydanı 

84 " " " " 
80 " " " " 
82 .. " " " 

OArsa ve oda" " " 
98Halen(Kay" " " 

den dükkan arıa) 
Fırın " 

OAraa " 
41 Fırın " 
214 " " 

Meyhaneler içi 

Buğday meydanı 
Yukarıpazar 

Kapanönü 

Müdevver 
kıymeti Lira 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

Muham 
kıymeti~ 

3000 

4500 
2000 
2000 

200 
600 

500 3 hi .. eeı' 
hiaaeai 

150 o 
o 
o 

500 
4000 (2304 ,,; 

(de ı821 
(hiıni 

1- Yukarda evsah yazılı mııval8.6.932çarfamba günündell 
baren açık arttırm• ve pe§in para ile 20 gün müddetle müza1' 
ye çıkarılmı§tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale 
re hak sahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makammd• 
bul edilecektir. 

2 - Mezkur emvalin ihalesi 29-6-932 çartamba günü ,ı 
15 te Ziraat Bankaaımn Demiryolundaki (Kocaeli • İzmit) f 
besi binasında mütetekkil heyet huzurunda yapılacaktır. , 

3 - Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde dep0fl 
akçesini ihaleden evvel banka veznesine teslim eylemeleri. vJ 
ziyade malUınat almak üzere Bankanın Muhasebe servisine~ 
racaat etmeleri ilin olunur. (2!/ 

Kırklareli Ziraat 
Bankasından: 

Muhammen Hini dev. 
kıymeti rindeki kıy:neti 

Lira Lira Eınlak No 
2500 3500 41 

Mevkii. Cinai Kariye fil 
mahalle' 

Edirne C. ai Ahşap Kırklaıl 
dükkan kanlı' 

1200 1500 40 " " " " 
200 200 38 Mü " " Arsa " 
600 800 284 Namazgah" Dükkan " 
600 800 285 " " Fınn " 
300 200 1879 " " Arsa · " 
200 250 1880 " " Hane " 
100 250 1916 Potakal sokağı Hane " 
175 250 1917 " " " " 
60 125 1915 " " Arsa " 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden veyahut gayrimüb•J 
bonoıile tesviye edilmek üzere yukanda yazılı gayrimübadil~ 
emvali ıartnameaine tevfikan müzayedeye konulmuıtur. Ye:~ 
ihale 3 Temmuz 932 pazar günüdür. Talipler muhammen"" 
met üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçelerini ihale günü ıı' 
on bete kadar bankaya yatoracaklardır. Şartnamesii banka k•~ 
ama talik edilmittir. Fazla tafsilat almak iatiyenlerin Kırkl!~ 
Ziraat Bankasına müracaatlan ilin olunur, (~ 

isi. Ziraat bankasındaJJ 
Muhemmen . 

Nevi Mevkii Dönümü Vergi kıy. L. kıymeti Sahiblj 
Hane Ahi Mustafa 250 metre 420 100 Fesli oğlu D.ıı"' 
Dükkan Sim oğlu • • 25 20 ve saire 

4dönüm 175 
harap 
Bal Saruhan 250 Danail oğlu "f{.al 

ve saire f 
Gayrimübadillere ait olup evaah yukarda göeterilen il~.~ 

menkuller bankamız marifetile ve qağıda gösterilen terait ":ı 
reainde oatılacaktır. Talip olanlann fazla malumat almak ve l"'. 
sürmek üzere bankamıza müracaattan ilin olunur. 

1 - lıbu emval aleni müzayede ile satılacaktır. ti' 
2 - Pey ıürmek iıtiyenler o/o 7,5 nisbetinde depozito ve 

c:elderdir. 
3 - Bil6mum harç ve rilaum mütteriye aittir. .ıl' 
4 - Bedeli ihale pefin olarak nakden istifa olunur. (l-1_1, ran 928 tarihli talim•tname mucibince eehabı itsihkaka vetl 

bonolar da nakit makamında kabul edilir.) .. et' 
l.Ö - Müzayede müddeti 6 haziran 932 de baılamak ıı•1.ıı 

yirmi gündür. 26 Haziranda peyler münasip g5rüldüğü b• 
bankamızca taliplerine ihalesi yapılacaktır. . . 

6 - İıbu müzayede 661 No. lı kanun ahkamına tabıdıt• 
(2594) 

M!LLJYET MATBA 


