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~:;:aı lis D i namesi Tadi ildi 
Ankarada 

Hicaz ve Necit Kralı lbni ... ut 
Hazretlerinin ikinci oğlu Emir 

aysal iki günden beri Ankarada 
hüküm.etimizin misafiri bulunu
J'Or. Hem Hicaz naibi, hem de 

icaz ve Necit devletinin Hari
ciye nazın bulunan Emir Hazret
leri hakkında hüklimet merkezi-

. :zde gösterilen aamimi kabul 
Cüınburiyet Türkiyesinin Hicaz 

Necit doatluğuna atfettiği 
hemmiyetin dereceaini göster

mektedir. Emir Faysal Hazretleri 
Ankaraya varır varmaz, memle· 
ketimize gelişinin intibamı §U cüm 
le ile ifade etmitli: 

- Kendimi hiç yabancı bir 
emlekette telakki etmiyorum. 

Filhakika biz de Faysal Haz
retlerine karfı ayni yakınlık hia
aile merbutuz. 

Gerçi Osmanlı İmparatorluğu
nun İnkırazından beri Türk ve 
Arap milletlerinin ıiyaıi mukad
deratları yekdiğerinden aynlmıt-

J 
br. Fakat bu ayrılıt iki millet 
Uasmdaki doıtluk münasebatmı 
daha ziyade takviye etmif ve 

' Yekdiğerine kartı daha ıamimi 

ı bir ali.ka uyanmaaına aebep ol
muıtur. Türklerin samimi temen
nileri, Arap milletinin kendi mu-
kadderatına hi.kim olarak terak
k! yolunda ilerlemeainden batka 
hır l•Y olamaa. Büyük Reiıimiz 
~az~ Emir Faysal ıerefine verdi
fi hır ziyafetin aonunda ıu söz
leri IÖyledi: 

"Sonu kavi devlet ve milli aa
adet ve refah temin' eden mesai 
va ıayret ne kadar azimki.rane 
oluna, muvaffakıyetin o kadar 
ta..<ı va aeri olacağına ıüphe yok
tur .. '' 

Filhakika Jbniuuut Hazretleri 
de cc:aaret ve azinıkarlıiile töh
r"t kazanmıt Arabiatanm asil bir 
evii.dıdır. lbni11uut Hazretleri Hi
cazı fethetmezden evvel cengi.
v~liii ile ı anınmıftı. Hicazın fet
hinden aonra dünya lbni11uut H.,... 
retlerinin diğer kuvvetli tarafları
nı da anlamııtır. 

., 

Recep Bey Hakkı Tarık Bey CellJl Sl"-·ı?y 

Meclis dahili nizamnamesi ~~dil 
edilirken münakaşalar ol 

Tadilata göre Meclis tahkikabna maha olup 
olmadığını tayin 

için beş kişilik bir encümen teşkil edilecektir 

ANKARA, 13. A. A. - Büyük 
Millet Mecliai bugün Reiı Vekili Re 
fet Beyin riyasetinde toplanmııtır. 
Tapu alcilli muhafaza teıkilitına ait 
kanunun birinci müzakeresi yapıla
rak kabul edilmiıtir. 

Paraya çevrilmesi icap ede • 
arazı 

. .. . . ; . .. ~ -ı ~~-"""· ' ' -. ,. .. ~ 

Beş kişilik encümen cumartesi 
günü tetkikata baş/ay kfJr 

1 Şeker ve 
Kahve 

Yeni layiha Meclise 
sevke dildi 

ANKARA, 13 (Telefonla) -
Çay, ıelıer lle kahile idhalatı hak 
kında ha~rrlanan kanun lôyihası 
Heyeti Vekiled• müzakere edil
miı ile Millet Mecliaine tetıdii ta
karrür etmİftİr. Layihanın birinci 
maddesi: "Çay, ıeker ue kahil•· 
nin memlekete idh<ıli iıinin bir el
den idaresini karar altına alma
ya hükCımet mezundur .• " ıeklin
dedir. Layihanın eıbabı mucibe
sinde hükumet bu •aliihiyetin su
reti istimalini izah eylemf!!kte ve 
ezcümle demektedir ki: "Şeker, 
kahue ue çayın yalnız memlekete 
bir elden idhali iıi takas komiayo 
nuna telldi edilecek ile komisyon 
idhalôt komisyoncuıu vaziyetin
de kalarak herhangi bir kar elde 
etmek ue memleket dahilinde pe
rakende •atıf yapmak cihetlerine 
teveccüh etmek•izin idlıal eyledi
ği bu maddeleri toptancı tacirlere 
tevzi edecektir. Bu ıuretle İfbu 
maddelere taalluk eden lıarıılıklı 
ihracat ile idhalat ifi ile bu iıin 
bir merke.zden idareai huauıları
nın esaslı ve muvazaadan ôri bir 
şekilde cereyanı temin edilmİf bu 
lun<ıcaktır. 

Sulhçu 
Kadınlara 
Çay ziyafeti 

Hicaa o zaman Mekke Şerifi 
iken 1916 da Osmanlı İmparator
luğuna kartı isyan edip te kral
l~im.ı .il~ eden Hüaeyinin idare .. 
~de ıdı. Şerif Hüseyin Pata harp 
ıçmde Arap vahdetini bir aile me
~lelİ ıeklin~e bal~etm~k iıtemif
~· Bu vahdetın Şenf Huaeyin aile
aı etrafında tahakkuk etmesine 
mani olan lbniuuuı Hazretleridir. 
Şerif Hüaeyin kral aıfatile Hica>:· 
da hükümran olmağa baıladıktan 
sonra bütün Arabiatanda bir su
kutu !>ayal belirmeğe batlamııtı. 
Kral Hüaeyinin tuttuğu yol ken
disine krallıtı temin için yardım 
edenleri bile memnun edemedi. 
Nihayet bir eün halifeliflni ilan 
edince, lbniaauut Hicaza doğru 
akın etmeie baıladı ve Hüseyin, 
oğlu Ali lehine istifa ederek Hi
cazdan ç<0.J<ildi. Ali bir müddet lb
niuuut kuvvetlerile mücadele et
tise de nihayet o da babası gibi, 
N•citli cengavere boyun eğerek 
Hi~azı kamilen lbniaauuda terket 

Paraya çevrilecek arazi 
Paraya çevrilmeai icap eden arazi, 

bai ve bahçe ve bunlara müteferri 
enıli.kin icra kanununun maddei 
mabsusası mucibince yapılacak ikin
ci mibayedelerinde belediyelerden, 
zirııat ve ticaret odalarından münta 
bap birer zattan mürekkep komiı
yon tarafından tayin edilecek kıy
metin yüzde yetmiıinc halik olma
dığı takdirde ıatıtrn geri bırakılma-
11na dair teklifi kanuni hakkındaki 
adliye ve iktisat encümenlerinden 
mürekkep muhtelit komisyon maz
batuı okunmut ve kabul edilmiıtir. 

ANKARA, 13 (Telflfonla) - Da411i niı:am n , .,.ı rar• ~ di· 
ltita nazaran fflfh.İl edilecek f"nciimen GM1l1t"1 Af-t;. ı.:. tfl a edılme"-ir..-
k .. '-ı· d . 'h I kl d r-ar evi-_,... 1 a ~ ımaın a ıntı ap o unaca ar ır. Bu azaların Jewkı.cı.. il•aaıy• 
ve Adlir•. encümenleri azalaruulan gayri zeoattan aeçilme.i ihtimali 
kUJJı>etlıdır. Bu suretle bu beı kİfilik encümen cum11rhui pnü tetki
katına baılayacalı ı1e irlİfa meulcainde iami geçen eaki llekil ile halen 
meb'ıu olan ~t hakkında MeclU. tahkikatına mahal olup olmadığını 
tayin ederek keyfiyeti heyeti umumiyeye bir mazbata ile araedecektir. 

. ~- ·- ' "'~' . , ~ 

Encümen mazbetaıında ea.aa iti
bariyle mevzuubahiı mes'elenin ü-

zerinde tevakkuf edilen mahiyetini 
kabul eylemekte, ancak bu gibi ~ 
lu emlak ve arazi sahibine yapıla

cak müıaadeden diğer borçluların 
mahrum bmıkılmaıırun doğru ola
mıyacağı gib; bu müaaadelarin umu 

mi bir moratoryom t"iri yaplDlllı 
melhuz olup bunun da memleketin 
mali Ye iktı ... <li vaziyetleri üzerin
de tesir ıümulü dolayııiyle ehem
miyeti derplı eclerel< evvelemirde 

<Devamı 6 ıncı sabi/ede) 
..................................................................... ···················· 

nıefe mecbur kaldı. 

Emir F eysal Hz. şerefi-
ne Çankayada ziyafet! 
Gazi Hz. bir nutuk irad buyur .. 
tlular ve Emir Hz.cevap verdiler 

Büyük Reisimizin Nutku 

Bundan sonradır ki, lbniuuudu 
Yaman bir muharip olduğu kadar 
da ınahir bir diplomat ve bir mü
ceddit rolünde eörüyoruz. 1bnia
•uuı aevahire aldanarak halifeli
iini ilan etmedi. Halifeliğin tari
hi bir mefbumdan baıka bir kıy
met ve mi.na ifade etmiyeceğini 
anladı. Sonra komıularile doıtluk 
siyaseti takip etmeğe baıladı ki, ANKARA, 13. A. A.- Reiıicüm-
bu aiyaııel neliceıi bugün, ınait- har Hazretleri tarafından Emir Fay 
lup ettiği Hüseyinin oğlunun kral sal Hazretleri ıerefine Çankayadald 
bulundutu Irak ta dahil olduğu Riyaseticumhur aaraymda bir aktam 
halde Hicaz ve Necit bütün dev- ziyafeti verilmiıtir. Ziyafette Büyük 
!etlerle doatlak münaaebatı teala Millet Mecliıi Reiıi Kizun ve B&f-
elmif bulunuyor. vekil lımet Pqalar Hazeratı ile 

Hemen ıunu aöyleyelim ki, Heyeti Vekile balan, Cümburiyet 
ıiaauut Huretleri bu dootluk Halk Fırkaaı Umumi katibi Recep 

münasebatının leıiıi yolundaki Bey, B. Millet Meclisi Hariciye En-
meaa.iainde burün muhterem mi- cümmi i.zalan. Emir Hazretlerinin 
oafirimiz bulunan oğlu Emir Far- refakat ve maiyetlerindeki zevat ve 
oal'dan büyük mikyasla istifade Hariciye Vekileti erkim ile Emir 
•!mittir. lnıiltere ile Hicaz ve Faysal Hazretlerinin refakatlerinde 
Necil araamda 20 may11 1927 ta· lıtanbul'a eelmit bulunan Sovyet 
rihinde Cidde'de imzalanan mu• hükumeti l"frİfat umum müdürü M. 
ahedenin müzakerelerini Emir Florenıki hazır balunmutlardD'. 
Fayaal idare etmit ve muahedeyi Ziyafet esnasında Reiıicümhur 
Hicaz ve Necil namına milfariln- Huretleri atideki nutku irat buyur-
ileyh imza eylemitlir. Bu muabe- muılardır. 
denin yalnız Hicaz ve Necil için " Emir Hazretleri, 

Vapurcular 
Ankara da 

-·~ 
Layiha bugün Fırka 

grupunda 
müzakere ediliyor 

Bir kaç gün evvel Ankaradan 
avdet eden Vapurcular Birliği 
reiai Yelkenci za- ~ 
de Lutfi Bey 
dün gelen bir ' 
telıraf üzerine l!!IDA•..!~ 
tekrar Ankaraya 
hareket elınitlir. 
LU!fi Beyle bir- • 
likte daha bazı 
armatörler Anka 
raya gitmitlerdir. ' 
Aldığımız ma· 

]Um.ata nazaran, 
Milli poata vapur 
lan araımda bir 
ıirket teıkili için 
hükilınetin hazırla- Muza/la B. 
dığı layiha buıün Fırka grupun
da müzakere edilecektir. 

Eaaaen Vapurcular Birliği mü
dürü Muzaffer Bey ve daha bazı 
vapur kumpanyası sahipleri An
karada bulunmaktadırlar. 

Vapurcular Seyriaefain hariç 
olmak Üzere aralannda yaptıkta
n ılrketin teeuiiaü için letebbüsa 

Merkezi Cenevre'de buı-.n 
beynelmilel Kadınlar Sulh va 
Hürriyet cemiyeti azaamdaa bet 
Amerikalı kadmın fehrimize ırel
diğini ya:ımıflık. Amerikalı ka
dınlar, Terki teılihat konferuıaı
na iştirak eden devletlerin ıulh 
hakkındaki noklai naııcarlannı at 
renmak üzere aeyahat etmekte ol
duklarından tehrimizde de bazı 

temaalarda bulunmaktadırlar. Va 
li Muhittin B. dün kendilerini ka
bul ederek bir müddet görüpnüf 
ve akıam aaat beıte C. H. F. ida
re heyeti reiıi Cevdet Kerim Bey 
tarafından şereflerine Halkevin
de bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

• 
idam!. 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Fahrettin Ef. ve refikaaınm b 
tillerinden biri Karaoğlanda dl 
ğeri Samanpazannda aabaha 
kal'Jı ıalt>en idam edilecekler. 
dir. 

• 
"iki Kafadar,, 

---
Yazan: 

Fazıl Ahmet 
değil, bütün Arabiılan için ehem- " Zatı fahimanelerini Ankarada 
ıniyeti fU noktadadır ki, ilk de- hükiımet merkezimizde •el8mlamak- Güzide edibimiz F a:ııl Ah-
la olarak bir Arap hükfuneti Av· la hakiki bir memnuniyet hi11ediyo met Beyin yakında Milliyet aÜ· 

ta devam edeceklerdir. 

rupa hükumetlerinin blrit• tam rum. &na bu memnuniyet veaiıe9i Konya yerli mallar ıunıannda bir makate serisi in-
ırıüaavat Üzere bir muahede imza venn ziyareti ıeniyeleri, münasebet • • tifar edecektir. "iki kafadar" 
•lmit bulunuyordu. Hlcas ve Ne- )erini aanıimiyet ve karıılıklı itimat sergısı umumi ıerlevha1t altında ve 
eit'in komfU devletlerle akleıtiğl esaılan üzerine kurmuı bulunan 
ehemmiyetli bir muahede de fU• Türkiye Cümhuriyetiyle Hicaz - Ne KONYA. 13 A.A. - Belediye, ıünün ıiyaai, edebi ve içtimai 
l>at 1930 da Irakla lmzaladıfı cit ve mülhakatı devled ara11ndaki Konya yerli mallan ıergiaine İf- meselelerinden bahsedecek o-
llıuahededir ki bu muahede Kral bağlan daha ziyade kuvvetlendire- tirak edecek firmaların eetirecefi lan bu yaaıları, karilerimizin 
Faysal ile Kral lbnlaauudun tarihi cektir. Buna kanaalon vardır Mem- mallardan Belediye hlaıeıi ve ok- büyük :ıevkle okuyacaklarına 
hıülikatlarmdan aonra imza edil- leketlerinizin terakki yolunda inki- lruva reaml almama,.a karar ver-. " ıüphemiıı: yoktur. Esasen Fazıl 
"'lftİ. ph için aarfolunmakta bulunan ı•Y mittir · Ahmet Bey, "iki kafadar" aer 

• Emir F ayaal Hazretlerinin ret Türkiyede aliıka ve takdirle ta-
B b d i 1 lavha11 altında zarif ve nükteli 

tnndiki seyahatleri, Hicaz ve Ne- Emir Feysal Hz. <Devamı 6 ıncı sahif~de) Om ay a syan ar 
c:it'in muahede akteıtiği memle- yazılarile karilere kendiaini ııev 

Dlln de ekmek alabilmek için fırınlar iJnilnde bıc 
kala/Jalıh vardı .. 

Ekmek bollaşıyor •• 
Narh fırıncıların istediği gibi 

2 kuruş yükseltildi •• 
Fırıncılar bugün ihtiyaca kAfi ekmek 

çıkaracaklardır. 
Narh illnı günü, bir giin evvele alındı .. 

Buhrana sebep ne oldu? - Fırıncılar ne istedi, Bele· 
diye ne yaptı? • Narhın yllhseltilmesinde hnll olan 
nedir? - Belediye neler yapabilirdi, niçin yapmadı'! 

Darı günden beri lıtanbul an- l halk günlük ekmeğini aatm ala 
cck harbi umumi içinde görülen bilmek için mücadele halinde. 
bir man:ıara irae ediyor. Fınnla- Bui!day mı yok? ı Hayir. 
nn cnÜnde mÜthq bir 1 ~iham, , (Devıımı 6 IDOI ııabJf«Je) 

Otomobil yarışlarına 
kimler giriyor? 

isimleri Bugün Neşrediyoruz 

Y anş cuma günü tam saat 
onda başlayacaktır 

17 Huiran cuma ıününe 3 
gün kalch. Türkiye Turing oto
mobil kulübü ile ııazetemi:ıin 
!lllÜftereken tertip ettifi bu ya. 
nı aon beynelmilel eaaaata mlk 
ten ittir. Y arı,ın ıon det-ece mun 
lazam cereyan edebilme.i için 
bütün tertibat almmıfbr. ET. 
velce de ya:ıdıtımı:ı ııibi yanılı 
tinye köprüsünün Maalak tara 
fmdaki batından Zincirllkuyu 
karakoluna 200 metre kala bu
lunan bükmede bitecektir. 

Müsabaka dört kateııori ÜH 

rinde olacaktır. Ve aaat onda 
baılayacakbr. Şimdiye kadar 
15 otomobil yazılmııtır. Bun
lann 9 tane.i amatörler tarafın 
dan atirtilen, 5 tane.i de huauıi 
araba ıof6rleri tarafından ku1-
lanılan otomobillerdir. Kadınla 

<Devamı 6 mcı salıifede) 
Yarışa girecek hanımlardan 
Samiye Burhan Cahil Hnı. 

ketleri sıra ile ziyaret etmek ve BOMBA Y, 13. A. A. - Cumar- dirmiı bulunuyor. "İki kafa· 
bu d ı 1 I H' N · takip edenler bu vazifesinde mu- gelince; bunun her zaman batır- teai ve pazar günlrei birçok isyan- dar'' 1 bekleyı'nı'z. Bi i i 

ev et ere ıcaz ve ecıt ara· 1 ğ • • b' . 'b 1 1 r ne unıunıi nıüfetti."lih ba"-"'·a~tn' F.a•lı B•g ..-
11 •ındaki doatlufu takıriye eylemek vaffak olduğuna zerre kadar fÜp ayaca onız en samımı ır ınlt a ar o muıtur. 24 kitinin yaralandığı ., y•n..,, v • g au 

~aluadına matuftur. Emir Haz- he etmemektedirler. bıraktığını söylemek kafidir, ve bunlardan betinin öldüğü haber dostlarının hararetli teşyii arasında Anharay' gitti • 
.. "'.,tl .. e"'ri"'n"'in_ae,,;y;,.a_h_a_ı __ m_e_rh .. a .. 1 .. e .. ıe .. r .. im .. ·--·Se-ya•h•a•t•in-b•iz•e-•a•it~•a•f•b•"•"'•n•a•••••••A-hm•e•t •Ş•O•KR-•0-•v•erili•' .·y•o•r·------------------ -------R_e_s_m_imiz istasyonda alınmıştır. YazlBı iç sahi{ ede .. 



1 

ıı 

ıı 
ıı 

übadele işlerindeki 
ihtilaflı üç mesele 

Bitaraf azaların hakemliği ile 
bu ihtilaflar halledildi 

Muhtelit Mübadele komisyo- ı serdettiği noktai nazara, Yu
nunda Türk ve Yunan murah- nan heyeti İftirak etmemiıtir. 
has heyetleri araaında ihtilafı Yunan heyeti bilumum tabiiyet 
mucip olup ta bitaraf aza M. j ihtilaflarının bitaraf azaca ve 
Holştat ve Anderaon'un hakem mukavelenin çizdiği çerçive dai 
liğine havale edilen meıeleler resinde halli lazım geldiği ka
hakkında kararlarını verdikleri naatini izhar etmittir. Bitaraf 
ni ve bu kararların Türk ve Yu aza bu huauata hakem sıfatile 
nan murahhas heyetlerine teb- ittihaz ettikleri kararda, kendi. 
liğ edildiğini yazmıttık Bu ka !erinin bilcümle tabiiyet ihtilaf 
rarlarda kısmen Türk, kıamen )arının , mukaveleye tealldk e
de Yunan noktai nazarları te- 1 den meaailde, hallü faslına sa. 
yit edilmiştir. Kararlardan bir lahiyettar oı'duklarrnı beyan et 
kısmı prensip ihtilaflarının hal mitlerdir. Bu karar da Yunan 
!ine, bir kısmı hususi ethasın noktai nazarının galebe ettiği 
vaziyetlerine tealluk etmekte- anlatılıyor. 

dir. Prensip ihtilaflarının halli- Allkara ifilafııames/11 t11 
ne tealluk eden kararları asağı t f l · 

d d. - e ·' rı ya erce ıyoruz: 

"Do111icille,, nıe.~elesi Bitaraf aza tarafından ha
kem sıfatile ittihaz edilen di-

Atina muahedeaine teYfikan 1 ğer bir karar da Ankara itilaf
" unanlı olduklarını iddia ede- namesinin 9 tincu maddeainin 
ek Ankara itilafnamesinin 9 5 inci fıkrasının tefsirine dair 
ıncu maddeai mucibince lstan- olan karardır. Bu fıkra mucibin 
ıul'daki mallarının iadeaini ta- ce Jstanbul'da kain olup iadesi 
ep eden Rum ortodoksların, lazım gelen Yunan emvalinin, 
'tina muahedesi mucibince Yu bu muahedede sarahaten Yu
ıan tabiiyetini iktisap edip et- nanlılrğı tasrih edilmiyenlere, 
medikl~r~ ve ~-ilh~ua Atin~ mu ,. her iki d~vlet .arasında mevcut 
ahedesmın 4 uncu maddeaınde ukuda muatenıden taayyün e
ı i kredilen "domicil~" kelimesi 1 den tabiiyetleri nazarı dikkate 
nin hukuki veya fili bir vaziye- alınmak suretile, iadesi lazım 
ti istihdaf edip etmediği meae- gelmektedir. Buna istinaden 
lesi Türk ve Yunan murahhas Türk heyeti murahhasası lstan 
heyetleri arasında ihtilafı mu- bul' dan firari olarak gitmiş bu 
cip olmuştu . Yunanlılar "do- lunan bir Rum ortodoks kadını 
rnicilie" kelimesinin hukuki bir nın bilahare Yunan tebaasın
vaziyeti istihdaf ettiğini iddia dan biri.sile evlenmit olmasının 
etmi9ler ve Yunan Belediye si- 9 uncu maddeden istifadesini 
cillerinde mukayyet olan bir temine kafi olmadığı kanaatini 
kimaenin Yunanlı addedilmesi ileri aürmüt ve bu hususta mu
lazıın geleceğini beyan etmiş- · kavelenamenin 8 inci ve 9 un
lerdi. Türk heyeti murahhaaası cu maddelerile firarilere ati: o
da bu kelimenin fili bir vaziye- lan 28 inci ve 12 inci maddele. 
tı tazammun etmediğini ve Yu rini delil olarak göatermittir. 
nanlı olabilmek için Atina mua Yunanlılar bu fikre iştirak et
hedeainin mevkii meriyete girdi mediklerinden mesele bitaraf 
ği tarih olan 11-14 teşrinisani azanın hakemliğine havale edil 
1913 tarihinin esas olarak ka- mi9tir, Bitaraf asa Ankara iti. 
bul. edil~esi ve ala~adar~arın ~ l tafnameainin meriyet tarihi o
tarıhte fılen Yunanıstan da mu lan 23 temmuz 1930 tarihinde 
tcmekkin bulunduklarını delail 1 ve Türk ve Yunan kanunlarına 
i!~ ~1!1dadt. etmel~ri. laBz.ım gfelece- tevfikan ihraz edilmit olan Yu-
gını ı ıa etmıştı. ıtara aza .. . . 
hakem sıfatile ittihaz ettikleri nan tabııyetmın , Ankara muka 
karar, Türk noktaı nazarına te- velenamesinin 9 uAcu madde-
vafuk etmektedir. sinden müstefit olmak için, ki 

Tabiiyet ifıtiliJ{ı fi geldiğine karar vermişlerdir. 

Muhtelit Mübadele komiıyo Yukarıya dercettiğimiz ka. 
nunun 17 numaralı kararı mu- ı rarlardan batka bitaraf aza ıe
cibince bir taraftan Türk ve ne prensip ihtilafını halleden 
Yunan hükumetleti, diğer ta- veraset meaeleaine dair bir ka
raftan ~ir ecnebi hü~_um~t ara- rar ittihaz etmit iseler de bu ka 
sında hır ,ahım tabııyetı hak- .. . 
k d ·ht'l "f h tt"- · t k Yar henuz Türk ve Yunan heye 

ır. a ı ı a zu ur e ıgı a - . . . 
dirde, bu tahırn mübadele mu- tı m~ra.hhasalanna teblığ edıl-
kavelenameaine tevfikan vazi- memı9tır. 
yeti kararla9tınlmazdan evvel, 
alakadar ecnebi hükümetle Efendiler; maziyi tarih kitapların 
Türk ve Yunan hiikfunetleri a- da, halihazırı gazetelerde okur ve 

d h ed b b 
öğrenebilirsiniz. Fakatl ... fakat!.. ... 

ra&ın a zu ur en ta iiyet i - istikbali ıörmek ve yaıamak. tatlı 
tilafının hallini beklemesini a- hakikatlar arkaaından kOfmak, rad
mirdir. Son aktedilen Ankara yonun gelecekteki kudret •e aleon
itilafnameainin 32 inci ve bil- ıumul mevki ve ehenuniyetni öğren 
haua 9 uncu maddeleri muci- mek İsterseniz Akif Saffet Beyin 
hince Türk ve Yunan hükUmet yeni çıkan '"Otuz sene sonra Türk-

lerin radyotelmik bayatı" eaerini 
leri arasında zuhur edecek ta. ı ka k l 

1 
mut a o uma ısıruz. 

biiyet ibtilflarınm bitaraf aza 1 

Karaya oturan ge
minin yolcuları 

HARİ.Cİ HABERLER 
Habeşistan 1 Başvekiller Cenevre-
Karışıyormu? • 
Sabık i .:;rator ye hareket ettıler 
payıtahta yürü
yeceğini bildirdi 

Habesistandaki hadiseler e
hemmiye.t keıbr:I -r~\<t,.dir. Ha

• 
lngiliz başvekilinin Pariste M. 

Herriot ile mülakatı 
Berlinde endişe uyandırdı •• pishaneden ka -

çan sabık impe
ratorLij Yasu'y · 
kartı gönderiler PARIS, 13. A. A. - M. Herriot, j reelrine vaaıl olabilmef.,..ini temine 

M. Mac Donald, Sir J..-ı Simon ve decektir. 
aıkerler hüku - M. Paul Boııcour saat ı 1.18 de Ce-
met aleyhine ' nevreye hareket etmişlerdir. Sesli si11ema mikro{OllU 
dönmekte ve s~ M. Herrioı, nareket etmezden ev- IJnüııde 
bık İmperato vel ayni trene binmiı olan M. Mac PARIS, 13 .A. A.- lqiliz heyeti 
iltihak etmekk 1 D?.~d ile samimi surette görüş- namına hariciye nezaretinde veril-

d
. I muıtur . mit olRn ziyafet saat 15,15 de hitam 
ır er. Sabık in· Müteakiben Fr•nsız başvekili . ga- bulmuştur. 

perator, 1916 s~ zetecilere şu beyanatta bulunmuı- M. Heriot, M. Mac Donald ve zi-
nesinde müslü - tur: Size şunu söylemek istiyorum. yafete iıtirak etmit olan hükümet 
man olduğu için ŞımdıJcı i..-nperator , A~.zum! imki n .. buldukça •.:k, ıık ve 1 erkanı yem<lcten sonra nezaretin 
hal' edilmiş ve HaUe S elassie , ":'~mk~n old .• ~ ~adar sur atle Pa- bahç~sine çıkmışlardır. Orada birçok 

h 1 Ş. d ' r11 e donmekbr. lkı konferansın iç- fotoğraf muhabirleri kendilerini bek 
apse atı mıştı. ım ıye kadar tima müddetlerinin ne kadar devam liyordu. 

birkaç defa kaçmış ise de yaka edeceğini ve benim için bu içtimalar Sesli sinema mikrofonunun önün
lanarak tek rar hapse konmuş- ı dan hangisinde hazır bulunmamın de beyan .. tta bulunan M. Mac Do
tu. Bu defa yakalanması müt- ı zaruri old~~un'.' he_nüz bilmi~orum. nald,Lausanne konferansının meıgul 
kül olaca ğ ı zannedilmektedir. Fakat .~an~_ ı., •ti~~ var. Bınaen- olac;ağı müşkil !"eseleleri tavzih mak 
LI .. y · d'k' · t' ' H leyh vucud.:,...1•e ıhbyaç hasıl oldu- sadıle M. Hernot ve Fransız hüku-

J asu şım ı ı ımpera or a - la '- ·· • ti ha 1 · ki "I" ki ld - d ·ı S I . , h .. gunu an :;-taz ıur a e ve t metı er runa mu a 0 ugun an 
1 e e auıe ye aber gondere- ta tayyare - ıelki bu hafta niha dolayi duymakta olduğu mahzuzi-
rek yağmurlar durduktan son- yetinden ev' takeriı'e dönecek olur ı yetten bahseylemiştir. Mümaileyh, 
ra payitaht üzerine yürüyerek sam buna h.,15.-c etmemek icap e- böyle bi .. mülakattan beklem•kte ol
kendiaile hesaplaşacağını bildir ı der._ Bunu , ., ,t.~imdiden söylemeği dugu ümitlerin boşa çıkmamıı ol-
mişti tercıh ederim, ara ani bir azimet ve duğunu sövlemiştir. 

r. avdet bir takım yanlıt tefsirlere yol 
imperator yakalandı açabilir. 

ı T ren "Yap.ıın Herriot! Yaşasın 
Aı•usturyaya mali yar

dım etrafında 
ADIS ABABA, 13. A. A.- 17 se 1 Mac Donald!" nidalan araaında ha· 

nedenberi mahpus bulunduğu hapiı ı reket etti. PARIS. 13. A. A. _ Dün ıabah-
haneden birkaç hafla evvel kaçmıı • ki Fransız - lngiliz mükalematı, 
olan sabık Habeş imperatoru Lij M. Vo11 Pape11, Lausaıı- bilhaosa Avusturyanm vaziyeti etra-
Yasu bulunmu~tur. ı' ne'a gidiyor fında cereyan etmiıtir. 

İngiltere bankası eıasen evvelce 

J 
P ARiS, 13. A. A.- Berlinden Avuıturyaya 100 milyon şiliq-aponya bildiriliyor: lik bir kredi vermit olduğundan ln-
Lauoanne'a gidecek olan Alman giltere hükumeti, Avusturyaya mut 

V M • heyeti ile batvekil M. von Papen lak surette lüzumlu olan mali mua-e ançUrl yann hareket .edecektir. Mümaileyh veneti yapmanın ıimdi diğer kefil 

Yeni hükumet ne 
zaman 

resmen tanınacak? 

müzakerat bidayetinde devlet adam milletlere ait bulunduğu kanaatin
ları !rı~11nda vu~bulacak ilk temıu dediı-. Fransa, Tuna memleketleri
lara ı ştırak edcbılmek ~rzuıundad!r. . nin mali ve iktisadi ihyas ı için ya

Almanya ~'!sanne da nasıl bir pılacak beynelmilel teşebbüsten lb-
hattı hareket ıttıbaz edecek? tiyaçlarının müstaceliyeti hasebile 

Hükümct bu hususta gayet muh- evvela Avusturyanın istifade etmesi 
t~rizane bir lisan kullanmıştır. Ger- ne karar verilmesi §artile böyle bir 

TOKYO, 13. A. A.- Seiyikai ve çi tamamile münha11ren M. Brüning yardımda bulunmaia amadedir. 
Minseito fırkaları yeni Mançuri bü- tarafında" -b:ıd iı olan yolu takip Cihanın iktiııadi ihyaımın esaaıoı 
lanet.inin Japonya tarafından bir an edec:ell-"'.~ a ı: mit iıe de hw t~kil eden itimadm yenid• teeı
evvel buıınmuı hakkında Diyet mec: türfıc:ıebılirler. -:-mi ihlal e- süsü kaygusile mütehassis bulunan 
lisine yarın bir takrir vereceklerdir. decek ' "r ,.,.. t'ı nzıyet almaktan M.Mac Donald'm Lausanneda temılİI 

Hükumet bu takrire müıait ve ta j m~~bbirane bir aıırette İmtina et- edilecek olan devletlerden sulhu mu 
raftar görünmektedir, fakat resnü mııbr. hafazaya müteahhit bulunduklarına 
mahafU Lytton komisyonunun ra- Almanya'nın dahilı siyasetinin dalr bir bey~nname imza etmeleri 1-
poru ırelecek Eylul'den evvel öire- alt üıt olma11 büyük Britanyada tev çin aayret sarfettiğl teeyyüt etmelı:
nilm~dikçe ~t'i bir ~reket~e bulun lit etmiı olduğu gibi lngiltere ile tedir. 
mak ihtlmalı olmadıgını ıboas et- Fransanın mukareneti de Berlin'de 
mektedir. 1 oldukça heyecan uyandmnışllr. Pa- ff kik 

Oümrilk işi riı'te Fran11zlarla lngilizter araun- a aten tayya-
da cereyan eden milzakereı ... bura- reci Bertram mı? 

ŞANGHA Y, 13. A. A.- Japon- ela dikkatle takip edilmit olup Lau-
ya'nın Mançuri'de bir Japon güm- aanae ve Cene-v\'8Cle Fransızlarla ln
rük Umum Müfetti,Uji ihdas edece gilizlerl birbirine diltilrmenin kolar 
iine dair olan ve selİllıİyettar bir olanuyacağ-ı Berlin' de anl~Jmııtrr. 
menbadan çıkbğı rivayet edilen ha
ber Şanchay' da büyük bir en dit• 
uyandırmııtır. 

İ11giliz ve Fra11sız 11azır
ları arasında ilk temas 

Cha11ghai Yuııarlak ınasa 

k , PARIS, 13. A. A.- RMmi tebli.-
on,eransı .. 'kb' H M Ma Donald gın ru ın ıanı ve . c 

LONDRA, 13. A A . Daily I ile M . Heriot'nun lngiliz - Franıız 
Teleıraı>he gazeteal, dlplomaai ma- onferan11 neticesinde vuku bulan be 
lıafilinin Japonyanın yakın bir ta- yanatları her iki nazır ara11ndaki ilk 
rihte içtimarnı iltizam ettiği Cbang- temasın !elit etmiı olduğu milnt in 
h.ai Yuyarlak Maaa konfennımm tibai tekzip eylememiıtir. 
tehiri için ecnebi sefirlerinin Tokio 
hükıimeti nezdinde teıebbüılerde bu Bu bapta Temps gazetesi yazdığı 
lunmalarmdan dolayı hayrete düt- bir makalede, ilk temasın ., mükem 
müı olduğunu haber vel'mektedir. mel intibai vermit olduğunu zikret 

mektedir. Bu !etehbüı, Çin'in bu konferans 
ta layiki veçhile kendisini temsil et Mezkur gazete, vücuda getirilen 
meıiıae Japonyanm mani olmak ar- havanın 11kr bir qtiraki mesai için 
zuıunda bulunm114 olmuına Ameri- çok müsait bulunduğunu söyledik
kanm iıe Çin'in bu konferansta eli- ten ıonra diyor ki: 

PERTH, 13. A. A.- Yerliler, or
manda Vydham'm 100 mil kadar 
tlmali garb\ıinde cenube doğru git
mekte olan iki beyaz inaanrn nine 
tesadüf etmiş olduklarmr IÖylemlı
tlr. 

Bu izin tayyareci Hans Bertram 
Ue arkadaır Chauımann'ın izi olma
aı zannediliyor. Bunlardan 14 ma
yutanberi mal.mat almam111111f idi. 

Y erlilel', misyonerlerden rahip Cu 
bere' e bir mühür ile bir mendil ver
miılerdir. Mendilde H. B. markası 
vardır. Yine yerlilerin rahibe vermİf 
oldukları ıigara tabakası üzerinde 
hııkkedilmiı bir talom almanca ke
llıneler vardır. 

Bu misyoner, almanca bilmediğin 
den bu y~zıların ne demek olduğu
nu söyliyemiyeceğini beyan etmit
tiT. 

~· • 
Faysal Hz. iş banka 

nı ziyaret etti .. 
Emir Hz. "Böyle bir esere gö 
den inanılamaz" buyurmuş 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Emir Fayaal Hazreti 
Bankasını ve Ziraat Bankasını ziyaret etmiştir. Muhtere 
fir İt Bankasının her dairesini gezmit, Bankanın faaliyet 
saisi hakkında kendilerine verilen izahatı alaka ile dinle 
Bankanın cümhuriyetin muvaffak eserlerinden biri olduğ 
renince takdirlerini ifade ile: "Böyle bir esere görmeden 
lamaz" buyurmuıtur. 

Meclis reisinin ziya/ eti 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Meclis reisi Kazım Pasa 

Hazretleri şerefine bu gece Halkevinde bir ziyafet vermi"st 
rın aktam Emir Hazretleri tarafından Gazi Hazretleri v~ 
met erkanı şerefine Halkevinde bir ziyafet verilecektir. 

Sovyet teşrifat müdürü 
Ankara'da 

ANKARA, 13 (A.A.) - Emir Faysal Hazretlerinin re 
!erinde lstanbula gelmit olan Sovyet hükfuneti teşrifat mü 
umumisi M. Florenski vaki davet üzerine Başvekil Paşa H 
!erinin misafiri olarak Ankaraya gelmi~tir. 

Temyiz teşkilatının tevsii 
ANKARA, 13 (Telefonla ) - Temyiz teşkilatmın tevs' 

devlet memurlarının maatatının tevhit ve teadülü hakkındı 
nunlara zeylen hazırlanan layiha Millet Meclisine takdim 
mittir. Bu layihaya göre yeni icra ve iflas kanununa tevfikan 
yiz edilecek mevaddın tetkikatı için temyiz mahkemesinde 
ve iflas dairesi ünvanile yeni bir daire teşkil edilecek ve ba 
kanununun ikinci maddesine merbut cetvelin Adliye vekale 
mahsus kadrosunun ikicin derecede bir ikinci reis lik besinci . . . 
recede üç azalık, onuncu derecede bir başmümeyyizlik, onbi 
derecede iki mümeyyizlik, on ikinci derecede üç katiplik, on 
düncü derecede üç katiplik ve on yedinci derecede keza yedi 
tiptik ilave olunacaktır. 

Vakıflar hakkında kanun 
ANKARA, 13 (Telefonla) - 4 Teşrinievvel 926 tarihin 

evvel mevcut olan vakıflar hakkında bir kanun layihası hazır 
narak Millet Mecliaine tevdi edilmiştir. 

Hususi hastaneler için kanurı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Hususi haıtahaneler hakkın 

bu hastahanelerin açılma ve idare §artlarını ihtiva eden bir 
nun layihası hazırlanmıttır. 

Uludağa bir 111etre kar yağdı 
BURSA, 13 (Milliyet) - Uludağa hır metre kadar kar Y' 

mıftır. Yaylaya çıkarılan hayvanlardan yüzlerce koyun ve 7 
ke. soğuklardan telef olmu9tur. 

Bulgaristanda Türklere meza~ 
lim yapanlar tecziye edilecek 

SOFY A, 13 (A.A.) - "Balkan muhabiri mahsusumuz bildİ' 
riyor: Bulıaristanın Kesareve iıimli Türk köyünde Türklere ıtJ 
zali"t'. yapıldığı ve Türk cam is ile mektebinin yakıldığı hakiund' 
k i ne!rİyat üzerine Bulgar dahiliye nazırı ıazetecilere beyanatlf 
bulunarak hadisenin izam edildiğini, maahaza tahkikat icra et' 
tirerek mea'ullerin ve mücrimlerin tecziye edileceğini söylerııİf 
tir. 

Sovyet - Japon cemiyetinin 
içtimaı 

tarafından hallı lazım gelmek- ' 
tedir; fakat Türk heyeti murah 
hasaaınrn, Türk ve Yunan hü
kumetlerinden gayri bir devlet
le tahaddüs edecek tabiiyet ihti 
lafının halline kadar alakadar 
tah11ların, mer'i muahedelere 
göre vaziyetlerinin teabit edil
memesi lazım geldiği hakkında 

ğtt devletlerle müsavat dairesinde [ .. Bu hava muhafaza edildiği tak 
kendisini temıil etmesi huıuıunda ı dirde Önümüzdeki iki konferanıtan 
iorar eylemiş bulu.nmaaına hamle- hiçbir siyasi teıebbüsün veremiyece 
dilmektedir. ği mucizeleri beklememekle beraber 

VEI HAi VEI, 13 .A. A. - Keaif Çln'in konferans aza11 meyanında ı Cenevre de Lauaanne müzakereleri-
bir ıis neticeıinde Chiming adaaı bulunması takdirinde Mançuri me- nin çok kolaylık keabedeceğini dü
açıklartnda karaya oturmuş olan aeleıini ortaya atma31ndan ve bunun 1 ,ünmek haklı olacaktır. 

Mümaileyh, kendiıine verilmit <>
lan diğer eşya ile beraber bu aİgara 
kuluıunu da Vyndham'e gönder
mit ve ayni zamanda yerliler tara
fından verilen malumatı muhtevi bir 
de melıtup inal eyleıniıtir. 

Milli müdafaa nazırı, garbi Avuı 
turalya hava kumpanya11run rahip 
Cuberc tarafından verilen malümata 
iıtinaden taharriyat icra etmeıi için 
mezuniyet vermiıtir. 

MOSKOVA, 13 (A..A.) -
Tokyodan bildiriliyor: Sovyet.. 
Japon cemiyetinin s-lik he
yeti umumiye içtimaı münHe
betile T okyocla bu cemiyetin re 
isi bulunan Japon .-k&nı harbi 
ye reisi Prens Kanm neııdlnde 
bir re.mi kabul yapılmııtrr. 

P~ Kanin ile Japon Ba, .. ~ 
kili ve Sovyet büyük elçisi, iri 
ettiti nutuklarda Sovyet Soef' 
list Cümburiyetleri ittihadı iJ! 
Japonya araamdaki dostane P'"' 
naaebatm takviye ve inkiıafıO' 
da bu cemiyetin ifa ettiği rdJ 
ltaret etmi9lerdir. 

Vheng Kine gemisinin 350 çinli yol iizcrine Amerika ile Japonya ara- ı · Görü,meler gelecek aylar zarfın
cuıu, 2 !naifiz torpito muhribi ta- J sınd_a fiddetli bir ihtilaf zuhur eyle- da yapılacak olan müzakerelerin 
rafından kurtarılmıştır. mesınden de korkulmaktadır . müe11ir bir ıurette ve kat'i hal ça-

--------------------------------·---------------~~----------'!!'!!'"~~!"!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~!'!!!!'!!'!!""'!!'!'!!!!'!!''!!!!!!!!!!""!!"!""'!!'!!!!""""'!!!!!11!!!!!!!!!!!'!!!!'!"!!!!'!'!!!!!!!!!""'-'!!'"'"""!"'!~~----~ 

( __ ik_t_ıs_a_d_i_v_e_M_a_li_H_a_ft_a_) 
F ransada yeni tetekkül eden 1 yetin manevi ıztırabını durdu

Herriot kabinesi ıeçen hafta rabilirler ve korku ve itimatsız 
Mrfında Parlıman' da beyanna- lığı tahfif etmek suretile iktısa 
mesini okudu ve büyük bir ek- di buhranı da tadil edebilirler." 
scriyetle itimat kazandı. Mev. Tamirat ve borçlar meseleaine 
kiini tarsin etmek isteyen her ıelince, verilen .imzanın haysi
yeni hükumet gibi M. Herriot :ret ve ıerefile himaye edilmek 
da içtimai ve iktıaadi sahada te olan muahedelerin temin et. 
bir çok vaitlerde bulunduktan tiği hukukun inkar edilmesine 
sonra sözü dünya buhranına meydan vermemekle beraber, 
nakletmiı, fakat bu noktada dünyada daha büyük bir iatik
sadra ıifa verecek hiç bir ıey rar ve milletler beyninde haki
söylememİf, bilakis vaziyeti ki barışmaları temin etmek ıa
pek karanlık renklerle tasvir et :reaile, mukavelelerin yerine ıe 
miştir. M. Heniot diyor ki çebilecek her hangi bir projeyi 
"Dünya teşevvüş ve t•tkınlık tetkik, veya bu yoldaki t~eb
içindedir. Bir çok milletler ıztı- büslere bizzat giriımeğe hazır 
rap çekiyor; fakat kendi fela- olduğunu beyan etmittir. 
ketlerine biz bigane değiliz. Y oung plin.uıın değittirilme 
Azim ve İrade sahibi inaanlar, sine artık cidd bir mini kalma 
birle•erek, hiç olmazsa be~eri - mıı demektir; yeter ki Franaa. 

---o • CllnJc 

nın Almanyaya kartı gösterece Mr. Davea, Amerikada Recons bütçeyi sülüs nisbetinde tenkis 
ği semahati, bizzat Amerika Ce truction Firuınce Corporation etmek mevzuu bahistir. Mr. 
mahiri Müttahide hükumeti de reisliğinden istifa etmiştir. Charles Rist'in, diplomasi tari
kc,ı<li borçlarına kartı göstersin İngilterede, sterlinı'in suku ki ile ve Fransa hükumeti va11-

F akat acaba şu sırada Ame- tundan sonra, iktısadiyatın in- taaile Romanya ya teblii olu
rika böyle bir fedakarlık göste-

1 
kişaf edeceği hakkında bir ara- nan raporu büyük bir tesir hu

recek vaziyette midir? Amerika lık beslenmit olan ümitlere rağ sule getirmittir. Münderecatı 
nın hali hazırda vaziyeti §U su- men, i,sizlerin adedi gittikçe mahrem tutulmakla beraber, 
retle hülasa edilebilir: On mil- ç.oğalmaktadır. Geçen mayıs a- 1 tere şüh eden bazı haberlere 
yon itaiz ("'), eıki muhariple- yı nihayetinde iki buçuk mil- ' gö· bu rapor, Romanya hazi
rin müddeiyatr, bir buçuk mil- yon işsiz vardı. Bu mikdar bir ne idaresi hakkında pek müsait 
yon dolar bütçe açığı, doların ay evvelkine nazaran 90 bin, bir liaaıı kullanmamıtlır. Mr. 
altın parite'den aynlma11 teh- j bir ıene evvelki ayni aya nisbe. Riıt, Romanyaya, istikraz için 
likesi. Bilhassa bu nokta üzerin ten de 110 bin fazladır. değil, fakat maliyesini düzelt. 
de son ıünlerde İngiliz malt ga Buna mukabil Almanyııda mek için Cemiyeti Akvamdan, 
zeteleri pek muairrane tevak- nisbi bir salah vardır. Mayıs mütehassıs talebini, tavsiye et-
kuf ediyor, doların akıbetini nihayetinde işsizlerin adedi mış .mış. 

Esham ve TahvUA.t 
metkôk gördüklerini açıkça 5.580.000 dir ki, on beş gün ev 
söyliyorlar. j velki vaziyete nazaran doksan 

, ~;;..;;;~;~:;~.~; 1 ~;. ::::.'::::::~; .. rn - •:.t:~:~:E·;::; 
hiri müttehide nüfusunun dörte birl lı vazıyetı ıon bır kaç haft:ı zar liyet bu hafta devanı etmedı. 
demektir. frnda vahimletmitlir. Orada da ' Zaten piyasamıza haı olan, u-

yuıukluktur. Bu uyuıukluk ide 
ta "endemique" bir hal almıt· 
hr. Hariç piyaaalann teairi ve 
ya dahili bir sebep olmadıkçe 
piyasa kımıldamaz. 

Geçen pazartesi akıamı UDi 
fiye 44Y. da kalmııtı. Dün ak
ıam temayül ataAıya dojnı ol
mak üzere 42 de kapandı. 

Hükdmetçe açılan bası mü
nakasa ve müzayedelerde pey 
ve teminat makamında kullanıl 
mak ii%ere istikrazı Dahilt tah 
vilitına hafta zarfında bazı ta
lipler zuhur etti. MalGm oldu
Au üzere İstikrazı Dahili tahvil 
leri başabaı flatına kabul olun
maktadır. Bu sebeple geçen 
hafta 931!2 a kadar düıen tah
viller dün 94% ye yükseldiler. 

Anadolu esham ve tahvilatı 
üzerine mühim muame!AI ~r vu
kubulmadı. Bunlar eeç~ı hafta 
ki fiyatlarını mubafaz.A etmek. 

tedirler; yani, aksiyonlar tll• 
obligasyonlar 27, mümeuil •~ 
netler de 22 lira. 

lt Bankaları üzerine muaoı' 
le cereyan etmedi. Nominal fi• 
yatı 9,20 liradır. 

Anlan Çimentolar 7,95 tel' 
8,30 a kadar bir hamle gö.tel'' 
diler. 

İttihat Deyirmencililı 19)dı 
Şark Deylrmencilik 2, 10 !iradi 
aıı:ıcık gerilemiılerdir. 

Tramvay 45, Bomonti 'JJ. 
Reji hiHeleri 4, 1 O lira etm8't1 

dir. 
Kota harici Mısır kredi fcıl" 

siyelerinin fiyatı berveçhi ati· 
dir: 

1886 tertibi 169 lira 
1903 » 92 • 
1911 lO 90 D 

Altın, ıeçen hafta fiyatıırı' 
muhafaza etmektedir: 932 lı!r 
ruo. JC. P'.: 



Ev sahipleri beya r ceklermi 
Ekonomi 
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Bulgaristanla ticari va 
ziyetimiz görüşülüyor 

ı Komite dün Oda'da toplandı 
rı Memlelı:etiaiale BulıarietaR 
ti araunda iktuadt ,..,.Mba- ~
- laipfı içm Nfeld<IH ed- ~-e 

ve dün Ticaret oda .... da N-h zade 
İl Milat Beyin riyaoeti altında top

lanmlfbr. Komiayotı BuJııariıtan
la TiW!riyenin mütekabilen ihra
cat yapablleceli maddeler Üzerla 

Ticaret odaoının yaptıiı tetkikata 
töre, bu aene al...acak tütün mikta
rı 200 milyon '""• kıymetinde ola
•klır. 

Sellnik panayırı 
Beynelmilel Seli.Dik panayırı 11 

Eyl61de açılauk ve 25 Eyliilde ka-de meıaul olmaktadır. 

Ticaret odalan panacaktır. 1 
Yunan Seyriaefain idareıi panayı 

ra i9tinık edecdrlftoe tenzilat yapa
oaktır. kongresi 

l)I Mıntalra ticaret od.lan konıre.i 
ir bu ayın 25 inde ıaktedllecel<tir. 
tıo l stanbul Ticaret müdürlüfl mm· 

takau dahilindeki odalar .-elik ra
ııorı-1 ıöndermitlerdİT. 

isveçte yumurta 
ithalibna zam 1 

' 
Odaya Jelen mal6mata na:ıaran 1 

laveç Mllı:6meti yumurtadan al
makta oldulu rami yüz kiloda 20 
Krona çıkarmıttır, 

Bulgaristancla 
ithalAt dövizi 

Odaya ,.ıen malftrnata nazaran 
Bulgar milli banlıaaı ti .. ret ve sa
nayi erbabn. ırönderdiii bir ı.mim
de bu aene ıreçen .-eki ldhalatın 
•ncak yüzde elliol niıbethule lclh11-
'." ~ yııpdabileceğlai, bundan fazluı 
çın döYiz verilmiyeccjini bildirmiı
ıir 

İspanyada pamuk 
iı zeriyatı 

Ticaret odasına gelen mal6mata 
nazaran l apanya hukümetl pamuk 
ıttıyatını arttırmak için bet oenelik 
bir program yapmııtır. 

Mağazaların 19 da 
kapanın ı 1 teniyor 
Şehrimiz manifatura. hl afiye 

nağazalan milıtahdemin cemiyeti 
ticaret odaaına bir milracaaıta bulun 

lı' 'ftu tur. Bu müracaatta ıehrimizdcki 
nanifatura mağazalarınıa müttefi
i&an akpm ıaat 19 da kapanmasının 
lemini İ5tenilmektedir 

Oda bu huauıta tetkikat yapmak· 
tadır. 

Bulgaristandan 
çilek ihracatı 

Bulgarlıtanclan çilde ihracatı"' te 
mİlı ~n Filibe civannda bir tayya
N iıtaayonu teei. eclilmiıtir. 

Ticaret odaa- yaptılı tatkika
ta göre, Bulırariatan bilhaua Bucla
pqte, Berlin, Parü ve Romaya ih
racat yapacaktır. 

İngilterenin mayıs 
ithalat ve ihracatı 

LONDRA, 13. A. A~ Ticaret 
aezaretinin tebliğine nazaran Mayn 
ayı zarfındaki ithal niıan ayma na
zaran 2.248. 157 lnıriliz liralık bir 
fazlalıkla 55.735.344 Stcrlinır'e ba
lil olmu§ ve bu ay zarfındaki ihra
cat ta geçen aya nisbetle 4.584.929 
lııgiliz liralık bir nolnanlıkla yal· 
nız 30.196.984 .llterling'e yükıele
bilmiştir. 

R dyoda ticari 
haberler 

• • Ticaret odaoı umumu alakadar e-
ng ıltereye ıthalat , den havadialeri nC§redllmeJı ÜHre 

resmi ı Radyoya vermektedir. 

Ticaret oda11na gelen malümata 
ııazaran, lqiltere1e ithal edllea em

~ tia giimriik reaimlerinin afi ıat14-
" 'ann kıymeti üzerinden alın.,.., lao 

rar~bnlmıttu, 

Cihan buğday 
vaziyeti 

Buğday meseleoi son günlerde e
hemmiyet kesbetmittir, Avrupa ve 
Amerika memleketlerinde buğday 

1 Taziyeti ve aliıkadar hükUmetler ta
rafından alınan tedbirler hakkında 
ihracat ofi•inden aldığlllllz taY• ı 

~ ı ırda yüzde 1 
munzam resim 

Ticaret odaıına ıelen malumata dilcknt nıaluınalı naklediyona•: 
•:ızaran, Mıaır hillrümeti lthalittA 
1. Ü • d .. d 1 Avrupa ve Amerikada hw mem-"Ymet zenn en yaz e ımınum el • d -'-·- , __ 

alma - • t' lelı..ı bujday mn eeın • .:r~uaa 
' ım ga lcanır vermış ır. alakadar olmuı ve hükümetlw bul-

omanya Bulgarlar- day vaziyetini tanzim husuıunda 

d 
•• .. l ı muhtelif tedbirlere milracaal etmiı

a n tuİU!J a ıyor terdir. Buğday meaelesi adeta bey-

Bulgar gazetderine göre, Romaı 
reji&i Bulgariıtandan külliyetli mil< 
tarda tütün alacaktır 

nelmilel bir 9elcil almı9ttr. 26 mart 
931 tarihinde Ro-ıla beynelmilel 
ihzari bir buiday konferanaı İçti
maa davet edilmiıtir. Konfer&n1 
buğday vaziyetini tetkik ebniı fa
kat müzakerat kati bir neticeye Ya· 
sıl olam:ım1~tır. 

BORSA 

13 Haziran 1952 
A~ı•m Fitıtlan 

Ruıyada hükümet buiday iatih
u.lat ve ticaretini temamen kontrol 
etmektedir. 

lııilırazlar $ T ab•illt ltalyada hü_klımet bu.iılay meı~e 
ıine büyük bır ebemmıyet atfetmıı hı (ı ilJ t'.f •• ~ ı . . 

•• , . onarı J ,'l'. ~.Jckln\.:: ~ . 
ı J.1u1abl!lde 41 ı• Tramvay 4.9.5 

1 ve buğday ha~bi ilin. edil~~r. Bu~ 
day vaziyctinı ye tıcart-tını ıali.h ı
fİn bir çok tedbiri~ ah~m':' n lıal
yada milli lıir mahiyet ıkbsap edea 
butday zfraat ve iatihaalıitı hakkın
da propagandelar yapılmq ".e ha!kı 
tenvir için konferanalar tertip edıl
mi,tir. . 

<.ıımrii.i rr t>,- Tlntt !Fi, 

~ı;dl nınhl •.25 Rıhtını tl,.O 
Aardıtt ~.'t$ ı Anıdotu 1 ır, -

T • kerh• 5.~~ i . lll tU5 
.ıır • flrledİJC 

04 
.,Millrl• ~il 12,-

( •aı.ı 

!.ahun 

: Baııkuı '•.20 ·ı erkot 
Çtnı~•to .Jv. 
('D)'08 Mf· 
Şark dey. 
Bıl)ıı 

Anat'olu. 16, 
i{t)I 4,if~ 

~ Jr hl\'J~!t 14,50 

Trım' av -t6. 
l nıuın ttıortı 10,M Şarl M -

Ttitfcın fifn.crıu t!. 

1 •rt~ 
1 ondra 
"-u\·ork 
M ano 
Bıuhel 

Atlna 

Çelr fiatlan 

;~; ~ l ~ri~U 
.: 45 Alıdm 
cı2.S5 Hrr•ın 

1,4(1,141/i rıııova 

ıo,97 ı P<fl< 
2,42 5 : Btik eş 

t HJ ı Hclrı a 
am ı.11~2 j l\JQI},_ \• 

Nukut (aabı) 

~i 
t lrıuJJ. 171 , ı ttli , Av. 

ı.t • 780. ı pe:zeıa. 

ı do fli ,O ı nıırk 
ı ~olti 

?4..ı Uıt 119 f 1 ~ıo 
' 1 .... l il! • p 

"··• ' ~\ e\ 
ı< ahml d; !I(. dlaar 

ı l erı ofeÇ 
l(ı ftı /ıı. tın 

ı ~ .. cldlyc 
ı nan•not 

Bir çok memlekeU.de buiday ih 
racal ticanti inhiaar altı- almmıt

uo br. fnhiaar uauliinü tatbik eden bat 
·~.- laca -leketler Bulırariatan. Y u-
t.!~ 1 

goal-. Estonya, Leton1a, avec 1,70 -Tı- h kü 
i,«l ve Norveçtir. Bulgariıtanda . ö - • 

14,76 metçe tqkil edilen bir komıayon 
bui:dayi doğrudan cloXruya miiatah
.Uden aatm almakta ve ihraç ebnelı 
te<liı-. Bu uaulün Bulgarİ•tanda müa 

16,0S.15 
bet faideleri ırörülmüıtür. 

hviçrede bu memlelı.ete mahıua 
lıir rejim ihdas edilmiıtir. Burada 

~42,5 ı.utday için tam manaaile bir inhi · 
4 sar mevcut değildir. Devlet muay

yen bir fiatla müıtahıilden buğda
)'1 mu1-yaa etmekte ve f.kat itha
U.tı serbest bınıkmaktadır 

2b, 

16, 
ti(), 

Abnanyada buğdayı himaye lçia 
tedbirler alınmıştır. Hali hazırda hi

luruı mayeyi temine matuf iki tedbirden 
biri giimrük resminin tezyidi ve dl
feri de un bnalinde bir kılllll )'erli 
bulday lıtiınalinin mecburiyetidir: 

Lehistan, Romanya ve Macarıa
!14,- tanda inhiııar olmamakla beraber 
30,- buğday ticareti ofisler vaaıtaslle 
~ tanzim edilmektedir. 

4!Ç,-

Avrupa haricindeki memleketlere 
ıelince buralarda hükumetler bult
day vaziyetini tanzim hususunda da 
ha büyük milşkillitla ı....,dftfmışlar 
dll'. Bu memleketlerde hükômetler 

ıı,sı 

, 1 Traktörler 
Teberru 
Listesi 

F enerbahçe klöbllnün mÜe•
sif ziyaı Üzer.İne ıazetemiz la· 

rafından bir yardım ıaakaadi
te açılan t .. berru 'liıteai devam 
ediyor. Dün de yardım eden 
:zevatın iıimJerini aıağıya der·· 

d
. • 

ce ıyoruz: 

1 

ı Gönderiliyor 
1 

---
Mütehassıslar bu 

akşam An
karaya gidecekler 

Ruaya tarafmdan hükiımetımi
ze hediye edilip Leningrat vapu· 
ru ile limanımıza ıelmit olan trak 
tör. tank, otomobil ve kamyonlar Teberru Li'itesi 

Kuruş 

İımini bildirmeyen bir avu~ 

1" kim ilen vapurdan çıkarılmıttır. 

1: Traktörler Ankaro.'ya gônderile-

kat 
Kemal ef. 
Amerikan lolca ntaaı 
Niko efendi 

100 

100 
200 
loo 

Galatuaraylı Vedat Bey 100 

Galataaaraylı Dr Münif B. 200 
Muleehhit Sudi Bey 20G 
Möayö Artaki 
Hoffer ilinat acenteıi 

R~•mİ ilanlar Türk limited 
ıiı keti 

Dünkü yelcün: 

Vilayette 

Bina vergi. 
Zamları 

600 
1500 

1500 

4500 
2055() 

25050 

lstiyenler beyanna
me verebilirler 

Yeni bina iratları vezısı zammı 
kanunu- tatbik içlD mal.iye ıubele
ri tertibat almaktadır. Maliye me
murları bl.- sahiplennin meaken 
lttihn~ ettikleri binalar ile akar it
tihu eyledikleri binalan te:blt et 
mektedirler. 

Bundan ba kn emlak slıiplerinin 
emlakinin evıahnı muhtevi verecek
leri beyannameler de kabul edil
mektedir. Şubeler hu beyannameler 
muhteviyatının halcikata mutabık o 
lup olmadıimı mahallinden tahkik et 
mektedirler. 

Defterdarlık ta v ginin uoul ve 
tatbikatı ve beyannamelerin ne MrRa 

na kadar kabul edileceği hakkında 
Milliye Velı.i.letinıleıı talimatname la 
temiıtir. 

Eytam m a ları 

Maq tevıiatına devam e.tth, baa 
dir. Deh dar Muatafa Bey diln 
ma8f teni .., bel erini teftit etmit
tir. 

lsveç ve Bulgar 
sefirleri gittiler 

laveç ve Bulgar sefirleri dün 
kü treııı.le Ankara'ya ııitmi9ler. 
dir. 

Hüsnü Bey Ankara
ya gitti 

inhisarlar umum müdürlü
lüne tayin edilen Tütün lnhi. 
sarı umum müdür vekili Hilı
nü B. Vekiletle temaı etmek 
üzere dün aktam Aıııkara'ya 
hareket etmittir. 

KilçGk Haberler 

* Bir buçuk seneden beri viliı
J'el ııhhiye midiir nıua-.inliiiai 
ifa eden Dr. Hiiaamettin B. iatifa 
etmiı ve Hereke falorikaaı tababe. 
tine tayin edilraiftir. 

• T etkiline laarar veril- Sıh

hat mürakaba he1eti riy .. etiae 
Sıhhi müze müdürü Kuchi Beyia 
tayin edileceği aöylenmektedir. 

. ................. -.... ·-··--· .. --·---
mevcut atoklarm ıarfını ve zeriya 

1 

ceğinden Haydarpaşa'da vagon· 
lara tahmiline batianmıttır. Bun· 

l 
ların kurulmaıına n~zaret etmek 
ve istimal tarzını gö~termek iize· 
re Rusya'dan tehrimize relmiş O• 

t lan dört miilehaısıs ta bu akşam 
ı ki trenle Ankara'ya gidecekler
' dir. Tanklar ve diğer eş1a fimdi-

lik şehrimizde kalacaktır. ........ 
/JeledlyPde 

! Elektrik 
1 
Kontakları 

--
Yangın çı arsa der

hal mahallinde 
tetkik edilecek .• 
Yangı" vukuunda ateşin elek· 

trik kosıtaiından çıkıp çıkmadıtı
nı derhal teabit ıçiıı yangmı mü
teakip mahalli ehli vukuf tarafra 
dan derhal keıif yaptınlması Be
lediyeoc kaymakamlıklara tamim 
edilmi9tir. He1etl fenniye kqfmi 
y ngından bir~ ırün sonra ya· 
pabildiii için yanrınm hakiki se
bebi liyikile anlafılamamaktadn-. 

Böyle giderse kana
lizasyon işlemiyecek 

Kanalizaa;yonun bir kunu ik
mal edllmiıtir. llıaal eclil- yer
ler Beyaıı:ıt, Divanyolu, Sirkeci ve 
civandır. Fakat tradaki teb 
itlem mekt , i ana 1 -
ma evleri, ue-eleri rapteden 
kulaklılrlar he üıı: i Jn odilmemiı 
tir. Belediye bu civar evlere defa 
larca tebligat yaptıfı halde ku
lakhklan lnta ettiren pek az kim 
ae vardw. Şimdiye kadar ancak 
11 av aaa llfıma raptedllaaiftlr. 
Bu kalald.lclann lota nıaarafl .... 
lere alt oldufwaclaa, h...ı..ea 9a• 
buk çabuk bu i4e 1a-flllamakta 
dır. Bu raptiyelerln İDfa maarafı 
100 • 150 Ura a...-dadır. Rapti
yeler t...,amen lnfll edilmedik99 
kanalt.uyon iti eame lmkla 
yoktur. Beledi,. allkadarlara Je 
nlden tabHırat yapmıtlır. 

lnzıbat komisyonu 
dfin toplandı 

Belediye memurin iaaibat ko
miayoau diln reia mua'rini Hlınlt 
Beyin riraaetiade içti- ed..-ek 
bazı kararlar vennlftir. 

Poll1ıte 

Yankesici 
Galatada Papa Eltim ldli.eainde 

mukim Koati Karaköyden g~crken 
sabıkalı yankeaicilerdenDeli Nuri 
yankeaicililde paruını •t•rmak ,.. 
tf"rken yakayı ele vumittir. 

Yangınlar 

Evvelki ıece aaat 24 le Saltanl.a 
mamında Serlciı el. nin 82 nounarah 
manifatura majazaıındm ya,..ın 
çılnnıı ve altlf nalaza kıunen yan 
dıktan aonra söndürülmüttür. 

' Dün sabah -t 7 .30 ta Panıal
tıd .. Haliıakar Gui caddesinde Ko
çonun müstecir bulunduğu 10 bin 
lira eiırortalı dükklndan yanırın çık
mıı ve tahkikat neticesinde ateşin 
elektrik tellerinin kontakt yapma
aından ileri geldiii anlatılınııtır. 

Bir dolandırıcılık 

Mahk~melerde 

Bir kaçakçı 
Mahkum --
Cemal 6 ay hapse 

mahkum edildi 

Ayaspaşa 
Mezarlığı 

Komisyon dün ma
hallinde 

tetkikat yaptı 
Tütün ve cigara kiıiıdı kaçak Mezarhldann belediyeye devrin-

çılı&ı yapmakla maznun Kaıım· den sonra, ortaya çıkan Ayaapap 
pııfıılı Cemal iaminde biri dün Ad -.rlıfı moaeleaö Batvet.ilete ıle 
liye ihtioaa mahkeme•İ huzurun- arzedihni9 ve Batvekilet hu itia e
da aorıuya çekilmiftir. Sabıkalı •a•lı aurette tetkikini emretmİftl 

1 1 Aldığmnz malu"mata ...ı;.. · • kaçakçılardan olduiu an atı an •--• lflll 
Cemalin evinde, aekiz on yatla- ic; .yür~~ü tetkik için mülkiye bat 
rındaki çocuiu •asıtaaile kaçak mu_fettiıı Hacı . Hüanü Beyin riya
tütün ve kağıt sattığı iddia olunu ~tınde ~r komısyon t.,.ldl edilm1f
yordu. Dinlenen ..-bitler aabıt va- t~r. Kom1ayonıla aza olarak mü.ı...-
rakaıı münderecatını teyit ede· 1 rlı Ahmet Refik Bey ile tapu •• 
rek maznunun evinde yapılan a- adliye. ve diğer alıikadar daireler
ra~t1rmada kaçak tütün ve ıigara I den bir~ zat bulunmak~d":: 1 
kaiiıdı zuhur ettiğini katiyetle Komııyon azım evvelkı aun Ayas ı 
aôylediler. Maznun iaticvabında: paıaya giderek mahallinde tetkikat- ı 

- Efendim. Ailem, kayınpede- ta hulunmu,tur 
rimle birlik olup bana düpnanlık Komİayon tetkikat neticesinde j 
için bu iıi yaptılar! iddiasında tanzim edeceği nıporu 8afvek81ete 
bulundu. takdim et'ecektir. 

iddia makamı cürmü aabit ı:ö-
rerek ceza ehliyetini haiz olc:Ja .. 
yan çocuğunu kaçak mal aattır· 
mak auretile kaçakçılığa tetvik 
ettiği için cezasının tetdidini ve 
kendiıinin hemen tevkifine karar 
verilmesini istedi. Mahkeme İca· 
bını dütünerek Cemali 6 ay hap
.., ve kaçak tütünler için ( 10) 
cigara klğıtları için (7) lira 48 
kuruı para cezasına mobküm el· 
ti. Cemal, der!ta) tevkif edilerek 
tevkifaJleye gönderildi. 

Esrar içen adam 

Muammer Raşit B.e I 
ameliyat yapıldı 
Darülfünun emini Muam. 1 

mer Ratit Beye bacağından 
bir ameliyat yapılmıthr. Mu
ammer Beyin sıhhatı iyidir. 

ilk tedri at müdürü 
şehrimizde 

Maarif vekileti ilk tedriıat 1 Esrar içerken cürmü meth 
haliade yakalanan lamail Hakkı umum müdürü Ragıp Nurettin 
isminde birinin dtin Aiırcezada B. Ankaradan tehrimize gel. 
duruıma11 yapıldı. mi.tir. Mumaileyh burada tef. 1 

lemail Hakkı, cürmünü itiraf ti,lerde bulunacaktır. 
etti ve sıhhate muzir olduğu u 1 be 
İyice anladığı bu berbat f"Yİ bir Ragıp Nurettin Bey e ra- ı 
daha k llanmayacaiı a dair te- ber M aiif • kileti kal i mah 
minat verdi. Bu aafiyane itiraf Ü· aus müdürü Nihat B. de 9ehri- ı 
aeıine mahkeme heyeti, earar mlze gelmi9tir. 
kullandığmı aabit görerek hük-

'ira 1 - 1 •••••• -

mettifi iki ay lıapis ve beı 
~ara eezaaını oabıkaaı olmadığın
dan tecHine karar verdı. 

••• 

Büyük ikr miy 
kazanan) r 

yl 

F 1 B Son çekilen tayyare piy ngo 
az 1 ey ıunun büyük ikramiye.i so bin 1 

Dü 
•ttİ lirayı İngiliz sefareti şof&rU 

D gı Antoin Ef. ile Kantarcılıırda 
Mel k H. kazanmıılardtr. - ı l 5000 liralık ikramiye de 

Teıyl mer simi çok g~mrUk acentaaı Al-:J<aandbt. 
samimi oldu dıs ef. ye isabet etmıttlr. 

letanbul Vali muavinliğin
den Biriaci umuınf müfettiılik 
bat miitaYirliğine tayin edilen 
F aalı Bey dün Aakara'ya git
mitt'r. Fulı Bey orada birka 
ııün kaldıktan ıonra Diyan 
kire hareket edecektir. 

Faslı Beyı Hayd rpaıa ııarın 
da birçok zevat çok samimi ıu. 
r.Ue tetyi etmi9tir. 

Memll!hette 

Bir çobanı 
Astılar! 

• 
Asmazdan evvel de 

iyice dövmütler 
Aldüaarclan bildiriliyor- K.uamı

un Karaııoaya köyiinde M ' wt le
minde 16 y.,larında bir çoban ala
oa aaılınak auretile feci bir tekilde 
61düriilmüıtür. Hlcllaeden mlddeia
mwnililı: haberdar eclilmlt ve der
hal hidioe mahallinde t"hkikata ~ 
luımlfbr. 

Doğru 

Değil mi? 
Keı.,,ine llOltocajı üç b•f ku 

ruı için latanbul hallnnc elrmek 
vcrmemelıle taz.yilr Hen fırıncı 

dürt '1e cür' el ve iıtimıanna de .. 
ı;amdan ır•rİ lralmadı. Aıikôr 

va2iyetler var: 
Fırıncı narh vahtinin dolma .. 

•ını beklemedi! 
Narhı arttırmak İfİn tehdit 

yaptı, taz.yilı etli, hattti lı.ıı· 

mi tatili İf11alc oardı! ... 
Bütiin bunlar cür' etin en et· 

fırı haddi, belediyL• otoritesine 
vurulmolı İşlenen .z.ımni bir sil 
!.-dit. 

Dülıkönın Ü5fÜtıe inil ettiğı 
un Y•iını içinde fıı·ıncı buhratJ 
.)'aratıyor, ckailı eJ•melı. çıkan 

yor, halkı kıtlık <'e harp ı;ünl 
rin4'cJ.i gi.bı tezgôhınm önürıd~ 
topluyor v~ •• m~nli hialeri tah 
rik ediyor. 

Dört bütün ı;un f<rhir halkı 
nın ye6ônc cıdaaı üz•rinde i•te 
diği gibi hüküm yün.itebilen bu 
z.ıhni~ete t)e bu gÖrı.İnÖfe kar,r 
b~ledıye memuru ya/nı.z sonur~ 
da beı liı·a ce::uı çıkacak bir .uz 
bıt tutuyor. 

Halkın gıda meaefeleri v u 
muml 11izmet prensipleri Ü.zerin 
de çok hasatU ve tedit olmalı 

rnccburiyetinrleyiz. 

Hallrı ekmeği ile tazyik e
den ve •. bunun zımnında bele
diyeyi, onun otoritesi:ıi tehdit 
eden ııihniyet ve harekete ka . 
f' belediyenin otorıte te:r.ahura 
tı, icraat prensibi yalnız z.aı. t 
tutmak olam=: ve olmarnalıdı 
Belediye fırıncıya boyun ey 
mekle için narhın oabit ka m• 

1 ın daki ıırarlı har keti ile I" 

1 
kad~r iy~ ~aplıyaa Fırıncıyı .~ 
hrn ııtrdığı kadar ehmek pry · 

meye ıevketmemekfe de od r 
c zayıf halmıflır. Hôdisd 
~a.,;y•tler ve nihayet mecbur 

~ ·e'ler ana me•eleler iızf'rİn 
belcdiyderı ve bi:tün dcı;I 

miieueıelerİnİ fİddetle hareh 
le geçirmeyr emrediyor. Bdcdi 

ye kanuna, iaıe kararnanıc i, 

nisamlar, talimatlar da bütün 
bu amtluiuma• ve ima etme ı 
i.tedilimU. •alahiyetleri bel .. di
vcl1tre loslaaila vermiflir. 

FınnC"ılorın inat, ıaror, teh
dit, 20r ve nihayet auiniyetler"· 

c karfl. •n ağır ve en nıSea ir 
knn.., 11e otorite darbelerini 
vurmak lıôdiMınin il ruh IJe 
düğüm nokta•ıclır. Eğer ilk gün 
ile ır-edc beledi)'e bu mı, fe• 

dit icraat ile teJKJhüratı göıtc 
mi§ ohaydı dört gün 11e lıranct 
kendinde a.ıı ekmek çıltormak 
c:U~ dİlti bulur, ne de lmn Jıa
pı•ının önünde yokluk .s,inl•ri ... 
ni hatırlatan hallı yıjınları ve 
muc-4ele olurdu 1 Ve •• 11ihayet 
lır,ncı idrak etmek mac6urİy•· 
tindedir iti ')1Gptıjı if ..,ı..,., bir 
l.o-nç İfİ delil, ayni zamanda 
•n n.s.lJı bir nı•uau Üz..rinJe 
halkA iti.amel ı;aaifeaid.ir. 

Do~rn deoil mi? 

Bu meyanda Vali Muhiddin, 
Vali muavini Alı Rıza, Müddei 
umwnl Kenan, Mülkiye batmü 
fettiti Hacı Hüsnü, Polis mil. 
dürü Fehmi, Belediye muavini 
Himit, Villyet 'ff Belediye 
mektupcuları Osman, Hal6k, 
Sıhhiye müdürü Ali Rı:ıa Ko· 
lordu erkim harbiye reisi A. 
um, Maarif ve Baytar müdür. 
!eri Haydar, Rasim, Beyler, bii 
tün Mülkiye müfettiıleri kaza
lar kaymakamları, Viliyel, Be
lediye erkan ve müdürleri, jan 
darına kumandanı Hüınii Bey. 
ler bulunuyorlardı. 

Tahkikatın iptidai aafhaaı çoban 
Mehmedin evveli daviildüjlinii, -· 
dala ııonra de taııallut edilcliiiıai ve 
lıldiaenin taYİ olmamaaı için de bu 
feci ..,ıölde öldüriildülünli ıröatw· 
mel<tedir. Şükrü namında birinin hl 
diaeden birkaç aut ene! çoban 
Mehmcdi fena halde dövdQü ...... Şerif zade Süreyya 
.edilmektedir. Katillerin klm oldu· 
iu henm. anta~11amam••tır. Bey vefat etti 

Bundan maada gazeteciler 
vardı. Papa Efim efendi de gel 
mişti. Trenin hareketine kadar 
Fazlı Beyle haabiihaller edildi. 
Faslı B9" ve te91ie ııelen zevat 
çok tamimi ve müteheyyiç idi
le.o. 

Kendisini halka çok sevdir. 
mit olan Fazlı Bey hareketin
den evvel gazetecilere üç bu. 
çuk sene Vali muavinlifini ifa 
ettili lstanbullulara muhabbe. 
tinden bahıetmittir. 

B• k v d T-tirle haber aldıiıml2ft naza-
ır ÇOCU agzın a ran, Ticaret oıla11 ikinci reiai ve bü 

yılan öldü yük :zalıire tacirlerinden Şerif zadı 
. !Süreyya Bey Niaten ,ehrimize ıre 

._8andı'?'8_dan lıllıllrllıY;Ol'I Geç• lirken Pirede vapurda kalp ıekte
,_ tehrırruzde tlinel cıvarmda çe- ainden vefat etmiıtir. 
-.ır )'lkamakta .ola'!. Fa- hanı· Dünkü D,mokratya gazetesinde 
11ıın 5 yqlanndaki ~ilk _... , Atlnadan ıelen bir telgrafta bu 'r 
uyumakta oldulu bir Nrada al.ıı:ını tihel haberi yanlıt olarak Nemli :a~ 
açık bıraktı~mdan yılan ılrml9tır. de Mithat Beyin vdatı şeklinde bil-

y ılanın dört parmak ı...ı. bir dirilmiıti 
kıamı hariçte kalmıftır. Fatma ha- ·------
nım bu müthiı manzarayt ııörünc• Adliye vekili gitti 
demal çoculunu kapmıı n doktonı 
ırltmiıtir. Fakat )"'Pılan -ellyat Ad!iye Vekili Yuauf Kema: 
neticesinde çocuk vefat etnıfttlr. Bey dankü trenle Anknraya git· 

tın tahdidini iıtlhdaf eden tedbirler iddiası 
aldıktan "e bu tedbirlerin makaadı Trenin hareketinden evvel 
temin etmediğini tôrdükten aonra Beyoğlunıla Kalyoncukuluda o- Faslı Bey Muhiddin Bey ve di. 

mit ve İataayonda Mllddei umumi 
Adanada yağmur Kenan Beyle Adliye erkanından 

baaı zevat tarafından teıyi edil-

müıtahailleri himaye aiyaıetin.i talı:i- turan Nadir ef. İn Antoine isminde fer zevat ile öpüterek oreda
be 1-tlamıtlar~. Bu cllınleclen .ola- birisine it bulacatını vadcdwek, 34 
rak Kanada 3 ~ 93~ den 3 nıaan buçuk liraıını dolandırdığı iddia e- la9mıtlardır. 
~2/e kadar muıtahıillere teni et 

1 
dildiği için tahkikata baılannuştır. Müllriydiler namına Mülkiye 

mıAı ır. -• d da bu"-d A • liler cemiy ti bir buket takdim 
~uat~rıuya. n "-•r mÜ•· ı partıman önünde 

tahaıllerıne prun oı..raı. mühım para etmiştir. 
tev~i e~il~!ir. Ameriktlda buiday 1 kavga Saat on sekizde tren hareket 
vazıyetile ııtııral eden Frombor mü-
tereddit bulunmaktadır lamail dostu Marilıa v 1 . • • etmit Ye ıallamın şapkalar ve 

F da bu· da ı · · · ' e nnı ıa- muvaffakiyet temenni eden ıea . r!'naa . ır Y mest' ~·~de_ ıkı l minde üç kiıi Beyoğlunda Bayram 
n:_ilhım ted!"r alın.m.ııtır. !iırı. gum; aokağında Feridun Pı. -"manın- ler araaında f azh Bey aramız. 
ruk reamfıun tezyidi ıre diğerı wı ı- da Hıraolanın kap11ı önünde ka dan yrılmıttır. 
malinde bir kısım yerli bufday iıti- ediyorlamu, Kapıyı açık - ~ga 8 k 1' 'd • • l• 
malinin mecburiyetidir Franaa ı...

1
. . . : 1 b' gorunce u ıymet ı ı arecımıze ıe ... 

. . -.çerıye g1rt11ıı er, ır cam kırmıılar 1 • ed • 
nıtırilacak ecn~ buğday .. milcta'"'.nı v" lcal')·olaı parçalamışlardır. Ka- 1 ~et ~r temennı e~ ve vem. va 
mcmleket~n lhbyacına gore defıı- j dınlardan bıri Hıraolanın da parma-

1 
z~fesınde muvaffak')'eller dıle. 

tırmektedır. ı ğını ı11mııtlır Hepsi y.\kalanıruıtır. rız. 

ADANA, 12 - Adana ve ha mittir . 

nliıine bereketli yatmurlar lzmirde-ıı"ddetli 
yağdı. Adana ovasının lıer tara 

fı yağmurdan iatifade etti. YaA bir zelzele oldu 
mur Meninden Adanaya ka. JZMIR 13 • • A. A. - Bugün saat 
dar olan mmtakaya mebzul 8,30 ela, ıehrimizde oldukça tiddctli 
miktarda yajimııtır. Hatti bir zelzele olmuıtur. Hasarat yok-
Meninle Tarauı arasında baaı tur 
d 1 -·-ere er tatmıt, sular şosenin 1 . 
Uatü~e çıkmıttır. 1 talya Maarıf nazırı 

Çıftçı yagmurlard n pek i it lya Maarif nuırı M Balb 
memnu_?dur. iki gün evvel ha. Giuliano Y~rı~ Yunanista~dan :" 
raret golgede 39 derece il<en purla tehnnuze gelecektir • 
bugün bir eylli havası var. ı Vapur. aaat •ek.izde limaıunuza 
Yaijn\ur çiftciyi felaketten kur ;:;uvasalit ecleck ektir. 1 talya Maarif 
tarmı&tır a:ı rı aynı a am ekıpreale ltalya-

T • ya hareket ed cektır 



Asın ·• ı1W "lllLLIY~r' tir. 

tı&llAZJRAN 1932 
ldarelıaneı ........ •ddeoİ, 

100 No. 

Telcnıf adnai: let. lılilllpt 
Telefon N 1=: 

Bqmuhamr .. e lıN6ı lata 
Yuı itleri MfkNla .... 14119 

idare ... Matbaa M310 

ABONE OCRETLERl: 
TOrJdye için 'ariç igin 

L. K. L K.. 
3 ayhtı 4- 1-
8 

" 
7 50 14 -

i2 .. 14 - 21-

Gelen ......... seri ...lmez -
Middeti g- •ii·• 1 10 llnl
rufbır. Gazete n wwwd .,,.. ait 
itler ~ ınAdirİ1fte mm-at 
edlllr. Guet-. iliDlum -·u
liyetiai ı...ı.uı etmez. 

BUGONKO HAVA 
Y .,.ıllıöy a.-rl r- _.ı ••İn

den aldıjımu habere ıröre bugün 
hava la.- tı.hıdu oisaak, rüz
gar hafif ıuretle .-.ıc1en eeecek 
tir. 

13 8 932 t.artlJade baft tazyiki 
781 milimetre en fazla hararet 
21, • az 13 ...tigrat mJdedil
nıittir. 

IFr·sDM 
Ekmek 
Meselesi 

Fıl'lllCI ik'iilelı: Çiliinaıy~orır-~.,.ii"-r-1::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıı;:::::::ı-ı-ppa~r~k[[l~ılb~i~r"kıakıpP,ı~•nınicr.a;-llOom~:ıniı~•t~-"f-ı~,..-.,.-.... c-tıFlll'll91S'J.,.._~•r-"11..--y-r~llfJlr~:::::;ı;::-:: 
ben arada llkmek lııu&amıTo- ler nutuk aöyler, bir yanında sa- :..•••~ 
rmn. 14 kuruta ıl.ha pahalı Münevver kimdir bık kral Alhponce'un papaaları -•'~ 
Hatla fıraDC&la almafa mee- halka (thicratie} propağandaaı y d k J 
bur ohıyorum. 1.e- narh• .rı Mütefekkir kime derler? yaparlar. arı a a an roman 
tırmamaktan makeadJDI hima- Meaele ıuclurı Yeni yazmakta oldufu ro-1 - Peki! 

· L- -'--...: dalı h Bir anket mu"'tUJs•betile Bugün hayat öyle dal ı.udak ·· .. · f 1 d ku - Anlatıyorum Ha ye ue ,,_ --•· a pa a. " oalmıf, her mealek, her aan'at o manının uçuncu aı m an ° 
lıya yiyorum. Fmncıya fazla kadar ağır yükler altında kal- mağa batladı: fendi. O hanım ıize benzi 
kir ettlrmemelue o ela fıran.- Naaılaa olıumaia fır ... t bula- cuklarının kafalannda birer ba- mı,tır ki mütefekkirlerin bile mu " ..... Macit mi? Hayır o Ma du. Ve ben iıe ıize itiraf 
caI.. çıkanp kir ediycw. mal=•dıiım ltir ankete cevabın· aileden b&§ka bir teY delildir. ayyen bir tarihten daha &'erilen cit değildi. Ki.niyenin bana İz memit, itiraf edilememit 

h 
.ıı ••• ..&.. da Nurullah Ata Beyefendinin Bana kalına bupn lnterllec;- dönilp tetkikat yapmalan imkanı mitte taruttılı Macit, bu Ma. hiıle ballı idim. Bu naaıl 

Ortadaki &01ae ,......r: miinevverler ve mütefekkirler tuele diye kendini cemiyete tak- kalmamıştır. 7 

Fl-ncılH -rha - unua f'ldrl · · be ~- dım' eden ,·-··-·n bunlan haamet cit delildi. Zarif, ıarıtm ve biati? Bu naaıl bir bağdı. •• - •• hakkında ı erını yan e<1<or- ·~- Zehirli gazı icat edan Alman I 1 M • B t k ı~hl T 'f ed d' 
L..ı"nku'" ftatma -··aran •...ar ,......._ __ -"teltılıkirin lıehemeftal li- mi• ve dünyanın teklmül yollan- b .1 ıü eT yüz Ü acıt: u ça ı a • arı emez ım ve .,.. u ~ - _,..... .. _ • kimya&'eri fi tarihinde E abı İ K · · 

_ _. __ • -1 ' tı'nceye ••ı'na olmaaı lazımdır, ru •örm;;. olmaaı lazımdır. k 1 • ftllah .. L-- ka•lı,aomurtkan ve çirkin ıenç medim. zmitte inıyenın ediyorlar mı, _..ıyonar mı.. ~ " ~ Uf anrun mıntara m.....,.,.. Y 

1 

Bunu tayin ··"- değildir. Un teklinde mütalaa yürüttüğünü işit Hiriatiyanhgın ilk devrinde beye karıştıklarını dütünmez bile. Macit değildi. Naaıl olabilirdi na tanıttığı Hanımefendiyi 
• ..,. tim. ki llmi Nücum ukalaaı ve yahut ki temiz, ütülü ve ıon moda ga viyordum. Bu hi11i ona 

fiatı meydand& pİtirme halda- Muhterem mütefekkirin lıltin- müalümanlığın (imam) !ar dev- Kafataamı açıp beyin üzerin- zetelerı'ndekı' modellere benzi. yemezdim. O müıtehzi idi. 
1 ')" --'' ekm-"' fi tı ceye vikıf olup olmadı"'ıru bilmi- rindeki içtihat ülemaaı gibi yal- de ameliyat yapan bir operatör 

nr ı ave wuınoe .,.m ıa 5 k" R h k" l'ğ' d 11 k k tü il · · · · hı'ssı'mle -"lenecektı'. Bu-• 
F k beledi yorum. Bu iddialannı naaıl takvi- nız bir membadan kuvvet alarak ea ı oma e ım ı ın e yara ı a yen şı oı m e ıyı ııyınen, vg .-

-ydaaa çıkar. • at " ye ettiklerini de maatteeaaüf öğ- fikir hareketi yapmak imkanı yok ra nasıl bakıldığını hatırlamaz iyi ıııöyliyen, neı'eli çocuk, tim mindim. Bunun içindir ki 
yemiz bütün bu i,ı.rde aheııte renemedim. Yalnız bu iddia ilk tur. bile. di bu ütünıüz, burnburutuk Ye liyememittim. 
ıitmejii ve ıeriden gelmeyi hamlede o kadar sert &'oründü ki insanlığın medeniyetin bir te- Bugünün bat döndürücü haya perişan kıyafetile kartımda, _ Eey?! !. 
tercib eder. Nitekim evvelce gayriihtiyari durakladım. Her ceddüt merhaleıi olan (Reoai- tını tahlil ile metgul romancı Yu gözleri çukura kaçmış bu bir _ Anlatıyorum 
-1. f k yduğu narhtan kırk meaelede kıl ık•" kyaran müte- saance) devri bugün tu"'u haline nan mabutlannın Olymp tepelerin-
-me e 0 

_ 1 __ 1_ fı vazı münekkit elbet bu iddiasına gelmiş ve o devrin metotları da de ne konuftuklarını ititmez bi- gölge, bir iskeletti. Hayır bu Sonra •İz evli idiniz. 
para a~ağı CAm- eatan nn- iatinadedecek delilleri de zikret- Buhtunnasr ve ıerhaa'in lıitııbeleri le. Macit olamazdı. vardı. Kocanız maruf bir 

l lar vardı. Narh bir türlü in- mı'ıtı'r. Bunları öğrenemedig"im kadar antikala•mıttır. N' · · · · · tı. Hı'ası'mı' aı'ze ıııo'"yl 
dl d hn 1 bu • Çünkü ömrümüz ;ız, vaktimiz - ıçın ıçerı gırmıyorau-

mezdi. Şim e n ar için bu dava- ulu orta karı•ma- Bugünün münevveri gözlerini d B . k d d 1 M · B 7 N d d ~ fayda yoktu. 
1 •- • ar. ugiın ve yarın o a ar o u nuz acıt ey. e en aaı ..., 

fi.ta ekmek "lkarmıyor ar.. ğ ceaaretll1l' yok Yalnız derhal kını" ya (Laboratoire) ına çevirm;• d 
T a · ~ ki düne baş çevirecek zaman yok. miyoraunuz Macit Bey? iyor Siz 11'.ag· rur 

D-J--" · • • -ref ıaatı' hatırıma gel- bazı fikirleri şöy- kulaklarını makine atelyesinden 'h R k oe euıye yı- •tın -~ • (Dün) ancak tarı tir. oma, a- dum. O gece hep traaada ka- bir Han1mefendi idiniz. 
ni bekliyor... lece not .. tmekten kendimi alama gelen motör ıealerine dikmiştir. dim Yunandan bir şeyler almış, I l h' ıeviyorum" dediğim 

F haki d olea hak dım. Ümit ederim ki Nurullah ':"'ir ile edebiyatçıya gelince üç aaır evvelki Avrupa kadim Ro ranhkta giz eniyor, aa ona ıç 
, ınncı 1 a ' " Ata Beyefendi bunları bir tetkik her medeni hareketin Eıthetique d b" ı ·· - · F ıı'rmı'yordu gu··ı-ektinı'z ve ben: 

• 1• 
da olsa bugün .&unek ;tini ma an ır şey er ogrenmı,. a- • ~~ 

\ 

olmaktan ziyade bir &'azeteci de- tarafını dillendirmeğe memur o- kat bugün öğrenecek bir şey kal _ Niçin kaçıyorıunuz Ma. - Peki timdi neye 
bizim belediye idare edememek dikoduau tek!inde ~abul ederler. lan bu tayfanın artık hayal, renk mamıttır. Bırakalım bunlarla ta- cit Bey, neye suıuyorıunuz Ma yonunuz? 
teclir. Delili fırınların önü! ve gönül heyecanı gibi modaaı "b ülem • nneaaul olaunlar Bu . B ? N d t . - Anlatıyorum Hanı 

Bana kalına, !itince tarihi va geçmiş edebiyat malzemeaile eaer rı.. .. a . •• .. :. .: cıt ey. eye anı e mıyorıu 
1 Artık bundan ıonra ıiz ba. :ıoif .. ini görmüt, faaliyet aahaaın- vücude getirmelerıne imkan yok. l~b~ 1~echnıque hadyatı ddunun -~- nuz Macit Bey? fendi. Şimdi artık söyliy 

1 
L.!r •• L--ıd 1 k k'I . f . b. u ır ıaanının yar ımın an mus D' d o d z be k M na uütun uu aycı ı , uncu- dan çe ı mıt ve ve at etmış ır Bugünün hayatı, icatları ve tağnidir . ıyo~ um. .•a ec.e tU. ce rim. ira n artı o 

luk ve fırmcılık itleTinin ince- llaandır. keşifleri, aiyasi, içhntai inkılapta- U 
1 

k' "d k 
1 

vabı verıyordu. Bır kehme ıle: değilim. Bçn bitmit, öl 
l 'kl · I 1 'ht'ki 1 alı Utince, muayyen bir devrin. rı o kadar sür'atli ve hareketli nutmaya ım ı &'erı e a an l U 1 d ı enn , yapr an ı ı r an, . . 1 'h - tanıyorum. ve yok o mut bir a amım. 

k 
edbi I . I t du 1 .. ki Romanın hatmetli devrinin ki bunların bir köteaini ihmal e- her teY gerıdır. Bıraka ım tarı E k h ki 'd' B I k b' d' 

naca t ren ana ın run. liaanı idi. Renaiuance ile bera- den •aı·r, romancı, mu"tefekkı·r ya .. h 1 ı·ı· .. . . vet utanma ta a ı ı ı. un ar aiza uza ır ıy 
fı d km d k 'S' mute assıı arı a ınce ogrenıp ea . . .• 

Ekmek rm an çı a ı ça ber o eaki medeniyetin anahtarla tadığı cemiyetin kafeaında bir iz ki Roma hakkındaki malıimatı 
1 

Güzel gıyınen ve guzel. dans dan, ölülerin diyarından B 
bunların hep9i zamanı fena in- nnı yeni devre terketti. On doku bırakmağa muvaffak olamaz. tevai etsinler. Daha meçhul, daha eden Macit Bey bu halıle ken. len bir nefestir. Ben bir öl 
tihap ecfilmit bir aılner mual. zu

1
ndcu Faakra kad":rkbu.ft

1
ifre kul.1":- Bugünün mütefekkiri bana ka o··ıu·· eıka"li belleyip Çin ve Mısırlı- ' disin. i. ayıpl.ayacak _olan inıanl.a yüm. 

d ·ı · 'd ler nı ı. a at yenı eşı er, yeru ı- lırsa li.tince değil fakat İngilizce, d D h M b ı· • 
an 1 en gı eme& • catlar, yeni alyaai ve içtimai inkı- japonca bilmelidir. Olü liaanla- ların, lranilerin, Hititlerin kitabe rm ıçıne gıremez ı. a a zı- - Ü a aga. 
Mezarlıklar laplar dünyayı alt üst edince bu rın yorucu şifreıini halletmekle !erini de şifre etsinler. Onlara da yade ona ~aklattım: . . - Anatıyorum Hanımef 

köhne anahtar tılaımını kaybetti. geçecek zamana yazık olur. mütefekkir diyelim fakat her mü - Pekı neye geldınız? di. O gece, o balo gecesi, 
Davacılan Awupa amerikayı doğurdu. Elek Hatta biaim için tunu iddia e- tefekkirin itince biİmeai ve hatta - Sizi görmek için. De- na içirdikleri, beni earhoş etf 

trlk buhara galip geldi (Monar- debiliriz ki bugünkü harflerim.iııı- ,.. .. ..• . 1• di. leri, beni bu hale koyduk! 
Ayaıpata ve Sürp Aıop nıe chie) can çekitti ve nizam, ka- den aonra yeni yetiteeekler için liitin culture unu ogrenmeaı •-

Ekmek el ' d · ba ·ı d ~ 1· b' nd · · z-dır gı·bı' ortaya medresenri İzmitte bana Kaniyeai11 gece, hanımlar araamda .-mes eaı eyınce :&arlıkları bir takım aYUkatla- nun, yat tamamı e e.,., ı. Tanzimat ede ıyatı an genaı -
1--1- • 'nd t-Llike oldu""- Eaki a-a, hukukunun temel- haramdır. Bunu ancak bir tarih bir hüküm atmayalım. tanıttığı zarif, ıarıtın ve giileT ben&iyen hanım beni aldı 
1
"

11
- ıtı e .., ••· nn dava -·raklılannın Ye ni. 1 M bun ba 1 1 d d k d nu zannetıneyin, yalnız muhak ~ le.-ini e.ı.i Yunanlılardan almıftı. hüliaaaı teklinde bellemek kafi- Biz mektepte iken arapça ve yüzü acit u na ıöy e- sa on an ıtarı çı ar ı. 

kak olan bir ...,. Yana İatanbul hayet belediye ile Ermeni c:e.. (Solon) ve (Lycur&'ue) ün eaer dir. Naf'inin, f'uzuli'ain aölıülme uemce vardı. Ve bize bunlen iyi ıeydi ıevincimden çıldırabilir. hanım sizin gibi cazip, 

1 t . . b' d A leri Romahlara da mal olmuttur. ai &'ÜÇ çetin divanlarlle mücadele ~"----ezaem'- iyi yaııamazamız, dim. Fakat bu Maoit, 0 Macit gibi zalim ve sizin ııibi ... 
balkı güçlükle ekmek bu u. maa ının ve ır e yupat• Avnapa da intibahının ilk •tık- li, muazzam bir bayata atılacak ua••-· - d ld _ Sonra'. 
yor, çoğu elnnek yerine hrall- mütevellilerinin yegane merak hırım Romaclan aldı ve bıınu li- ıllmaaglare niçin ilrselemeli? Bugü- derlerdi. Bugünün çocukları bi- eği i. ef 

h 1 1 · old G" i tinceden öğıoendi. nün ve yarının hayatı 0 kadar zim kadar arabi ve fariai bilmez- - Ketke gelmeaeydiniz - Anlatıyorum Hanım 
Cala yiyor, yahut nar tan yu. ı m-ga esı u. un geçnı • ı f k 'dd' d · k' b' d M B p k · · 1 d' 0 - d b' • - 7 Bu dönU. iatifadeli olmuftu. müteferri, öyle dolu ki mazi ile er a at ı ıa e •rnn 1 ız en acit ey. e ıyı an ıyo- ı. ...na çantasın an ır ti• 
karı fiatla okkalıla yatıyor, :ror ki hükmi Yeya hakiki bu Çünldi !itince Avrupa medeniye- böyle aıkı fıkı metgul olmamıza ve battiı c-p ~abettin Bey- rum ki sıkılıyorsunuz. Sizi dai- te 91kardı. Bu küçük titen' 
buna raimen fırınların önü ethu araaıntla bu mesarlıkla- tine yalnız muazzam bir kanun fıraat ... rmez. d- çok İyi yazanlar yetifiyor. ma ten, net'eli ve iyi giyinmit lçindıt beyaz bir toz vardı. Bu 
barp esnasındaki v .. ika tevzi ra ait adli, kanuni bir hadise değil, kuvvetli bir edebiyat ta tat Eskiden hekimlik (ltir) di. Haa Zaten culture'den malı .. t görmeg· e ahtan bu ineanlar •· tozu bana koklattı Hanımefen• 

!erin L---· F k B tınnıftı. Biribirini takip ederek talık nevileri muayy-di. I a· b'I ·ı 1 kafa doldur 
yer e oı::n&ıyor. ınn yo cıereyan etmit olmasın!. una gelen (Dante), (Pe'trarque), (Bo- y d •. 'k d ·ı .,L sco aa ıque 1 gı ere raaınc:İa ne kadar ıztırap duya. dl 

d 
ayal &&'lf" ç ma anı ...... ınak değildir. Bu.W.ün keşif ve ' 

ki; önü üiün evi mamarası dava amatörlüğü efendim! Bir ccace), (Virgile) gibi latin edebi çe, makinelattik İt ,.•yeler de icatlanaı haıunetmektir . caiiınızı tahmin ediyorum. Fa- - Kokain mi idi ? 
arzetmesin! Biuat ben, bugün takım adamlar vardır ki; ha. 1atınm kabramanlan Avrupanın değifiyor, dertler .ile çetJtleşiyor E.ı.i m•nuıtır papuları, zavi- kat anlatır mısınız bana Madt - Anlatıyorum Hanınıe• 
oturduifum semtte ekmek bu. yatını bir ümide bağlamak için henüz yon&ulmamıt yeni li .. nları ve buna ta'bi 'b1•rak hekimlik te ye ülemaaı gibi yarı vecdiçinde Bey? Bu it naaıl oldu. Yemin f-di. S- bu tozu koklacluıı. 
lamadım. Kadıköy Ye Ku:dtop çıkar çıkmaz bir takım dava için kıymetli eaerler vermitlerdir. muhtelif ihtıaaa fıilielerine aynlı- maziye ve ııamavata saplanıp ah- ederim ki ıiz bir feliket, büyük Macit Bey burutuk yeleği-

Bu eaerler iki aaır evveline &'• yor. Bunlar bile keadi tubel-0.- kim çıkarmak iateyenler yalnız b rd --L'nden b kü k · 
rak tarafında da ekmek Çl· açar.. Ben buııünlcü davalarda !inceye kadar paha biçilmez me- de 0 kadar met1Uller ki hiç biri !itince değil, tarihe gömüHi ne ir felaket ııeçi iniz. aİn ......i ir .. çü tıte ÇI• 
karmamıtlar aç mı kalacaiız?. tarafeyinden bir kıamını bunla tatardı. Fakat bu&'Ün me..ıa dağ, Lokman hekimin ainamenkiyi na- bdar dil varaa Hiat ve Çinden, - Hayır! ... dedi. Bir fel&. kardı. Bu titenin içinde be.; 
Hayır! Elbet bir '8Y bulaca- ra benzetiyorum... kır hayatını taavir eden (Vir&'ile) aıl katfeHiii Ye yahut lbni Sina- Ural, Altay liaanlarma kadar öi ket, büyük bir felaket ıeçirme J'U bir toz vardı. Ve kokla-
ıız. Fakat yuİyet nahot ve Artık bu davalar mahke. in ltir aahifeeile farz.delim, ayni •ın key uaulinü naaıl tatbik etti- renebilirler. Fakat bütün bu &'•Y dim. O fel&ketin içindeyim dı. O tekilde ki titenin bütüıa 
'rkind' _ı . . d d el t k'I mevzuu i9leıaekte büyilk bir ma- ğini aramaia ve bunun iqln de bil retleri onlan ancak bir liaaniyat ve kurtulmamın da ı'mklnr yok muhteviyatını burnuna L-alt-

çı ır. mcıerırmz e oıy er, et 1 e. baret göateren (Georıa Sand) ın medilderi t.ir liaaRJ ötrenıaeie miiteluıHıaı yapar. Şükrana de- Hanımefendı'. tı """ 
Ekmek buhranının sebebi der, temyizde içtihatlara ıe- ( Hayatmıın tan' hı') -......:nden bı'r h ı · ı h · b ·· -·· evea enmıyor ar. jer. Yalnız bu ma rumıyet ugu • ., 

nedir?. Ban bunu ne bir iktıeat bep olur ve sonunda korkarım aablfeaini bugünün münevveri o- Hekimliiin en büyük üıtatlar nün ilim ve fen aabalannda hari - Muamma. Yeni yazmakta olduğu ro-
mütebu111ı, ne bir belediyeci, ki; bir ineir çekirdeli doldur. kuaa (Mu .... t) nin ına9ukaaından yetittirdiji Almanyada bütün tıp kalar yaratmıt milyonlarca inaan - Anlatayım. lzmitten clöa manın üçüncü faslını buraya 
ne de ıa.eteci ıibi mütalea •· maz. daha çok lezzet alır! de.rülfünunlannda bet altı ... e U.. mütefekkirlik payeaini nezze 

1 

düiüm zaman bir gece bMıi bir kadar yazmıttı. Ve bize dön. 
deeeiim. S- IMa iti halk ıözi. J FELEK müış?e~;~ike~d~:de~k~:rv:v~:.ti e1 vvel~e ~helinlnceye kl:t~ar dbaka- demez. . f br'luı baloya götürdüler. Orada bana elti. Zavallı Macidim dedi. Si 1 -&'-''- ed--"' l!lll•••••••••••~I orya ımtı a arma • ınce e oo- Bence bir tayyare a ı sının .. d'I O d ben' h t M 'd' t e t....... ~ım. \ devre hatlıdır. Fakat o kadar. karlardı. Çünkü tıp ıatılahlannın liitince bilmeyen makiniati münev- : ı~ır ı er. ra a ~ aar Of e ııe sorarım. acı ı o gece ra 

Bir hnna ııidip ekmek iı. ! Dr. Cela" ( Tevfi•-
1 

Ondan daha &'eriye &'İtmek ileri- hemen kaffeai latinceden geçmit ver olduğu &'ihi bir mermiyi atet tıler. Ve orada benı bu hale uda bir kalp çarpıntııı ile öl 
editfm H ye doğru yürümemize mani olur.. tir. Şimdi oralarda yalnız bu ıotı- haliade namludan çıkarıp mem- koydular. düreyim mi? 

t _ ~7.karmadık. Narh j Zamanın tahavvüllerine, deği- lahlann menşeini öğretmekle llıli leketler atıran mübendiı te müte _ Muamma. Hep birden: • 
Zührevi ve idrar yolu ı •en bayat şeraitine uymak için ar fa ediyorlar. fekkirdir. Lltince bilmediği hal- _ Anlatıyorum. O baloda _ Hayır dedik. 

kifayet etmiyor. kadan fazla line bakmalıyız. Bı'na--'•Jh ' 0 ün' ce L!'-'yor di d ı _. .. ....,.. - e h 1 d O h 1 Macı'dı' o"ldu"rmedi. Faka Cnabını alırsam bunda ki- baaulıldan mütebaHm: Eakiden acaip aeb'ai alem di- ye her biri bir ibtiaa• şubeainde B .. ·ı ı dütünüyo- anım ar var ı. anım ar 
ha 1 b h d 

1 mem ya nıt mı araımda bı'r hanım vardı. O kit b · · · d - · t' d' min haldı, kimin hakıız oldu. Sirkeci Muradiye caddesi, No 35. ye yret er a şe en müeueae- üatat .. yılan profe.örleri, meaela rum. a ın ısmını egış ır ı. 
• k . d ler bugünün barikalan yanmda Mazhar Oanan Bey üatadımızı Burhan CAHIT 1 hanım size benziyordu. "Yarıda !<alan rmr 

ğunu arattırma tan zıya • ı Beyazıt yangın kuleoi gibi aıflr (mütefekir - münevver) addet-
karnımı naaıl doyuracafımı dü 

1 
kalır. Bugünün acaip bea'ai a·ı~ · k · · ? Abdu'"lbak H" ·ı 

w- mıyıoce mıyız. amı BAKTERiYOLOG 
,üııürlim •• Binaenaleyh bütün KONYA 1 mi (Detervit) in yetınif iki katlı Bey !itince bilmez diye üatadı a- ı H s A N s A M ı 
fenni, idari, beledi ye kanuni ı binalan, lngilterenin kırk bin ton zamlıktan azil mi edilecek? Dr. 
mütalealardan evvel belediye : ı' luk diritnotu, Almanlann memle- Bendt:nize kalına garbin la- Bakteriyoloji Liboratuvarı 
bana elı:mek hazırlamakla mü. , Milli Sanayi Sergisine ketler aıan alet mermiai, iki yÜz tinceai, farkın arapçası mahdut Umum kan tahlilAtı. Frengi noktai 

ı d ki•i kıt'adan kıt'aya götüren bir tarih devrinin parlayıp aönen nazarından (WaHerman Kahn tea· 
kelleftlr. Memleketin umumi 1 ttirak e iniz. Graf Zeppelin, Pariıteki müzik bir idare kandilidir. Onümüzde- mülleri) kan küreyvatı aayılmaaı. ti-
İa19 mnaddı onun mürakabelli 1 1 - 15 Temmuz 982 1 holün nağmelerini latanbulda ki bin bet yüz mumluk elektrik fo ve ıaıtma baıtalıklan tethiai id-
ve idare.i altındadıı·. Bir taraf Müracaat mahalli: Konya Nurullah Ata Beyefendiye ititti- projektörleri gözlerimizi kamat- rar, balıam, carahat, kazurat ve au 
tan buna yaparken diğer taraf Milli ikbaat ve tasarruf ren radyo makineai ve aair .. dir ki tınyor bunlar in&'ilizce, almanca tahlilitı. Oltre ınikroakopi huausi 

bunlar latincenin hükümran oldu gibi bugünün hayatını, burünün atılar iatihzarı. Kanda üre miktarı-
tan da lhtiklr yapanlar Yana cenıivef. ğu Renai ... nce devrinde birer fen ilmini tenvir eden met'aleler mn tayini ve lıanın aedimantaaion 
onlan tepelemelidir. mucize idi. dir . l •ür'ati. Divanyolunda Sultan Mab-

Şimdi ne oluyor? .. Onu bil. Bugün bunlar ilk mektep ço- Mütefekkir ve müdekkikler mut türbesi No.189, Telefon:20981. 

Milllyet'in Edebi Romam : 3 eahanlığa gelince duvarlarda 
aaılı bulunan teyleri hep titre
tecek bir şiddette ıüm, güm 
darbeler iıitadi .. " Olüler yaşıyorlar mı? Tamam bu esnada ıene bir 
timtek çaktı.. Gökte camlan 
zanııırdatan bir bombardıman 
daha oldu .. Köpek minderi ü
zerinde batını !<aldırmadan ağ 
lar gibi ince ince üç defa ulu. 
du. iki kardet kıraati bıraktı. 
lar .. Yüreklerini titreten bir 
hatyetle tabiatin bu hırçınlı. 
iını dinleyorlardı. İtte tamam 
bu ande karyolalarmm bat ta. 
rafındaki duvara muntazam fa 

( F elıeli lantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
"Davetimiz üzerine papa• 1 tir? Tabiatin altı üıtü yoktur .. 

ımıaYIDI gene t•toda kaldı. Binaenaleyh her ne vana onun 
Merdi-venden ağır •iır inen sa kendindedir. Onda a,.ğılık yu 
kil bir ayak aeaini vizıhan itit. karılık, hariç, dahil taeavvuru 
ti. Yarım dakika ıonra redö. g"lünçtür.) 
ıoıııeye (rez.de chaussee) inen Gene metne ıeldik: 
111erdivenin ortasından tek bir 
darbe duydu." 

"Bu hallerin fevkattabiiye 
b•diıııelerden olduğu hakkında 
papaı efendinin tüphesi kalma 
dı." 

Flammarion'un ufak müta. 
1 aıı: 

(Niçin fevkattabiiye? Tabi. 
atin bütün kuvvetlerini tanı. 
mıyor muyuz? Alnllarımızm 

emedi-i e leri feırkattabii e 

"T etrinievvelin 30 uncu cu 11lalarla tak, tak, tak üç darbe 
marteıi aktamma kadar gürül. indirildi.. Bu darbeler hiç bir 
tüler tamamile ıuıtu. Fakat vehme atfolunamayacak bir 
gene o aktam yani 30 tetriniev vuzuhla duvarın üzMinde tane 
vel gecesi vurulan darbelerin ' tane tokça, tokça ititilmitti. 
şiddeti herkesi döteklerinden iki karde9in karyolaları ko. 
fırlattı." caman odanın iki. mukabil du. 

"31 tetrinievvel pazar: varlanna bititlk kurulmuttu. 

"Gece pek heyecanlı J::! Bat taraflar-. tesadüf eden 
Biriıi gayet çevik bir a clıl'1a ortumda çifte kanatlı 
gösterebileceği ıür'atle ayak. kapı, ayak cihetinde bahçeye 
!arını vurur ibi aldır ldildilr Ye ıarlıe nazır ~ geni ce-

til bir lotlukla doldurduğu oda 
yı yazın öğleden sonra güneı
ten muhafaza eder, Yalnız sağ 
uçtaki pencere Karacaahmedin 
matemi ıiyahlıtını çerçevesi ı
çine alır .. _,_ 
Dayı Beyin itirazlan 

iki kardet bir teYi ürküt. 
mekten çekinir ııibi birmüddet 
kımıldanmakıızın biribirine ba 
kıttılar .. Nihayet Orhan soı·. 
du: 

- iyi dikkat ettin mi? Dar
belet" ne cihetten geldi? .. 

- İki karyolanın arasından. 
başucumuzdan ... 

- Ruhlar mı? 
- Bu vakit onlardan batka 

duvarımızı kim darbeler? 
- Kmdilerinden bahıolun-

dujtunu duyarak geldiler ... 
- Ne istiyorlar? 
- Bilmem .• 
- Bir daha YUrurlaraa ıora. 

lım ... 
Bekliyorlardı. Fakat bu se-

az benizleri uçtu .. 
Turhan kapıya yaklatarak: 
- Kim o? 
Dışarıdan bir kadın ıesi .. 

- Benim. 
- Anne ıen miıin? 
- Benim canım .. aç .. 
Turhan anahtarı çevirerek 

kapıyı açtı. 

Yaşlı fakat enine boyuna 
eski güaelliğinin kat ve gözle. 
rinde mihrabını, tavırlarııııda 
hanımefendilik vikarmı muha. 
faza eden levent gibi bir kadın 
içeriye girdi. Oiullannın yüz. 
!erine ilk bakıtında tefkatle ka
ntık bir tazir seıile: 

- Nedir gene betiniz benzi 
niz uçmuş.. Hila uyumadınız 
mı? Yıldırımdan belki kork
mutıunuzdur diye geldim .. Ga 
liba yakınlardan bir yıtre dtlı
tü ... 

Zihnen bili darbelerin mu. 
ammasile metıul olan çocuk
lar birer hafif tebessümden 
batka annelerine bir v-p Yer 
mediler .. 

İTTİHA DI MİLLİ 
TORK StGORT A ŞiRKET l 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

.... centası bulunmayan tehirlerde ace11ta araııınaktarl r 
Tel: Beyoğlu : 4887 

ri ve beylerin dayıları Talat 
Bey ııecelik kıyafetile ıröcük. 
tü .. 

Hanımefendi - Atabey et. 
de mi uyuyamadmıs? 

Talat Bey - Nasıl uyu. 
nur efendim böyle ııececle .... O 
ne sıcak, o ne ııkıntı, o ne dar
ıunluktu... Sinirlerim ıerildi 
gerildi.. Nihayet yıldırımla be. 
raber patladı aDdım ... 

Ha• ı hncH oğullannı ı& 
tererek: 

- Baksanıza bunlara ne ka. 
d&r korkmutlar .. Yüzleri im-ev 
kesilmit .. 

Dayı Bey ıırtmdan ka. 
yan hafif pike hırkayı omus
larma doğru çııkerek ortadaki 
masanın üzerine etildi. Orada 
gördüğü kitabın adını okuduk 
tan ıonra hemşiresine döndü: 

- Hanımefendi mahdumla
rınıam okudukları bu kitabın 
içinde yıldınmdan daha deh
tetli feyler Yar .. 

- Ne diyorsunuz ağabey? 
Hakikati ıöyleyorum .. 

reşiyorlar? 
- Niçin mi? Bu hal timdik 

gençliğin (pıııychologie) ıi ol 
duğu için: 

- Ne demek pek anlayamı 
yorum ... 

- Anlatayım.. Siz oğulları 
nıaı, sporcu, icrobate, athlet 
bokaör, macera ve ıarabetpe 
rest, nam kazanmak için teh 
like Ye ölüm arkaaından kot 
ıimdiki gençliğin fırtınaııı.ın 
dan korumak ihtirasile alarga 
da tutmaya uğratıyeraunu 
Fakat beyhude. Moderniım 
denilen bugünün hava11 bu ı 
rabetlerle,bu heyecan aYcılığil 
metbu... Uzaktan yakından 
havayı teneffüı eden her ge 
ruhunda bir kaynama duyu 
yor .. Eğlence ve aan'atın es 
mutedil tekillerile artık oyala 
namıyor .. Ya yedi kat gökler 
yükselerek sukut tehlikeleri! 
titremeli, veya altındaki hay 
vana mania atlatırken tepe a 
tağı dikilmeli.. Yahut fut 
topunun arkasından dört m 
ro han ya uçır. ah.. Ve ya . .... . -· . 



• SiNEMA ALEMi • 
--= 

i
l 1 KADIN 1 

Şişmanlık - Zayıflık 

Sinema yıldızlarının 1 

aldıkları mektuplar 

içki düşmanlığı 
ve sinema 

Mısır içki ıniic:adele heyeti l aı.... 
deriyede içkinin f-1ııJ1111 ııiiatenn 
bir sinem a,eraiti çevrtmlttlr. 

1 
ııenç bir knsın, timdiye kadar 
biç sevİ§me, bu olur mu? 

- İtte olmut. On "' Yll§Jn 
da iken tiyatro mektebine ııir
mittim. Tiyatroya iıtidadı o
lanlar için burası çok güzel bir 
müeaseııe idi. ilk ay her talebe 
her hangi klasik bir piyeste 
beğendiği rolü oynayordu. Bu 
piyes tiyatro aleminin en ta
DIDmlf zevatı huzurunda oyna 
nıyordu mümeyyizler talebenin 
rolüne dikkat ediyorlar, kuıur 
lu taraflarile muvaffak olabil
diği noktalan not ediyorlar ve 
kendisini ona göre yetiıtiriyor 
lardı. 

Şifmanlık, uyıflık.. Çok ka
dınlar vardır ki, ,itmanlıklarm
dan, bir çokları da zayıflıklann
dan tikiyet ederler. Şimdiye ka
dar bu bahia Üzerinde bir çok ya 
zılar yazıldı., hatti kitaplar ne,re 
dildi. Az çok hepimiz naaıl tit
manlamak Ye yahut zayıflamak 
miiınlı:ün olduğunu biliriz. 

Hiı; yorulmadan, hatta farkı
na bil• varmadan, hafif bir mah
rumiy•te katlanarak basit bir u• 
•ul takip etmekle ,;ayıflamak 
mümkündür. 

Yazanı Jeanette Mac Donald 

.lfJfın.tt. lılae Do-'d'ı• ıfllff bir re11mi 
ff=Ljh9* ba.ea ..... u.rc1 .. 

dahe garfptir. !.fer bir•·=· J'li 
dı- ..a- mektuplar kanfbn
lıraa, bw.lann lçMode en uaİp 
fil..ı....ı- daba .....-. mektuplar 
buı....k kabildir. Filmde erkek 
~hun, load• ol-, ber b ..... ar· 
hat ,ılhret eaJoı'bi oldv - ta..,_ 
dıiiı lnsaal...,. yaımc mektuplan 
nı oln.mak külfetinden uade ka 
lamaa. 

Bu tanımadıiiı••• Muhablrı.i
miz, çocuk, muhteri, aıık, deli, 
kim oluraa oloun, her birine ayn 
ayrı cevap vermek klllfeti de ,,..,. 
dır. Bere ... t verain, bu mühim iti 
her ffrmuoın teaia ettiği bir m11ha 
bere dMNoi idare -ktedir. Si 
n- ll-inde bir yıldızın aldı· 
i• mektuplar tı>Net derecesinin 
bir ı..r ..... 1reai addedilmektedir. 
Mektuplara azalması veya çofal 
ma11 ballmı o yıldıu kar,ı göster 
dili alilrada bir delil addedilir. 
Onun içiıodlr ki, h&ç bir ıinema 
•rtinl kendisine giSnderilen ınek· 
tuplann a•aldrfını gllnnek iate· 
b\eııı:. 

Bittabi en çok hoıumuaa gi
den mektuplar, bi,.i methü sena 
eden mektuplardır. insanların en 
zayıf tarafı budur: Methü aena 1 

edilmek .. Hatta bu methü aenaya 
layık olmadığını bilen ea müteva 
1:1 inaanlar bile, kendiainden sita 
Yitle bahaedildifi zaman, sa:rri 
ihtiyari memnun olurlar. lnaanla 
rın bu zayıf tarafrdır ki, bir çok 
dalkavuklan meydana çıkarmıt· 
tır. Fakat artist karııaındaki ada 
ııun samimi de olsa, dalkavuk ta 
olaa aitayiıini olduğu ııibi kabul 
etmek ve buna mukabele ebnek 
ınecburiyetl11dedir. 

Hakikaten yorgun argın •tm· 
den advet eden artiıtin masası Ü 
~erinde mebzul bir mektup yığını 
bulması botuna ııidiyor. Bazı de 
falar bana gönderilen mektuplar 

a çok .. yanı dikkat ve i.tifade 
i feylere teaadüf ediyorum. 

Fakat ekserisi imzalı fotoğraf 
teyen mektuplardır. Bermude 
dalarından biriıi bana gön
erdiği mektupta fÖyle bir talep 

e bulunmuftu: "Lütfen bana der 
• 1 banyo kıyafo;ti ile ~i~ ~e _ııece 
ilr:le çekilmit ikı reamınızı conde 
iniz." 

Kenya müatemlekeıinde bir 
ahve pliıntörü daha sarih bir ifa 

kullanıyor. diyor ki: "Ben na· 
1 olsa seni bir gün kaçıracafım. 

yer yüzünde en büyük eme-
iın badur." .. 

Sonra aırf beni ıahaan gormek 
usunda olanlar ne kadar çok .. 

unlardan bir taneıi bir gün u 
alam atiıdyonun kapmnı kır":clo: 
. Demek istiyorum ki, pereatıf· 
• rlanmıadan ataiı yukarı kor
umuz vardrr. Deiil yalnız talı· 
llruzı görmek, hakikat- bizi ka 

ak için en akla ıelmedik va
ara müracaatı bir biç bil
bilir ne kadar insanlar •ar. 

unları bildiğimi" ~ir ki, dal• 
a müteyakkız bulunuyonnı:. Fa· 
t bu teyakkuz bir kadm artı.I 

İn ne kadar üzücü blr fllyclir, ta 
VVur edemeuiniır:. 
Bütün bu t .. hlikelerin harw: t 

lflıiımız itte de bir 90k ı.-
r oluyor. Daha yakm bir ,..._ 
Yel, pek tanın-• lMr ~ 

~"' çeviıirken .düfti TC bH.,._ 
keınifi yerinden ç.ıkb. Fı~ 
ilanat acentesi rekUısn nolrtai 

n en küçük bir hadiseden bi 

Gümde binlerce teessür beyan e
den mektuplar alıyordu. Ayni za 
manda da glinde bet o• çıkıkçı, 
ba itteki maharetini methü aena 
.,!erek matbu kataloklarını ııön
deriyorlardı. 

Bi•lm i9imizde en çok kaza· 
nan Coa.atanee Benett'tir. Bu ar
U.t aaftada 30,000 dolar kazanı
yor. B .... u lıerkea bildiiii için Cona 
ta.aoe mütemadiyen para talebi 
kartııındadır. Bir dfıçiye vermek 
için elli dolardaa, mükemmel bir 
teıebbüs olduğu vadile bir mil
yon dolara kadar talepler çok
tur • 

Garip bir nokta <faha var: Me 
aela filmlerimde daima ten ve 
ıuh bir kadın rolü aldım. Çok kim 
aeler .zanneder ki, ben hueuıi ha
yatnnda da böyleyim. 

Mesela W allace Berry filmle 
rinde haydut, hıraız ve aaire ıibi 
daiıaa lıtaanlann en kötüsüdür. 

Wallace Berry'nin hakiki ha· 
yatında da hakikat•n böyle oldu 
tunu zanneden biriai kendbine 
bir mektup yazmıf. Bu mektubun 
da diyor ki: "Sana adam akıllı 
bir dayak atmak için, Kalifomiya 
ya kadar areleceğiın. Ditimden 
tırnağımdan arttırarak yol paraaı 
nı ha:ıırlryoru.m." 

Daha nef1Ari var? Bir gün Doue 
Jaa Fairbanka'a bir kadından 
fÖyle bir mektup gelmi,: 

"Çocuğum ,sizi taklit edeyim 
diye evimizin çatısından pence
relere, au borularına tutunarak 
•Jaiıya inmek iaterken düttü ve 
bacatı kırıldı. Bunun mes'ulü aiz 
siniz. Binaenaleyh çocuğumun 
haıtane parasını ödemek meobu
riyetindeıiniz.'' 

Görüyorsunuz ki, bir yrldızın 
hayatı güç bir mefgaledir. 

3500 metre tulünde olan bu terit 
te 250 artist çalışmıttır. 

Genç, dinç bir delikanlı ... yaramaz 
arkadaşlarla görütmenin neticeei o~ 
larak içk;ye alıııyor, itiyat iptila 
,eklini alıyor. Bir zamanlar -•ut 
bir hayat yaf&mlt ve bu gin içkinin 
yeni bir kurbanı haline gelmiı olan 
zavallı genç evini barkım gaip edi
yor, kahve kötelerinde, meyh
masalarında bile banndmlmıyor,ba
rabelerde yatıyor. Sıhhatinı, -.eti. 
ni, hayıiyetini, aklını zayi eden lıiça 
re bir tımarhaneye atılıyor 

Şerit çevrilirken bütün bu acı, pelı: 
acı manzara bütün çıplaklıfıyla p. 
riinüyor! Görünen yalnız bundaa i
baret değil.. . Bir aarhotun miydeol. 
nasıl yıkanıyor, içki nasıl b
na karı,ıyor, kanla, cife.teri, böbrek 
leri sinirleri hırpalıyor. Hulasa içlD
nin maddi ve manevi zararları be
lalan çml çıplak göze çarpıyor. 

Cemiyet bu ~···iti bütün Mısır te
hirlerinclc cevirtecektir. Allah mu
vaffak ehin deyeliml ..• 

Kate de Nagy 
gazeteci 

Çok kim&eler Kate de NallY'· 
nin sinemaya gelmezden evvel 
gazeteci olduğunu bilmezler. Bir 
Macar bangerinin kızı olan bu 
genç artist, pek erkenden burju 
vazi hayatından uaanmıt ve aileai 
ni terkederek Berline gitmittir .• 
Berlinde, ailesinden hiç yardım 
iatemekaizin yaşamak lizım aelin 
ce, kendisine iş aramıf ve bir 
mecmuada ~ bulmuttur. Fakat . 
almanca bilmediği için yazılarını 
macarca yazmıt ve mesai araka
daılanndan macarca bilen birisi 
bunları tercüme etmittir. Kate'in 
spor, aan'at ve ruhi tahliller Üze 
rinde yazdığr yazılar çok ho§A 
gİbnİftİr. Bir müddet aonra genç 
kız almancayı da k&milen öğren
miş ve tercümeye ihtiyaç göateı·
memiıtir. Kate de Naııy sadece 
edebi muvaffakıyetleri ile iktifa 
etmemiştir. Re•me çalı~mış, ve 
bir çok sergilere gönderdiği re. 
simler nuarı dikkati celbetmiş
tir. O zaman doatlan ıinemaya 
heves etme.sini tavsiye ebnİfler, o 
da sinemayı çok sevdiği için doat 
ları kendisinin sinE>ma Aleminin 
maruf erk&nr ile tan.ıttırmıtfardır. 
Evveli bir tf'!crübP filmi çevrilmit 
arka•ından da 04 Firariler" ismin
deki filmin bat rolü kendiaine 
verilmit~ir. Bu film ııenç istidada 
yol açmıttır. Kate o günden itiba 
ren gazeteciliti bırakmıttır. 

Sinema haberleri 

0 Sinema artistleri araaında 
apandisitten ameliyat olanlar na 
zarı dikkati celbedecek derecede 
çoğalmııtır. Acaba bu, biribirini 
takip eden bol ziyafetlerden mi 
ileri geliyor.? 

MRdge Eoans'ın bir pozu 

Sylvia Sidney 
Amerikanın film semasında / tu. Kibirli olmadığım nalde, 

yeni yükselen yıldızlardan bir münzevi olduğum için öyle gö 
tanesi de Sylvia Sidney'dlr. rünüyordum. Bugün de her 
Nevyorkta doğmuş olmasına hangi bir mecliıe bağlı olama
rağmen, çıkık şııkakları, ve çe- dığıma canım sıkılıyor. Her za 
kik gözleri ile daha ziyade bir man bedbinim. Hiç itıkım yok 
Çinliye benzer. tur. Ekıeriya ölümün tatlı bir 

D k . t}y olduğunu düıünürüm. 
erı: lö b b. ku "E - I< 1 m, uıa sonıuz ır uy 

1- .. ger Y•k!l ... ' f ın ekem gibi geliyor . ., 
erını ve zev erını tatma aa, 

yahut heyecanlı maceralar ge • Acaba HollyvOod'un ten mu 
çirmekıe, ben henüz Y•t•m•- hiti bu ııenç kafadan bu siyah 
dım. Ne son derecede fakirli. dütünceleri söküp atamıyacak 
ğin azaplarını duydum, ne de mı?. 
son derece zenginliiin keyfini 
sürdüm. Şimdi yirmi bir yqın 
dayım. On bet yaıında tiyatro 
ya batladım. Sinemada da bir 
çok aşık kadınlar rolleri aldım. 
Fakat bu rollerimin hayatta 
mukabili yoktur. Hisai noktai 
nazardan hayatımın bu sahife
ıi bembeyazdır. Açık ifade ile 
daha §İmdiye kadar kimseyi 
sevmedim.,, 

Gene anlatıyor: 

- Belki .. ben kırmısr renııi 
hiç aevmem. Öyle olduiu hal. 
de kıpkırmıaı bir eltıiae yaptır. 

dun. Değiıikliie al&met mi 
derıiniz? Hisaetmeden ben de 
ötekilere benzeyecek miyim 7 
Ketke öyle olsa.. Eileometi 
öğrenmiı olmak, hiç le fena 
bir teY değil.. 

Hatırlıyorum ki, bidayette 
yüz beş kişi idik. Altı ay sonra 

yapılan eliminaıyonda yirmi ki 

ti kaldık. Ondan sonra mektep 

idareai hallan huzurunda oyna 
yacak bir piyes intihap etti. 

Prunella! 

B1111im halk karııamda ilk 
oynadıtım piyes budur. Piyes. 
te kendimden bir iki yaı büyük 
e'rkek bir etim vardı ve rolleri 
miz atık rolü idi. Yani biribiri 
mİ•i seviyorduk. Gençliı}imizin 
ateti ile bu rolü o kadar iyi oy 
namıtız ki.. Bilhara her ikimiz 
bu rolü yalnız sahnede deı}il, 
daha ziyade hayatta idame et
mek imkanlarını aramııtık. Bu 
akılla da bir gün her ikimiz, 
mektep idaresinin sıkı talimat 
namesine rağmen, atla gezme
ğe çıktık. Yolda bizi tanıyan
lardan birisi gördü ve mektep 
idaresine haber verdi. Bu ge. 
zinti, o kadar maıumane olma
sına rağmen, benim mektep
ten tardımı intaç etti. O zaman 
dan beri aıktan korkanm ve 
iıtıldardan kaçanm. Sadece çe 
virdiğim filmlerdeki maceralar 
la iktifa ederim .. 

Bir defa alınan yemek madde 
lerindcn hamur İfİni ue tekeri 
cezri rurette çıkarıp atmalı.dır. 
Her gün alınan ekmeği /lÜnde 60 
grama İndirmeli ve tercihan ek
meğin kabuk taraflarını yemeli, 
yahut dilimi ateıte kıratmalı. Ye 
mek yerken kat'iyyen içmemeli, 
hatta su bile.. Ağır salı;alardan 
ve ı;orbadan vazgeçmeli •• Çorba
dan 11a.zgeçmek, sadece mayi ol
duğu içindir. Bittabi iı;ki lıiç kul
lanmamalı .. 

Bazı kimıeler bu rejimi aert 
bulurlar. Halbuki bu, zahiri bir 
feydir. Çünkü zayıflamak ioteyen 
lere ber fey menedilmit değildir. 
l~tedi.ğ! kadar balık, aebze ve et 
yıyebıhrler: Hatta y!'ğ. bile. Şit
manlatacagı zannedıldıği halde 
zayıflamağa yardım eder. ÇünkU 
yağ, diğer bir çok yemeklerden 
daha c;abuk doyuyor ve vücut j. 
ae bu yağdan uzviyete lazım oldu 
fu kadarını alır. Eğer yemek ea
naımda au ve aa.ir metrubat kuJ. 
lanılmazaa, faydaaı daha fazla
dır. 

Filvaki hiç bir teY içmeden ye 
~ek yemek o kadar hota gider 
bı~ feY .. d~ğildir. Tavsiye ettiği
mız reJımın en ııiiç tarafı budur 
fakat en mühim noktaaı da bu: 
dur. Bet on gün çekilecek sıkıntı
dan sonra, İnsan her teYe alttabi
lır, def il buna! Bu uıulü takibe 
batladıktan sonra sekiz gün son 
ra vücudünü.zden mühim bir aile • 
ld kaybettiğini görecek ve o za
man rejime daha ziyade alıtmalı: 
için kendinizde cesaret bulacaksı 
nız. 

Muntazam, fakat ifrata kaç• 
mayan mutedil jimnastik hareket 
leri ile gayet aıcak banyonun ve 
hamamın faydaıı olduiunu da 
aöylemeğe lüzum yok değil mi? 

Buna mukabil ba:11 hanımlar 
da vardır iri şifmanlrlı: iatarler. 

. Bunlar ise faz la hamur iti ve te· 
kerli ıeyler yemelidirler. Gıda 
kuvvetleri az sebze ve otları sof 
ralarından kaldırmalıdırlar ve 
bazmi teshil için ııcalr, biraz acı 
ve bol menlı:ular İçmelidirler. 
Şipaanlık iateyenlerin erken ya• 
tıp ııeç kallmtalan, yemeklerini 
fÖyle uzanarak hazmetmeleri ve 
bedeni hareket ve faaliyetlerini 
.lııaddi asgariye indirmeleri li.z.ım 
dır. 

• Clark Gable için "yeni Va
lantino" diyorlar. Müteveffa artis 
tin pereıtitkarlarından çoğu bu 
yeni tabire itiraz etmektedirler. 
Bunlardan hiç biri Rudolphe'un 
hatıraaının, kim tarafından olur
sa olsun, bu tekilde benimıenme 
sine rıza eöatermiyorlar. 

Şu var ki Sylvia Sidney çok 

genç görünür, adeta çocuk gi
bi .. Güldüğü zaman, di,leri tıp 

kı çocukların dişleri gibi mini 

minidir. Sanki büyük adamları 

taklit eden bir küçük kız gibi .• 

Kendisini Clara Bow' a benze

tenler vardır. Clara İnsanda 
dütüncesiz hareket çılgın bir 
kız hiui bırakırdı. Halbuki 

Sylvia her hareketinde dütün. 

celi ve olgun bir kadın hiui bı 
rakıyor. Hani bazı küçük kız. 
lar vardır ki, yaşlarının bütnü 

tuhaflıklarına, oyunlarına ve 
ıairasine rağmen, İnsanda bü. 
yük bir hanımmıt gibi teıir bı. 
rakır ya .. lıte Sylvia onlardan 
biri .. Gene anlatır : 

~rlemeie hacat yok ki, vücu 
d~n muhtelli uzuırlannda l'Üzel 
bar müvazene İyi bir aıhhate ila· 
mettir. Her lıangi bir ka:ııa hariç 
ııhhat UZUl'a ömrün zanaaıdır. F~ 
kat burada fÖyle bir -ı akla va 
rit olabilir: Çok yaıamak i9İn İn· 
aan zayıf mı olmalı, titman mı? 
Cevabı basittir: Zayıf, ıimana 
nazaran ekseriya •uatl tayattan 
fazlasını yatar. Her biri otuzar 
Yatmda dokuz ıitman 1'4, dokuz 
zal'.ıf almız. Hayat ilerledikçe, va 
satı hesapla, zayıflardan üçünün 
aekMn Y•tında hail hayatta kal· 

Bir gün Sylvia'ya sonnu9. ı Bl•f olduklarını görüraünü ... Buna 
la . mukabil 'itmaalardan Mluen Y&4• 

r • 1 aa •arm.19 ya bir kiti kalm19tır ve 

• 

- Sen ki yinni bir yatında y.,Jllerden Monlqu11 Roland ya Ahitrtı!k . .h .. 
Jlltı ap llZlh ! 

Bilmek Lilzını 

Buz yerine 
Bu ııcaklarda hararet baatır .. 

mak için, İnaa.nın canı daima u .... 
rln meırubat İster. Fakat her za. 
man da buz b.lunmaz ya! 

itte buza ihtiyaç kalmadan 
metrwbatrnızr aoğutacak ba•İt bir· 
uaul! 

Solutmak iotediğiniz fİteleri 
bir _,vaya aıralarıınrz.. Ş~lerin 
bojaalarrna kadar kum doldurur 
aunua. Bu kumun Üa:erine bir kj. 
lo mutfak taz11 dökünüz ve heı 
tarafını kalın bir tab.ka halinde 
kapa,._... ve aonra kovayı muılu 
iun altına ~o~arak au doldurunu 
nu•. fu• enyınce soulduk ba.111 
eder .. '!"-:ı-ını Mat aonra tiş.elcr 
buz gıbidır. Bu uaul ekseriya buz 
bulunmayan yerlerde faydalıdır. 

Teneke kapaklar 
için anahtar 

T-eke kaplı titeleri açmak , 
~ia ba:ııan anahtar bulunmez. t. 
U.ç, ı•ııoz, bira ,iteai gibi titelerin 

1 
lıapaklannı açmak için anabtar • 
ll2rmchr. Anahtar ya evde bulun 
maa, yahut kaybolabilir. Hemen 
-n. bir anahtar yapın k gayet 
Wardır. Bunun için aağlanıca 
hir tahta parçası ahnah, bir de 
vidalı ÇİTİ.. Çivinin bir kısmını 
tahtaya soktuğunuz zaman anah 
tarı yapmıt oluraunuz. Rıı da di .. ! 
f!c ... a.:ıtı~t~r ~ibi ~i~ev " 

İ-tifade etmeği dü~ündüğÜ İçilı 
11 lı:aza hemen ertesi gÜn, dün
......, malümu oldu. Pek ali ta
......,. edersiniz ki. bu yıldızın 
lrtupları mfühi• aurette arttı. 

,foR• Oraoford'•• uenl reslMlerlnde11 biri 

- Bir mecliste btılunduı}11111 
zamanlar, ne konuıacağmıı bil 
miyorum. Bütün muhavere 
mevz'"ları bana lii:ıumsuz ııörü 
nüyor. Halbuki etrafrada mü. 
temadiyen konutanlar bu mev 
zuları hiç te lüıı:umauz bulma
yorlar ve öyle uzatıyorler ki .. 
O zaman kendimi yat..ncr bir 
memlekette, bedbaht Ye kimae 
ıiıı: hiuediyorum. Artık bir f81 
c:kltiinüyorum. Bir fırtatını bu. 
lup meclisi terk~tmek. Biriçte. 
de dördüncü oyuncu olmak hiç 
hotuma gitmediği ~n, gitti
ğim ev sahipleri ben[ lii:ııum. 
suz bir mevcudiyet addediyor. 
lar. Hakları da yok değil! Hü
llaa ben münzevi bir İnsanım. 
Olduğumdan yüka~ görüneıııi 
f<>nıım. Daha küçülıken mek. 
tepte de böyle idim. Küküç kıs 
let mütemadiyen İp atlarlar. 
lcen, niçin ben de osalar ribi ef 
lenemiyorum diye içime derin 
veis çökerdi. Hic d~tı:m vok-

Birigitte H~lm en son çevirdiği "Atlantide,, filminde 
Aııtinca rolünde 



1 

1 

ırmcı a 
' 

Otomobil yarışımız 
(B•fl J ı«i •ltıf~d•) ı ka ara ile hareket edec:eklerdir. 

nn kateııoriıine yalnııt mT ara. Hareket çizıiainde arabalano 
ba ıirecektir. 1 motörleri çalı,ır bir vasiyette 

Otomobillerin taanifi yapd· bulunmalan tarttır. Şehrimiz. 
ınışlır. Husuai arabalardan al. de bulun&11 otomobil mark~l~
lindirleri 1,5 litre olanlar, rının hemmı hemen ekaerisının 
1,5 ile 2 litre olanlar ve 3 ten .ştiraki yartfa ayrı bir revnak 
fazla olanlar ayn ayrı yarıta- •erecel' multakkaktır. 
caklardır. Y ant heyetinin yanı aaati 

Huauai arabaların liri taneai bakkında il&ııını yazıyorus: 
acenta arahalarıchr. 1,tir-ak ede Otomobil yarıtında buluna
cek olan arabalara ayn ayn nu cak olan da•aıtlilerle aalr ıeyir 
maralar verileeek ve ityle koıa el Ze"Vatm Y arıt ıünü aabah o
caklardır. Yarıt tam onda bat- na yirmi kalıncaya kadar Zin. 
layacaktır. Anoak yol 9,15 te cirllkuyuda hasır bulunmaları 
keailmit olacatı ve bu zaman. rica ,.e llln olunur. 
dan ıonra &fağıdan ve yukarı- Yarıt Tertip Heyeti 

dan hiç bir ara:.~•yece. . · · 1 · 
,.. · · · t. '- • l9tırak ecleo :ııevatın 11ım en 
,.ı ıçın ıt ıraı< nn ve . . 
seyircilerin bu aaatten evvel al, yanı aaatlennı •e araba.ları 
yarı• mahalline gelmeleri nm maritelarmı •!atıya lıate 
lizımdır. Otomobiller 5 dairi· halinde dercediyoruz: 

en eçen Yazılar •• 
Meclis dahili 
Nizamnamesi 
Tadil edildi. 

Ekmek bollaşıyor 
(Başı I ınci sahif~d~) 

O halde bu buıiday bolluğu İ
çinde bu ekmek kıtlığının sebebi 
nedir?. 

hükü.:..~;Pt~~~:; :::~~~ 1,,_,_ Hnhra11 11asıl başladı? 
mül olunarak hal ve İcaplara uyııun V aziyel ,udur: Belediye, ek-

diyece Beyoğlu ve Be,iktaş cihet 
!erindeki fırınlardan tedarik edi
len bir kamyon.doluau ekmek, Ak 
aaraya gönderjlerek belediye me
murları vaaıtaıile halka tevzi ~dil 
mi~tir. 

A111111 Süreyya Heye göre 
bir tedbiri ihtiva edecrk bir kanun meğe haftada bir defa narh koy-

m ki d V b . d f k duktan Belediye, iktııat İ•leri müdiirü liyihumıa bu içtinıa devresinde a a rr. e ır e a oy ' 
·- h b' h (t d m -der Aaım ""reyya Be~, dün ak~m mecliıe indi olunmaaı t........,;ıiyle -nra nar ır a a eva ~ • """ , r-
Bu il fi nln n rhı •e en çar~m teftifinden avdetinde bize •unları teklifin hükUmetc tevdii münaıip a a a • ç ~·· ' 
ba ııünü 7 buçuk kuru, olmak Ü· aöylemiıtir: 

ııörüldüjü bildirilmekte idi. 

1 

k tu A k ,_ k "- D--iktaf cihetinde vaziyet • zere onmuş r . nca ea.rne ~ 

Dahllı . niza11111amede narhı konduktan aonra tatbika ııayet iyidir. Beyoğlunda da va 
tadlUlt bıı,Janan ilk günü, yani geçen çar ziyet normaldir. Y ann her taraf-

Miiteakiben Millet Mecliıi dahili tamha. gü~~· '>uğday _,fiyatl~n bir la mebEul mikdarda ekmek bulu 
· · d L-- ta""t yapd den bıre ikı kurut yukselmış, bu nacakbr. Biz, hesaplarımızda· ta 

nız.amnameaın e ua..cı u..ua - - • b ki " • h"'-'"-' __ J h-'- tereffü perşembe ve cumarteaı mamrn a ıyu:. 
maıı "e yeoı uauuucr TIU: ı aa- ·· 1 · d d ik 
kındaki muhtelit encüınm mazbata gun erı e ev!m etl - ten sondra Ekmekrllere göre ııeziyet 

k ---L k b·-· --"I . b" B 1 her tarafta yaP,mı•r yagdıfma a ne tmı .. ·.~ 
aı o """""' a .., ...., ın11 r. una . 1 h b 1 .. • f' t k v dah·r · · · 170 ır ge en a er er uzerıne ıya ı 
!'8';arandd ·"169nızamnamen&ndde ı,Jmış, dün Boru.da ekatra buğda r · irer taraftan kendiaile ıı<>riit 
in<> ma .. , uncu ma ye aon kk 7 5 8 5 k tug .. müz Ekmekçiler cemiyeti a-
f k ol--'- il. -~ilmekt , ym o ası , • , uruı ara11n-
ı ra ...-aa ave ""' e ve o- 1 d 1 B" d ( za.,tndan bir zat demiştir ki: · t"d-'-· dd k 1 k a satı mııtır. ıraı< çav an aa-

nun yenne a ı ""' ma e onu ma ) b d 1 d 7 k "- Fırınlardan çoiiunda niha 
tadır a u~ ay ar a uruıtan mua- yel bir ııünlük iıledikleri mikdar 

' A'dt" bi • . - '- 'bi da mele gönnüılcrdir. d k k y k k · ıyece r ıtın huu sırasın - an fazla •to yo tur. Ü •e 

'fareket Otomolıilin 
5abibi 

<>t.oı-bili Otomobilin 
Kulla- Marboa 

icra vekillennden birinin vazifesin- Fırınlar önunde izdiham fiyatla aldığı undan yaptığı ekme 
Hareket den münbais bir buıuılan dolayi va Buğday fiatmın geçen çartamba ğin beherinin ııatı,ında 2 kurut 

S..ti zife nolıtafUld•n verilen bir kararla ııünü birden bire yüluelmeai üze- zan.r eden fırıncı, bu hale bir ni
Mecliıe bir müracaat vuku bulursa r ine, cuma ııünü fmnlar, herııün bayet iki gün dayanabilmiştir. On 

Sıra lmıf 
No. au 

1 An.tor a/ 
2 Amatör a/ 

J 
4 
il 

Am.tör a/ 
Amat<ir a 
Amatör b l 

M. K"'-lclu Fiat lO.- heyelı umumiye bu huıusta Mecliı <r•kardıklar ıekmek mikdarmdan dan M>nra 10 çuvala paraaı jeti· 
tahkilıatma mabal olup olrnadıiını az ekmek imal etmişler, o ak,am 9en fırıncı 10, bet çuvallık parası 

Mt;,.., Arriv,._ Fiat lO.OIS tayin için wvkielemlrde bet =l~~k birbu' ı hb!ç hirkşek~den1 h~beı:_dakı:_ 1olmaran1 o.ladn da 5 çuval un itlrmek zarure 
Amilcaı 10.10 .,cümeıı t9! '( eder ve M ır ço nnac en mu 11 vazlye tın e kalmıf ve öyle yapmııtır. 

~o:c_delno Fiot 10_15 -cümenin mazbatası anıedilir.n le ~tra~ıtlaı;do:; __ Fmncılar, b'! Cemiyet, eskiıi kadar un itle, dl· 
Dahill nlrame-metUn 171 inci vazıyetı, erteıı aunu ve evvelkı yeceğ i lrrıncının zararını da kapa 

E~-:. ':'- lanciıı l0..20 -ddeoine atideki fıkra üiıve edil- ııün de &İttikçe çıkardıklan ek- ! lacak paraya malik dei ildir. Orta 
mittir: me.k '!'ikda~mı aaal~arak .devam ı da bir gün kaldı . Zam yapılınca 

6 A.Mtllr b / lehak Albp&I'· lO.Jll " Ali.kadar V.ı.11, meb'us cletilM ettirmqleı:~ır, O şekılde kı halk, fırıncılarda ihtiyaçtan fazla ek-
..,.ı. lancia Meclis lıW udlddet tayini ile yalnız fırınlarm onleriade t?planmıf, ~e mek bulunacağına ~ilphe yoktur." 7 

8 
9 

10 

il 

12 
13 
14 

Ama6Ör • / 
/YDotlir •/ 
Haıumı... 

Husııoi 

" 

V•bi Saiı B., :::~ l0.30 yaZ1l1 ...e.W.asnn almıığa ı.- v.... 1-;•llye _m~!'rlanna tik&yet e~, Adliye11/n gl>slerdit1i 
M. Re!ıoul 10.35 rlr,. bın mut!cülatla ekmek tedarık e- · 
Samiye Bür. Meclk pel'telftba etini t t' cak debllmiftlr. tegakk UZ 
H=~ ;_t1 

H. •c...ı l0.40 tır. 

1 

Eknıt'kfilerln ZHlll talebi Diğer taraftan Miiddeiumumi 

Z.L Alı' M-- /tlr·•.ılar Vaziyet, bu merkezde iken Ek ilk halkın ekmek sıkıntı1ma ma-
uım -- .. ru1: kalmasını n a .zan ehemmiyet· 

hittJn Bey Retlt Ef. Studelwıker 10.46 ANKARA 13 (Telefon) - mekçiler cemiyeti .. Belediyeye mü . ten u za k tutmamı§ ve belediye· 
Muhürder . • ı racaat ederek ekmek narhının, 

Zade V _,_ B. Dahili niaamnamenin 170 tnCl bugday fiyatının yiikseliti na zan 
1 

nin nazarı dikka tini ce lbetmitlir. 
.,.. Şaim Ef. Ford 10.60 • k l k il Müddeiumumi Kenan Bey vaki o 

• M. Blumenthal Fettah Buick 10.66 maddeıinin yenne onu ma 1 dd!l<kate .•!ınma.k .suretile tay!n .,_ lan iıtifaanm.ıza cevabe n demit tir 
" M. Stel-anldis Suphi Ef. Buick 11.- ııere muhtelit enc:Umen tarafın. ılmealni ıst~ı1tır. H lbu~ı Pir- ki: 
,. Ford Fabri- dan hazırlanan maddenin milz• ı' rnd ek f~atrlhı, bır h afl

1
": !vvel~ı btut . " Rkmek moaeleaine ve net · 

k F Pelllc F d 11 06 • C l•ı S hl B Z ay ıa arrnın vasa uıne gore a· . b • k 1 dk D a11 or · kenınde e aı a r ey on. 1 • d·ı k t d . 8 hafı b il rıyatınıza ıg ne a ma ı . er-
15 Amatör Vehbi Sait Bey Mt'rcedes 11.10 ' ldaJ< ıöz aldı ve maddenin ~;:' e ~:':m ·e .ır. :ıecek ahaf~a: hal b t! lediyeye lıilifi mevzuat ha· 

!fU d ''bir • 1 •-'-'b" k' y V lfblM,d g reket eden fnıncılar hakkında tn ılk fıkraılll a lf D u.ıı;ı ı aı ı ekmek n a r ı a ona ııöre taa y I ld b 1 k • • dil k · 
6 udylr ı taıı da ayni yolun 27 inci kilo- raıında" kayd ltlru etti veı yün edecektir; binaenaleyh fırın · ~; 1 anu~ırehk~: ~ me k uze 

La.tlklen• de bu liatikleri metreainde bitmittir. , "Bu 1 bi k t mah'ıyetı' buna cılar, bugün -rar ediyorlarsa ı r ı;, d u.1aca .. b'ldı .ad 'k~;vra mın 
• . ı uy e r ayı b Ad dii tütll h ld •. .. .. d gon erı meaını ı ır ı , 

kullanan bir otomobil kazanır. 1 Bu yanta 4 kadın lftırak et 1 benz..,.,-en h&diıeler kartııın- ı k!\ afyt yü!k k a eh ~.nu"!udz e , Müddeiumumilik, ihtilı&r yap 
· · B 1 d b• · • M d ---, 1 1 • a •e nar uEerın en t ki 1 1 k f 1 h k •a mükll.fat verecel<tir. mııtır. un ar an ınıı, a am da Meclial yeni karar a mağa ekmek satacaklarından bu za rar- 1 ı arı an a~ı aca rrın.cı. ar " -

Y I I da 
' 

bil Dalla hafifçe yaralanmıttrr. ıevketmekten baıka bir netice , lan beliianqıı~belail telifi ede-
1
. kında dldate . kh~rka"!.ameaıvfnınik 9 un· 

unan tı an o onıo N • 1 I d ki d" H k' k a cu ma eaı u mune ıe an ta-etıce er tun ar ır: venneyeeektir" dedi ee er ır. a ı . l " mer ez e , k 'b 1 kt Mlldd . 1 yat'llı . .. • . iken ekmekçiler;<•, l'lıın çarfAm- : ı a yapa~a .rr. eı .u'!'um 
Yanı harıcl muk&fat: Elpa Hakkı Tarık B.ln ceııabı ba ııünü beklenmelalzin derhal i bat muavlnı Hıkmet Ber• ıki ıılia 

ATİ NA, 15 (A.A) - Elpa reiıi M Statatoa Bulck araba11 1 t • d'lm • .ı- h 1 d: d b' l dür bızzat fınnlan teftıı etmek-
f d t - ed"I be el • İ , Lt l ' t .• ayın e ı eaın..., e e ıye e ı t d'r 

tara ın an te; 1P 1 en yn , üzerine 1 O kilometre mesafeyi 1 tıraza mun e 1 encum':1 dayetıe pek haklı olarak gi!nil ı e ı ' 
mılel otomobıl yarışlarının be. l 9 dakika 45 ıaniyede. 1 namına Hakkı Tank Bey (Gı- gelmeden narhın tesbit edileme- !' Fırınlara ait 11i:ıanınaoıe 
tincİ5İ dün Menidi-Pa rnea yolu 1 • . • . 1 reson) cevap verdi: yecejlinde ısrar ehnlşlerdlr. iki ta Zabıtai belediye talimatname 
uzerinde yapılmıttır. Yantın. Bı~ocı: G~eralıe, Ch~yıler' _Encümen bu karan mec- raf, bu nokta! na•arlarında ısrar j si, mürettep olan mikdarda ek· 
taki etti"i yol fevkalade tehli 1 araba ıle 9 dakika 46 aanıye. i 1 .. •Iiden havale edilen muay. ede~·ken ha!k, rahatça e~e.k le· · mek çıkarmayaı• fırrncılan nıec-

. p 
11 1 "dl H _,_ k iki · M d El H · 

111 
" • •• •• de b darık edemıyor,fırmcılar ıhtiyaca bur tutmakta, bunlardan 1 hra-kelı ve anı:a ı ı : • a~.,..et no . nem a un aa a~gı yen bir mevzuu ~ö~onun u: klfi mikdarda ekmek çıkarmıyor, dan 50 liraya kadar ceaayı nakdi 

lası bu yolun 17ıncı kılometre. arılrı, Naah araba ile 9 dakıka ı lundurarak vermıttır. Ve kendı belediye de llhumu veçbile tiddet alınmaunı eml'ctmektedir. Fırıncı 
s ;nde batlamıt ve nihayet nok. 55 saniye. ' aini bu hududun haricine çık- li hareket etmiyordu. lar, zabıt tutulup para cezasının 

1rekorlar 
·ı yağıdır. 

Emir F eysal Hze şerefine 
Çankayada ziyafet 

( mai• salahiyettar görmemit- Fırınlarda dilnkn ua:ıiyet ! mikdarı karar • veri~.i~~eye kadar 
. tir. Bu -dde bugün kartıaın. 1 Bu ferait içinde, evvelki gün had lıtamanbııtleçecetınlüh' d.utunerek tkutu 

·b· L"d" 1 · 1 ki' · 1 km k b h d" an za ı arı m ım•emema te-
: da kaldığımız I' 1 na ıse_~ •· ı fed bını~ a :_':_eti de- blnnu .rabnı,b unf'f dirler. Bunun için bazı semtlerde, 
· çindir. Eier mecliıi ali manıye 1 e, . •41ı -k~ der •m • ..'.~. eb' akı talimatnamenin sıcak ekmek ıatıl 

L-- b' hld' emı1 o ara eva e-·-y, ır ı b . . h" 1 ld 
: ti buna ueu:ıemeyen ır ile aun fırmlar ııene az ekmek çıkar maaı mee unyetı aaı '? il~ 2a· 

! 
kar,11ında kalırsa, o :zaman ye. mıt, halk aaar ııünkii kadar de· manlar 25 ııraınm tenzıl e~ılerek 

•d k "tt'h d b"ll d ··ı b"I Pil ~ k k d ·k· para11 alınacaiı hakkmdaki mad-nı en arar ı ı a:ı e e ı r e- gı .., ı e di " oe e me te arı ın d . t b 1 halk 
dl. de sıkıntı ç «Mittir. ehaın~. rilnadmenb"ı· ~fzıdan k ın 

, • te acum en ı ıatı a ~ no san 

S l .h tt" B (Kocaeli)- Ni HPIPdlye yalnız zabıt ekmek aatmı,Jar ve bu 25 gramı 
a a a ın · f · d" • '- d' 

I• b' dde ko ııtugor ın ırmemif"'r ır. zamnameye uıu ı ır ma 
ymaktan iıe her hadise üzerine Belediye, nıhayet dün, harbi Ja. e kararnnnıe.~i tatbik 
Meclisin yeniden karar vermeıi umumi ııünlerini andıran bu vazi. edllec·ek 

old yet karşııında bir az harekete gel 
nin daha muvahk uiunu ve ınit, zalııtaı be.tediye talimatna· 
maddeye tümul vermenin mesinin fırınlara müteallik madd" 

(Baıı 1 ınci sahif•d•) derim H&fllletlıı -boa- mellk mahzurdan hali olamayacağını !erinin harfiyen temini tatbikını 
kip olunmaktadır. Zıttı fahimande- 1 Hazretlerinia m= lilônia wclet aöyledi. kaymal..amlıkl .. ra bildirmi,, her fı 

Bunun için narha ve talimat· 
nam~ye riayet etmeyen ve ibtik& 
rA tetebbüı eden fırıncıların ~k
aek ve unları müsadere olunmau 
dükk1nlarının aeddi, 25 - 21100 li 
raya kadar para cezasına ve bir 
seneye kadar hapis cuasına hii.k
medilmek üzere, tutulacak :aabıt
lar Üzerine iate kararnamesinin 
elyevm hükmü meri 9 uncu mad
desine tevfikan haklarında takiba 
tı kanuniye icraaı takarrür etmlt
tir. 

rınin yapbkları uııun seyahat bu ve nfüına ait ialıar boayunlafunuz Salihattin B., Celal Sahir rrna bir belediye polisi ikame edil 
gftyretin yeni bir niJ&Desİdir. Hat· hüsnü t-ı•ler de ayni lüalerle mittiı-. Bu memıırlar, herhanııi 
metlu melik Abduı..iz Alisuut Haz mukabele sör-• -leketimizle Beyin mütalea1tna cevap vere- mutat mikdarda ekmek çıkarma· 
retierinin lnadretli iradelen ve ida· Türkiye Cimhuriy9li arasındaki sa- relc "Mec:liıi lliye Adliyeden yan fınnlar hakkında :ı:abıt vara 
releri 11ltında muhlıel'em Hicaz-Ne- mimi doıthık raı.t.lannın arbnaaı0 b.tka türlü bir müracaat gele. kaıı tutmuılardır. Diier taraftan 
ciı ve ıniilhakatı halkırun ııirmit na vaııta olacaktır. Ve boayurclufu- mez. Herhanıi bir vekilin ve. bütün belediye müfettiıleri lstan
bulunduiu yeni teümül hayabnda nuz ,.eçhile 1-..i ederim ki lıu kileti zamanma ait itlerinin bul mıntakasmdaki frrınlann tef
AZ uınıu>da çok yol kazanma&mı ha unon aeyoıhabm -lilri ..,tdye- ed • ı• · . d d' ti,alınft tahaiı edilmiıtir. Beled;
liııane t_,ni ederim. Sonu kavi mizde liıya oWıtfwıız -ılıı,e tetkiki m iıi anye aıttır. e 1 ye rei' muavini Hiınit, iktııat mü 
devlet ve milli aaadat ye refah te- ,. ... maı. için oarfedilmelııte olu gay- Mazhar Müfit Bey (Deniz- dürü A .. m Süreyya ve müfetliti u 
min eclen -i ve ııay.-et ne kadar retin mıuuıfl•tma• ... yeoıi Joir mi- li) Celll Sahir Bey ile hemfi. mumi T<'•fik Beyler de, dün öl!le 
azimkiınıne olursa muvaffalıiyetin o tevvik olaua. kir 'otclutunu, Aydın meb'uıu den sonra beyoflu ve Befiktat ci-

/ate kararnAmesinln 
9 uneu maddt>sl 

Bulgar gazeteciteri 
bugün geliycrlaı· 
Şehrimize geleceğini yazdığımız 

Bul ~ilr gazett·cileri ile artiılerinin 
bu ııtbah Vama'dan limanmııaa ııe
lec~k olan Çar F erclinancl vapuru i
le mnvaaalatleri beklenm•ktedir. --
Fransız sefiri geldi 
Franuz sefiri Coı:nte de Claıımı.n. 

dünkü trenle Ankaradan tehrimiM 
gelmiftir. 

Türk-Yunan mahke
mesi reisi geldi 

Türk ve Yunan muhtelit hiılıenı 
nıahkemeai reiıi M. Wilhelm Boea 
dün fehrimize galmittlr. --
Avusturya parll
mentosuna bomba! 

VIY ANA, 13. A. A.- Meçb•I 
lıir şahıs bu sebalı parlimıentonııa 
bir pencereoine içinde patlayıcı bir 
madde bulu1111n t-.elı:eden bir kutu 
atmııtır. infilak, lıirçok -cenıleri 
tahrip etıniıtir. Bunun bir auikut 
mi, yolısa fena bir taka mı oldup 
meçhuldür. 

Almanyamn mus
temlekat siyaseti 
BERLIN, 13. A- A.- Naayonal

Alman fırkası, müstemlekit meıe
leleri i ·in daimi komit tesiı etmit· 

RADYO 
Bugünkü 

ISTANBUL, - (1200 
18 Gramofon, 19,5 alaturka 
jans haberleri, saat ayarı 20,& 
fon ile opera parçaları, 21 ala 
saz, 22 orkeatra, (tam proıır.,. 
nüz t...ı.it edilmemiıtir. ) 

BVKREŞ - (394 metre) 
vartel, 20,5 tiyatro, 21 ,15 Ha 
Merlerinden bir kuvartet. 

BELGRAT- (429 metre) 
Viyanadan naklen Viyana mu · 
mİyetinin konseri. 

ROMA - (441 metre) 21 
Der ve •ramofon. 21,45 spor 
imi 22 Petrodia cemiyetinin k 
ri, 23 meda haı-Ieri. 23,10 
konser. 

PRAC - (488 metr~) 20 B 
landan nakil, 20,40 Çek J&rkı 
12,30 piyano konseri. 

ViYANA - (517 metre) 

Viyana -•İlli cemiyetinin k 
Fllip E.....Wden bir J>&I'?. D 
siden iki tanr Noiltüra, Ravel 
Dafni. 

PEŞTE - (550 metre) 2 
Konferans, 21 orıı kon•eri, 21 !( 

ile tarlu, sonra Çipn orkeatrası. 

VARŞOVA - (1411 m 
20.35 Radyo gazeteai, 21 Kekarın 
aerlerinden ''Lükıemburı kontu.•• 

tir. BERLIN - (1635 metre) -
Meb'uslardan M. laverraız, Al· Buııünün vazıyeti, 21 Lenin h 

ma.nyada mÜ•lrınlrke fi!<rini ~ki!&f 1 ela bir konferan 22.10 V er k 
etıırecek olan bu komıteye nyaaet • a, aıın 
edecektir. sen. 

ve •nuhakemc:1i ıdareı ô~iye O• 1 
lan mahallerd divanı harplere 
ve olmayan yerlerde mabakimi ni 
z amiyeye racidir.'' 

Lokantalarda ekmek yok 

zarar çekmıılerdi. 
Son hafta zarfında tesadufe 

zuhur eden umumı yağmurıuzl 
bunlar için zararlarını tdifi e 
recek kıymetli bir fıraal o ldu 
lıtanbul'a verdikleri t c raf "' 

Fırıncılar kafi ekmek çıkarma• !erinde 8,5, 9, 9,5 ııib i muaY) 
yınca bazı lokanta ve A§ÇI dükkan j bir fiat elde etmeden aatı yap 
lamda da ekmek buluı:ımamııtır. ı mamasını buradaki komisyoncu 
Bu ekmek buhranı kartıaında . nna bildirdiler. Oyle Anadolu ı
halktan bazıları da, fazla ekmek 1 cirleri vardı ki, ııündc 3 - 5 yı 
teda riki endiıeslne dü miit. bazı 1 dmm telgrnfı, ayni zamanda 2 
açıkııö2ler de 7,5 kuruşa tedarik 3 telefon muhavereıile burad ki 
edebildikleri ekmeği fazlasına , mümeaalllerin talimat ve riyor! 
satmı,tır. ı dı. latanbul Bona muhiti, k üçu 
Nuri H teminat r•eriyor mikyaıta bir (Vaıington Bor ı) 

." . . . . . B ı olmuıtu. Bunun Üzerine fiatl ': 
Beledıye reıs muavını Narı . • her halde yarıdan çok a z hak' 

enditeye mahal o)madıiını, ıehır ve yandan çok fa:ıla hiuiyat 
de l,S aylık atok un bulunduiu· ~ teıirile yük .. 1tilmi1tir. 
nu, her ııün d buğday ııelm kte 1 Geçen aiustoatan beri batlıyall 
nldujtunu, muayyen mıkdard~n aon rekolt satııının devam iği 
u ekmek çıkaran fırıncılann .. tıd 10 ay :ıarfında mütemadiyen ı:a 
d-;tl~ cezalandınlacaklarmı soyle · rara ııirmiı olan Anadolu hl' da? 
mııtır. j satıcıaı, belki tahrik ettiii bu ~ 

l?kmeğe :ı! kurulJ zam at fırlamaaına devam edecek!,. 
Dii ... taraftan da dün aktam& Fakat ııaçen ~uma ııünü batlıyall 

doiru S.lediye daimi enciioneni havai tahavvul b ... apla.nnı J&tırl 
toplanarek yeni ekmc-k narhına mıtl~r. Son habe~lere go~e, Ana• 
ait hesabatı tetkik etmlı ve nar· do~u ?un muhtelıf ~erlerıne _muh
hm bir ııiln ev,.eliaden, yani bu telıf ırtlfalarda yagm~r Y~&'mıf' 
glindt!n itibaren bir hafla mer'i ol br. Bunun faydalı teaırlerı _ mu-

k ·· 'ki kuruı :ıamla dokaa hakkaktır. Yafmur, mesela Bur 
ma uzere 1 d 42 1 ı b l'd 124 T rl b k ku fa tezyidi kararlaıtı· •a a ' s an u a mı ım 

"1 çu t Bru k b"ıttabi ekmek re gibi yükaek mikdarlara çıkmır 
rı mıt ır. u arar, t B h "J ti • d 
c-i1eri memnun etmiıtir. Buıün fı· ır. 

1 
u.te .. a~ud ne. ~beaın eb cu· 

· 1 "b • k' f" k k kara mar eaı gunun en ılı aren orlB 
rın ar, ı tıyaca a ı e me çı f" 1 h b' k 

ki rd "A k B 1 d' ya· ıat arı mıı aus ır au ut manza· ca a ır. nca e e ıye, ,, • n·· ı ' 
nn tatblluna batlanma•ı teamül- ~aaı 1 ıo~terıy:~ k un salh a~ _ ouıı; 
den olan yeni hafta narhı bir ııün d ay b- - f ' 1 U~f~, • 

7 
a ".; r, 

evvel meriyete vazetmckle, bun· kan ır kazd azd~. 0 ~.n t~ .. r 
8

• .. ;; 
da da gevıeklik ııöıtermit, ilk ka· ~':ta b a,,dar 

7
";"'kut ur. ugtul 

rarmda sebat edememittir. lktı- e • ra 
1

u!'kb•Y
1 

' 
1
.urup sa'· 

.. diirü A B b · d f a mıttır. atı a e ııe ınce, ha va t€• 
satbmu 

1 
k11~ ey, ır .: a:ir raitinde esaslı bir değitiklik ol

~~ ıu.a o ma uzere nar n 
1 

mazaa, bufday fiatının kıa.a bir 
pn evvel alınmıuında mahzur o -dd t · d'k• • · d k •-.. 1 • · mu e şım ı ı aevıyeaın e a,. 
madıfını soy ernıtbr: . . cağı, ancak belki bir kaç hafi• 

Asım Bey, beledıyerun vaaıfe- i hm' d'l b"I' . . ... f I ldu ... u htitün sonra artaca r ta ın e ı e ı ır· 
ıını yap~ıgı, aa 0 g t .. Bu artısın gayesi gene 9 kuruş O' 
kabahatin fırıncılarda bulunduıu lab "lir 
bu hareketlerinin ihti~i.r maksa- O ~aman muhıe ... I olan artı• 
d mdan batk• ~ye delalet edeme b b" 1. d"' . 

• .-r- • • pn se e ıne ge ınce: uten yag· 
yecetı kanaatındedır. Mumaıleyh 1 h .. .. •· d ı ıı 

• · · b d b k mur ar, enuz netvunuma n ' 
lıeledıyeam ı~n ın .a. ce ren e - buğdaylara fayda vermit• baJak• 
Jl!ek çıkartabılecei"'.'• ancak f<!- lanmıt. kavrulmut olanla;a biıta· 
hır tamamen ekmekaız kalmadıfı b' · d · b · · · Di' 
ı..t... b ı- "rillm d""' • ı ıa eı ayal ettırememlflır. · 
~ una uzum l'O e ı5 ını z. b' b · k ı 

1 ek d' aer ır oe ep te yenı re o leye 
.ıly em te ır. yaklafmamız itibarile atoklar da 

Muhittin B. meşgul azalın,.tır." 
Allkadar zatın verdiği yuka

Va:ıiyet hakkında izahat al· nki izahattan sonra, pİyaaa.da tab 
malı iateyan aa•etecUere de vali klkat yaptık. Vardığımız netice, 

k~dar tam ye s ... i olacağı.,. t'öphe R • H 
1 

• Mazhar Bey de Celil Sahir Be- hetlerindelri fınnl&rı alqama ka-
foktur. 1"ürk milleti devletiniz ve eıa azn!t en, eklifi .1 .. • t b•t dar tefli, etmitlerdir. Bu teftifat 

ve beled:r.e reı.ı Mu'biddln Bey, d late kararnameainin 9 uncu buğday fiahnın aon tereffuun a. 
maddesi ayne11 fUdur: meıııul 0 dutu haberini aönder· Anadolu tüccannın kendi kendi· ,..;ıı-tiniz ;..İn devrin ı"caplanna •Ö z fahi • , h"'-" . . 1 yin t 1 e encumenm M 1 neticesinde, Beyotlu mıntakaoın-

.. _ • -. • •b maıt-nua, --tinız 1 ~ti"ğ" m dd araaında bir fark ps ııettcak ciddi meaaide büyülı: .ı.,, lıü üa "-"·tülderimizd .,.. ı a e da, niaamatı belediyeye riayet et 
muvaffaloıiyetler kazanıiır.amı bü- _ d::.._ t k ~ kar : olmadığını söyledi. meyen altı fırınc.ı ve Fatih civa-
hın samimiyetiyle arzu elmelı:tedi<. ııor Us-• 

11111 a-v:re fi tet - Neticede encümenin teklifi rında ayni suretle bir kaç frrıncı 
Haometlu melik Hazretleriyle -"k- kür ve ininnettarlıimu takdim ve • dd k b 1 hakkında zabıt varakaları tutul. ~ :ru taavıp ye ma e aynen a u e. 
ael< hanedanının saadeti ve de..leıi . : zatı falıimıuıeniain devauu ııhhat ve dildi. mu tur. 
Dizin ikbal ve tealisi hakkındaki kal . afiyetini n necip Türk milletinm Reisleri bllglt' gapar.'Ul •• 
hl temennilerimi bu vesile ile de ifa- ' terakki ve ııaadetiııi temeeni etmek· Rec~p Reyin itirazı 
de etmek iatrrim. Bunun bende ha· · ı;~ - d b Müteakıben 171 inci madde Bu meyanda Ekmekçiler cemi 

1 ett.,.. k b" -ı.ı- .,.me musaa e uyurunıız. · ı.· • L-- R 0 _ • d ., •aı zev uyu ur. ye ilave edilmesi encümence yeti re ı ,.,. .... t ıza .... ym e 
•• lltt • • d B Şehreminindeki fınnmda hamuru 

Emir Hazretleri Ankarayı aiyare- teklif edilen fıkra okun u. U deiitmiı, kiloıu noksan kendisine 
tinizin kıymetli hatırasını daima ..... Lindbergh meselesi fıkraya Mazhar Müfit Bey iti- mahıus bir nevi ekmek cıkararak 
lıyacegnn. Ve huna emin olunvz. ~ raz etti. Ve hkranın tahrirf ve- bet kuruta ıattıtı görillerek zabıt 

J:.111/r Fay ·af'ın 111ltk11 NEVYORK, 13· A. A. - Şimdi ya tifaht müdafaa hakkını kat. tutulmuıtur. Dün, Aksaray cihe-
öğreııildiiine ııöre Llndberııh'in ço- hl • • 1 tinde, matldp ••kilde ekmek tev 

L!L cu;,,unun kaldmldı"ı ... , .... Mis v·ıo iyet ve TIIZU a teyıt etmeııın . 1 --' - .. - ı Emir Faysal Hazretkrı DWDUka- e " zıatı yapı mau.ığı goru erek bele-
bele atid~lıi nutku irat buyunnuı- let Sharpe yanında bir muhibbesi ~·• istedi. •!l!!!!!!-mmm!l!!!l!mı•a!!!l!e!!!!!s 
tar :r: k çalıçı Ernest Brinkert ile ayni iı. Recep Bey (Küta~a) Fık. , 

Reis Hazretkn, mi ıa,ıyan bir delikanlı bulunduiu rımın en sonundaki "karar ve- ' :zattan esirgenine bu karar idi 

' z .. tı fahimanenizi ~iyaret için !:';.~d~o':~J::!l':..u~":hıı: ~;=: rebilir" c'ümleaine itiraz etti ve ı ıane olmaz. Herhangi bir vatan 
tlkumetiniz m rkoine geli;ım do- le yanılmııtır . noktai nazannı fÖyle i~ah. etti: I datın ayni vaziyette ve ayni 

layuiyl beyan buyurd •nuz rakik U . eti 
1 

d , .. - Sudu zat ya vekildır, ya I cürümden dolayı maruz kalaca 
arelcr ve gu .. 1 tem n .,ler uze- mumıy e zanno un uguna go· , , ,_ h ... . 
mde en eyi bir teıir bırı:kmııbr re Viol t Sharpe's intihara aevke- meb ustur. Yahut ta em ve. gı muamele aynı k imalıdır. 
Nil! 1 ki gördugüm ıamiıni istik- dm amil, AmeMan polisinin mli- killik hem de meb'uıluk' hakkı dedi ve fıkradaki "verebilir" 

bal ve mihmanmivazlıktan dolayı maileyha hakkında istintalı usulleri- , nı kaybetmiş birvatandattır.Bu kaydında parlamento icapları. 
z tı ahiman ıuze kart duydugum ni!' ' 'Üçüncü d recesi" ni tatbik el· j takdirde vekil ve meb'ua olan na göre bazan aksi min d çı· 
kalbı i t nan e bu ziyaret her iki mıMm' olma:!~ır. .

1 
eli u__ • bir z ta hususi bir muamele ya kanlabi'eceği mütalt"ui!e fılt. 

m mi I< tı ki "" "mi rabıta· c. morrev ı e ııer OULU1etçı- l V k•l b' "k • " ı· d 
le 01 ·a~ ibı !er, ıniıtemadiyen Viol t Sharpe'in · pı ır.. e ve ı vey~ me . us o. r~n~ •• ara~ verır •e' ı~ c b<' 

1 · tıral· r-n n olarak l;'UISumi etine kani oldularını ıöyle- 1 lan hır zata bah~ılen hır hak hıhı,..,1 ıatedı. Recep Beyın tek. 
k ş kala• ırını arzc 

1 
.. kt ;..ı- : waktile vekil ve mHı'u• nlAn bir lifi kabul edildi. 

-VIC' ·•••.ııi 

"Hillribnet ve belediyece hava mittir. ne defil, ııene buradaki açıkııöz 
yici :ıaruriyei ıııdaiyeye Y&Eedile- Bulda11 nedttn arltıP ttlccann tenvirlerile ( ') harekal 
cek azami fiyata riayet etmeyen• ettikleri merkezindedir. Filhakİ• 
!erin narha tlbi mallan zabıta ve Diler taraftaa Zahire borsaoı ka, buradaki bazı tüccarların A• 
Belediye memurlan tarafmdan nezdindeki talaldlı:atımıaa -za· nadolu'ya umumi piyau vaziyeti• 
tanzim kılınacak zabıt varakası ran, bufday fiyatlanndald tere(.. ni olduju ııibi bildirdikleri pelı 
üzerine belediye .namına irat kay fli, ıeç- çarıamba siiıl6 batla- tüphelidir. Buradaki komisyoncu, 
dolunmak Üzere :aabt ve mllaade- llllf, pe......,be ve cumarteai ılin· malı ne kadar yükaek ıııtarsa. 
re veya ticarethaneleri mu•akka- lerl de•am ettikten aonra eulr:uta kendi•İni Anadolu'daki tüccara 
ten sed uya bu iki muamele bir- batla• ...... Ancak üç ııün deyam kartı vazifea.ini o nisbeıte yapmıl 
den icra edilir. Ve bu bapta mas- eden tereffi, okkada 2 kul'Uf ııi· addetmektedir. 
nun olanlar, zirdekl ahkim veç- bi yilkaek bir farlı: arz-ittir. Son tereffuun birinci t cb .. bini 
hile divanı harp veya mahakiml Geçen mayısın batmda bufday burada aramakta bu itibarla hata
cezaiyeye tevdi olunur. Her nevi 1,11 lr:unıta satılmıtk- haziran yoktur. Ticaret Müdürlüğü, apc• 
mevaddı ıııdaiye ve havayici zaru b&fl"da 9 kurut 10 paraya çıkmıt küli.ıyon olup olmadığını tahkilı 
riyenin keyfiyet ve kemiyetinde br, ki bu tezayüt yfizde 80 niobe- ettirmektedir. 
veya istihıal ve imalinde ve nakil tindedir. Ru!fday muı•arrdalı 
yat ve tevziatmda ve hey' ve ,,_ Bir. mateh888lSln izahatı 
ra11nda her guna ihtikirat ve SU· Buğday müvaredatı normal 
iiıtimalitta bulunanlar derecei fi Bu tereffu may11 zarfında YA• miktarda devam etmektedir. Ev• 
il ve hareketlerine göre beş lira· "af ve aon haftada .tlddetli ~lmut l velki ııun 54, dün 46 vagon bui' 
dan beş yÜz liraya (beş misli 25 • tur. Sali.hiye~t~r hır zat, bıu• fU day ııelmi!Iİr. 
2500 liraya) kadar cezayı nakdi izahatı verrnııtir: · Ehmf'k flaf/;ırı 
•eya yirmi dört saatten bir aene· - "Bir ayda bu auretle c,( 60 : . . 
ye kadar hapis ve bu cezaların j fiat tereffıl~ dün~aı;ım hiç _bir 1 1 tanbul .B e.~ed~reaınde~."-H"z; 
her ikiai ile birden mücazat olu· yerinde görulmemıştlr. Bunu ıca- J ranın on dorduncu salı gununde 
nurlar Bu cf'alin mürtekipleri 

1 
betıirecek bo~'!e'!"ilel bir va~i- 1 itiba ren ~kın k dokuz buçuk frall 

m<murinden İ•eler evvelemirde ; yd yoktur. BılSkıs beynelmilel cala on uc kuruftur. 
elleri işt n çektiri ir ve tüccar ve buğday fiatleri wn bir >: za~fı;ı- ltOlllJlldn huqdtll/ flalL 
ya ("Jna flan İ&cler, muv .. l:Y..ııten ti ' da 55 çentıen 51 çenle ınmı tır. 
carethaneleri zabıta -!"arifoti- Sebep tudur: Anadolu buğday KONYA 13 .A - Bugda• 
le idareten ıeddettirilir. l9bu ef'a 

1 
tacirleri, buğday fiallerinin 4, 5 fi ı:.tı 8 hu uk kuru ta " 



-
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Son Posta Muhabir mektubu Ye11i neşriyat 

Kızkule Park ve Plajı 
Vaziyetini tavzih 

ediyor 
Son Posta refikimiz dün 

~İr hubuhal,. serlivhası al
nda vaziyetini taTzih yollu 
u makaleyi netretmittir: • 

"Bugün, karilerimiz~e ve efka· 

Malkara Trakyanın 
en güzel 

kasabalarından biri •. 

Yeni Rusyanın 
iç yüzü 1 Her akşam Darüttalim Heyeti terennümsaz olmaktadır. 

Ukranyalı muharrirlerden Volodi- ; Çar~amba ak,amtna kadar 12 kişilik ve 18 numaradan mürekkl"p muazzam varyete ile 
mir Munkıy'in "Yeni Ruıyanın ıç 6 kişilik cazband ilave edilmiştir. Ahvali hazırı nazarı dikkate alarak meşrubat 
~;!:ıir~vanlı Türkçe bir kitabı 

1

1 mekôlat sonderece ehvendir. Kapı rluhuliye•İ v Taş delen suyu 5 kı.nıştıır 
Bu kitapta muharrir kendi gÖri.İ· ı -

liine göre. Ruıyanın bet ıenelik pli. Dr. Aa KUTaıEL Devle , Derniryolları :daresi ilfin!arı 
nını mevzuubahıetmektedir. Ki- '--------------------------J 
lap plinı her cepheden tetkik et- Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha· 
melde beraber daha ziyade tenkidi rı umumiye ile eaaah bır muhaee· 

bei amal yapmak lüzumunu duyu 
yoruz. Bu lüzumu duyUfumu..zun 
sebebi evveli hakkımızda UIDU-

, ı' b 1 .. f"' 1 y mıyet e eı enen men ı ro o -
namak fikrinin neden tevellüt et
tiğini izah etmek, sonra da bu ka
naati İzale ebnek içi• takip •
ğe karar verdifimiz mü.ta~ 
hattı hareketin ana ltatlarmı ıfa
de etmek. 

Bu güzel kasaba ismini nereden 
almış, belediyesi nasıl çalışıyor 

mahiyettedir ve en nihayet şöyle neıi Karaköy Börekçi fırını ııraıın~ 
bir neticeye varmaktadır: "Sovyet da 34. 
Ruıyadaki yeni iktiıadi 'ekillerin 
doğmakta olduğ>ı doğrudur. Fakat 
bunlar vak1tıiz doğan çocuklar gibi lstanbul 2 inci icra memurluiun~ 
yaşamak istidat ve kabiliyetinden d M k dd B - · · d 1 

Görülen lüzuma mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muhtelıf 
yük vagonu H. P. dan Filyoaa nakledilecektir. 

ltbu nakliyatı İcraya müsait vapurları olan şirketlerle pazar
lık yapılacaktır. 

Pazarlık, 18 VI ı 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da Haydarpa§a mağazasında vuku bulacaktır. Talıp olanla
rın fera_iti anla~ak üzere mağaza müdürlüğüne her gün müra
~~at edıleceklen. Ve pazarlık gününde de pazo.rlığa iştirakleri 
ılan olunur. (2495) Tam müıbet bir yolda yÖrÜ· 

mek kararını verirken okuyacula 
rımıza kartı böyle bir iııah va he· 
aap vermek ihtiyacını duymamız 
bir düriiati vaaifeıiydi ki bu aa
lırlarla, biz i,ıe bunu yapttfnnıza • 
kanilz. 

Malkara'da gen<;llk 

mah d ., an: u a ema ugaz ıçın e ı ~ 
rum ur. 1 . 1 dd . d N Görülüyor ki, muharrir Rusyada bnyede ıtiny~ ':" . e11n e 60 o. 

ki bugünkü siıtemi beğenmeyor ve 1 lu boıttanda mukım ıken halen nere
müsbet bi:r netice vereceğini zannet de bulunduğu !'!leç:hul olan Prcztnli 
meyor, Hasan bin ldriı efendi ile yine bu-

Sovyetizm ve ğaz İçinde Kireç burnunda Alipala Hay?arpaş~dan J-:Ialebe yapılacak bira nakliyatı için Adıma -

D k . soka&-ında 10 nu-lu hanede ikamet !'lusaybı~ h.attıle muştereken D.D.160 numaralı yeni bir tarif em·"' rası hd d ı · F ı ı .., etmekteler ;kcn keza ikam•tgahı ha 1 as e 1 mıştır. az a tafsi it için Haydarpaşa istasyonuna mu 
Haydar Rifat B. ''Sovyeti,m ve zırları bilinmeyen Ayşe Behice \'c racaat edilmelidir. (2626) 

Demokraıi" iımi altında bu mevı;ua Fatma CRvİdc hanımlar binti Ti.lat 1 ----------------------------

temaı eden muhtelif yazıları bir ki- Beye: Vasiliıki Pandeli efendile.rle 

1

. . Küçük şişe_l.er ve binliklerle yapılacak su nakliyatına ait bos. 
tap şeklinde telif ederek netretti. 1 b 1 1 15 

Bu kitabı okuyanlar Sovyet alemi Manna AlekMndıra han•~ ara ız~- ~ışe ;re a~ a AJ ann .6.932 den itibaren mahreçlerine mecca. 
nin dünkü ve bugür.kü ,·aziyeti ile feten vekilleri avukat Azız . Be'.ın ı nen ıadesı hakkın~~ 2_7 nu.maralı tenzilli tarifede tadilat yapıl
ıimdiye kadar l'eçirilen merhalelere aleyhinize lstanbul mahkcmeı aılıye ı ~t§lır. Fazla taf>ılat ıçın ıstasyonlarımıza müracaat edilmdı
ku,ba~ı bir nazar atfetmiş olurlar. , dördüncü hukuk ılaire•İnden iıtih - 1 dır. (2625) 

.. ~.uhtC:li~ ~uharrirlerin. arı:ı a~rı ' sal ve berayi i::ıfaz nıemuriyetimize 
&'Ortqlennı ıhtiva etmeil ıtıbarıle .;1· I d'"'' 24-8·931 tarih ve 
d d b. f'k" t te' ı ey e ı 5 ı e, sa ece ır tahıın ı ır ve mu a - . _ . . •k · H ka 0 
laalanyla da iktifa edilıni~ olmayor. 927-6.17 nu lu ıl;.m fi~nıı hu mıye- e ımı 
Bu kitapta sekiz muharririn yazıları sine nazaran Hatan agadan 1500 lı- 1 

vardır. ra ve Ayıe Behice ve F~tma Cavide ' l'rofe or 1 Wr < Sır' 'k··h , ' ' 

Göz 

F ertlerın hürriyeti muayyen 
hudutlara dayandığı ve o hudut
ları a,amadığr ıibi cemiyetlerin 
aerbeatlai de ayni kanuni çerçeve 
dahilinde kabili iıtimaldir. Akıi 
hal, miaa.llerle görüldüğü üzere 
anarti. doğuruyor. P..1uaaır cemiyet 
lerin idareaindc &'Öze çarpan bu 
hal, şu umumi kanaati yarabntf· 
trr kı kuvvetli bir baf, nafiz bir 
bakıt ve eğrilmez bir jdare ile an· 
~ak hedefi tutmak mümkündür. 
Bu kanaate, bugünkü dünya, tat-
tığı acı tecrübelerden sonra var- MALKARA - Malkaranın 1 olduğundan derhal Malkaraya 
nuştır. hükumet konağı yanmış oldu- gelmi' ve bir kahvehanede çu-

Ziraat gazetesi hanımlaruan 300 üç yü~ liradan 600 Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şiilnü 
lira ki cem'an ?100 liranm 30 lira \nk ı r • dlldesı \'cı. 'ıO l lılmi ~ıc•. hane 1 , ,. nJa •ııı:ı•ıd 

Aylık Ziraat aazetesini.n Haziran 
nüıhası Ankarada kıymetli yazılarla 
çıkmı,tır. Tavsiye ederi,. 

ücreti vek<\letle beraber maan tahsili ı -·---------------
Vakıayı daha aarih bir surette ğundan kasabanın sapa ve ten- buk İçmekte olan zavallı ada

ifacle etmit olmak için diyebiliriı: ha bir mahallesinde emvali met mın boynuna kement atmak 
'<i beıer, muayyen bir hedef ve rukeden harap ve gayrimüsait sureile ihnak edilmittir. Şark 
ıdeale yürümek için kendi kendi- b · •td' · 
ni bizzat idare edemiyor. ı,te bir bir bina hükumet dairesi ya- taraftan kasa aya gırı ığı 

Alaturka-Alafranga 
yemek kitabı 

husu&unun temini iı;i_n ş~y~an m~ , c- Dr. H O R H O R U N 1 
tasarrıf olduğunuz Bugaz ıçınde ls-
tinyede kain gayrı menkıilatınızın Zührevi ve idrar ) ol!arı teclavihane~i 
haczedilerek tesviyei deyin edilme- bC)oglu, Ta~siıtı, Zambak sokak No. 41Tel.110 . .ılS . 

; meıi üzerine alacaklı tarafından pa ~ taraftan Rusya, ltalya, öbür ta· pılmıştır. Hükümet için en mü- mahalde ve şosenin kenarında 
tarftan Jaf,onya ve Amerikayı e- sait bina çarşı içindeki ilk mel · yan yana mermerden yapılmı, 
le al ruz, qiltere ile Franoanın tep binasıdır Mektebin diğer muntazam iki mezar vardır ki 
kaid,_ .. h• ne~ı.kalır gibhi' . gb?rün~n mahalle nakİi mümkün olursa bunlar bunak Mehmet Paşa ile 
rnev*'a t' ı n • ayet za arı ır go· ı .. ... . ı· ·ı · · 1 d 

Yemeklerin naııl 1-.11tirileceğini her · raya çevı·ilmeıi talep edilmiş olduğu 
kesin anlayabileceği tarzda öğreten 1 

malumunuz olmak ve bu baptaki Ö· 
bu kitap inkılap kitaphaneıi tara- ' d · tebl'g·· makamına kaim 
fmd . . . eme cmrı ı ı 

an n"'redilmııtır. 1 - ·ı· hl'"' k 
Zi aat Veka eti 

rılıı. ıhar> olarak kaydedildik- huku?1et. te keodı . ~anına a- aı eaınm mezar arı ır, 
len ao.ıra uriloilr ki: yık hır bınaya geçmış olur. Fa 940 ta Malkarada tevellüt 

En ıon ·ejiml temsil eden Ruı- kat mektep binası da hepsin. 
Ya, kuYYetll bir idare ve rejimi den mükemel bir bina olan ~im 
temsil eden elin deıt-;ii ile .•yak- d'k• ka makam konağına nak-
ta duruyor. ltalya, azım ,.e ırade- 1 ~ Y • 
yi ifade eden bir Muııoliniye ne· ledılmek lazımdır. 
ler medyun değildir? Ondan ev- Mi.~nferel 
vel, .trenleri bile intizaml~ Yii;rü:. Beni ilk gece sözüm yaba. 
yemıyen bu memlekette, Jundı bu • · · 'I 1 
tün dünyanın örnek Alabileceği na bir otele mıaafır ettı er. A -
e tıılı>r !curulmuıtur. tı ahır ve gilbrelik olduğundan 

Japonya bir imparatorluktur. odalar ve salon çok fena koku-
B •hin kuvvetini çalıtkan halkı- d ı B t k k 
run gayretine medyun olmakla ba yor u. urnumu ı ayara .o. 
raber, kütle için her seyi ifade e- daya ve ıoyunup yatağa gır. 
den kendisine bas milli terbiye, dim. Yatak çok temiz ve be
ona her muvaffakiyeti müyaa...,. nim için sureti mahsusada ha
kdmı!h~. Amerika lib.cral cüınhu- zırlanmıı olmasına rağmen o 
rıyetlenn batında ı•lır. Orada b' ,_ .. f k ku 
ferdin hürriyeti en ganiı manad~ kadar fena ır KU o su var 

KADI KOY SUREYY A 
TiYATROSUNDA 

Çaqamba aktamı 22 de görülme
roit muazzam bir pro&'tamla 
ERTUCRUL SADETIININ 

GALA SUVARESI. 
Yerler şimdiden satılmaktadır. 

anlaıılnıakla beraber üdidar mev dı ki vakit Te ortalık soğuk 
kııni münavebe ile paylatan iki olmasaydı kendimi dıfarıya a- !~~~~~ 
parti, kudretli ıahtiyetlerin cema tacaktım. Yorganı yan belime f, 
a~l~ri. naul tahr.ik ve •evkedebil- kadar çektim bu sefer yutık
dıı:.ını g~e vecız wıi .. Jlerle l'Ö•- lar kokuyordu! Velhasıl bayı-

dır. Birinin mevcudu 173 di. 
aerininki ll 5 tir ve % 60 1 fa
kirdir. Tahsil çağında merkez. 
de 527 çocuk olduğundan bir 
lllektebe daha ihtiyaç vardır. 
Kuad. muallimıer birliı}i da 
Yardn ve iki Mihver etrafında 
faaliyeti vardır ki biri seyyar 
kütüphane diğeri de yardım 
sandığıdır. Şimdilik 450 lira 
paraları vardır ve o/<i 2 ile mu
allimlere ikraz yapmaktadır. 

t~~r. Y•fln&'loalar, Ronaltler, I k daldım da sabahı 
kutleyı aaınan, zaman idare ede- 1P uy uya . . h 1 
gelıniJ ıimalardır. buldum, yoksa ıtım. ar~p o a: 

Demek oluyor ki milletler, ııi- caktı ! Bereket versın ki erteeı 
rift münaseb tlerinde, miit.ı.:abi- gün belediyede bena tahsis olu 
len lrunetli tahalyetlerin idaresi- nan ııüzelce bir odada ilk gece
ni e mu~ı~,.ol~ykorllar va blu ihtiyaç nin acılarını çıkarttım. 
an mua.,..111 a amıyor ar. 

Bugünkü Tfirkiycnin beynebni- Tarih('68İ 
ıeı alemde havıiyetli ve muvaffa- E ık· · · (M 1 h 
kiyetli durutu-;.u da baıta Gazi vve ı ısmı eııa 0 0 -

Hz. olmak ıizere teflerine med· ra) iken billhara Malkara na
YUn oldafunıı •Öylemek, lüzumlu mını alan bu kaaaba yüksekçe 
bir ~akikati ifade etmekten bat- bir tepenin ilıı:erinde ve deniz
ka bır teY obnaz. d 270 metre yüksekte kar-

Ôyle ioc bu hakikati her za- en be b' d. ı 
d • b' • et e bu~.,;;k tal yuvasına nzer ır yer ır. man erın 11 mınn v ı - · • 1 

bir memnuniyetle ifade etmekten Kasabanın methalındekı ye 
huıuıi bir fahir ve zevk duymuf değirmenleri ve kıymeti mim& 
olan "Son Poota" nm alnına yapı· riyeleri yüksek bir kaç cami mi 
tan bu cMenfi• rol oynama\< dam !eri bura1tnın vaktile ma-
ıa11 nereden geliyor? nare bi h'r olduğu binini 

Son Poıta, muhtelıE meıalaloet ınur r te. 1 (M I 
neseleleri ka,..111nda kaldııtı za- vermektedır. Esasen ega O 

oıan daima, bunu, halk kütleleri- hora) denmesinin de sebebi bu 
ain menfaatlerini en l'enit •arelte dur Bir defa Ruılar, bir defa 
t imin etmesi lazım gelen ve ken B 1· 1 bı·r kere de Yunan 
d . - - . . d k'k bn' u gar ar ve 1 goruı :r.aYıyesın en tel ı e ıt h 'b ğ 

80 
bu 

tir. lılann ta rı atına u ray. 
Bır mmelenin zahiri manzaraoı tirin Türk yurdu halen bır çok 

ile onun ledünniyatı ara11nda bü- ruhları cezbedebilecek bir gü
yuk farklar bulunabilir ve ekaeri zellik arıı:etmekte ise de asri ha 
va zahire i•Iİnaden yürütülen fi- yat ve :ıamanfn terakkiyatın
Kırler, iıtinat edilen temelin yan- dan henüz nasibedar olama
lışlığı dolayıaile hatalı hükümle- mıttır. 758 tarihinde Şehzade 
re varabilir. Son Po&ta iıte böyle 
bir hata yapmış olabilir ve bu- Süleyman Paşanın Gelibolu. 
nun itirafı hakikat sevmenin bir dan geçen aakerile Diri'nın 
ifadesi olacağı için eaaaı da a.n- muazzam ordularına güzergah 
c k bir suc olarak kaydolunabi- olan Malkaranın bugünkü ih
lir. Suçtan .biyanete l'id- yol ;.., ttyaçlannı bir dereceye kadar 
aykın ve bam baıka bir yoldur. 1 
Y atadığı toprağa canından fazla tatmin edebilme1i yeni va İ 
bağlı olan, 0 toprağı kurtaranla· Fahrettin Beyle gayyur kay
ra iıe bu canı .. ,.e .. ve har za- makam Adnan Beyin kudretli 
ınan venneğe hazır bulunan "Son idarelerile kabil olabileceğine 
Posla" &ahipleri, ıüphe yoktur ki, d d 

k l"tima mı var ır. milletinin hamlelerinde cete çe- h S l lb 
kenliko yapamaz. Ceçmİ§ haya- (1058) tari inde u tan -
tında böyle bir kanoıat uyandrran rahimi katleden sadrazam bu
neıriyat görülmü,ıe, gene tekrar nak Mehmet Pata buraya ne
edel;m, bunu hüınüniyete mak- fedilmit ve sonra da buğulmuı 
run bir muhakeme hatası olarak tur. ln1filiz Hüaeyin oamında
ka;ydetmek ı:zı~dır~ ki cellat 1Dumaileylı. Mehmet 

Görülüyor ki matlÜp derecede Patayı katle memur edilmit 
hazrrlanılnıadıiiı takdirde mÜp· 
hem tenkit, arzu edilmiyen zarar 
verici kanaatlerin tebellür-üne se .. 
bep oluyor. 

Malkara'da harap 
gel değlrmpnf 

bir 

Bell'diyPSİ 

Kaıabanm vasi salonlu gü
zel bir belediye dairesi ve al
tında da memurlar mahfeli var. 
Senevi varidatı 8 bin lira iken 

derele zamanın şüerası meya- bu sene (6000) liraya tenzil 
nına dahil olan tair Nevi'nin' edilmittir. Eılri belediye reisi 
de mezarının burada olduğu ve şimdi Halk fırkaaı mümes-
söylenmektedir. slll Nazmi Bey belediyeden ma 

Mnligesl af almadığı gibi timdiki reiı 
Geçen ıene kazanın ıenevi 1 Faik Bey de maat almamakta 

varidatı ( 100.000) lira idi. Bu- dir. Bu iki zatın istiğna ve hami 
nun o/c 94,5 ğu tashil edile- yetleri seı:avirı takdirdir. Aııl 
bilmiştir. Bu senenin tataisatı belediye binası huap olduğun 
ise (80.000) liradır. S«ıenin dan belediye heyeti Halk fır. 
son ayı olduğu halde % 89 tah kasında mü,tereken çalıtmak 
sillt yapılmıttır ve % 95 e ib- tadırlar ve esasen bu bina da 
llğı memuldür. Maaşlar her a- belediye tarafından yaptırıl
yın birinci ııünü verilmekte- mıttı. Tenvirat gaz U.mbalari
mr. Şarköy ve merkezi villyet ledir. İtfaiye vasıtaaı tulumba 
te maat meselesi senenin son 1 !ardan ibarettir. Büyük bir de. 
aylarında biraz aksamaktadır. reye müntehi lağım tertibatı 

KIJg/Olerln dlll'hll'rl mevcuttur. Bunu da ecdat yap 

Köylülerimiz kendi vaziyet 
!erinden çok memnundurlar ve 
fU sıralarda intizarında bulun 
dukları yağmurlann yağmasr 
dolayısile çok ıevinmitlerdir. 
Filhakika T rakyanın her tara. 

tırm14tır . 
Havası ıerttir. Suyu kireç. 

lidir. içilecek ıu yarım saat me 
safedeki Kalyoncu memba su
yudur. 

Kaşar 

fında nafi yağmurlar yaimıt Kaymakam Adnan Bey be. 
ve ekin vaziyeti düzelerek ber- ni katar imalathanesine götür. 
kesin yuzunu güldürmüttür. dü. Burada iki İmalathane var. 
Ancak tütün zenyatile uğra. dır. Ben Ali Beyinkini görebil 
tanların bazı şikayetleri var. dim ve burada katarın naııl ya 
dır. Burada çok nefis tütün ye. pıldığını öğrendim. Buraya 
tittirildiği halde alan olmuyor ı Kahya denilen hayvan sahiple 
mut!! inhisar idaresi mevcut ri taze pe)ııirleri ıetiriyorlar, 
90.000 kilodan 1 O bin kilosu- bu peynirler yoğurulup taham 
nu almağa karar vermit ise de mur ettirildikten sonra kazan. 
mütebaki 80 bin kilo tütün çü. da pitirilmekte ve sonra kalıp
~meg.e ?1~hküm .kalmı~t.ır. Tü l lara dök~lerek ı~ğuk_ odalarda 
t1;1nlerımızın keyfıyet ıtıbarile 1 tuzu verılmektedır kı, asıl us
bıraz &§ağı olması da zürraı · talık bu tuzu kararında vere. 
mutazarrır etmektedir. Ziraat bilmektedir 
memurları, tütün ekilmeğe tnü Kara gii11lerde 
aait araziyi köylülere ıöstermi 
yorlar. Köylüler İse araziyi ta
ııımadıklarından nefis tütün ye 
tittirmeğe müsait bulunmayan 
araziye de ekmekte olduklarm 
dan bilihara zararını kendileri 
çekmektedir. 

Maarif 

Umum halk el birliğile ça
lıtmıtlarsa da bunlar arasında 
Nazmi Beyle Hacı Rakım Bey 
zade merhum Ali Bey, celep 
Muhlis, otelci Haşim ve Os
man onba9ının Salim Efendile 
rin isımleri hürmetle yadqlun. 
maktadır. 

bulunmak uzere ı anen te ıgı ey 

fiyet olunur. Sultansuyu Harası 
Müdürlüğündeıı: 

lıtanbul dördüncü icra memurlu- Malatya - Akçadağ Sull•nsuyu harasına ait elli iki para ko. 
ğundan: Temamına 377000 üç yüz yün İcarei zeır.İn bedelatı 11 Haziran 932 cumartesi gününden 
yetmiş iki bin lira kıymet takd.ir e- 30-6-932 perşembe ııününe kadar yi,rmi gün müddetle kapalı 
dilen Beyoğlunda Aımalı Meıcıt ma zarf usulile müzayedeye vazolunmu,tur. 
halle.ıinde eıki kabriıtan ve Asmalı 1 Müzayedeye, vaziyeti maliyesini ticaret odası veşika ile bil. 
Mescit ve Meşrutiyet ıokaklannda fiil is bat edenlerle yüzde 7 ,5 depozito mikdarı olan 1125 lirayi 
kain eski 15-15 mükerrer 15 mü- nakden Hara veznesine tediye edenler iştirak edebilirleı. 
kerrer 17, 15 ila 61 ve yeni 115 Talipler 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ihalii.t kanu 
ila 119 ve 2 ili. 8 ve 55 iliı 69 ve nunun üçüncü maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
halen yeni 6, 4, 55, 57, 61, 65, 67 30 Haziran 932 perıembe günü saat on beşe kadar Akçadağ Ha. 
69, 115, 117, 119 numaralarla mü- midiye mevkiinde mütetekkil komisyona tevdi edeceklerdir. 
rakkam ve altında dükkiinını havi Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat lmak istiyen talip
muntazam ve kil'İr Kambi apartıma ler her gün Hara müdiriyetine müracaatları ittin olunur. (2629) 
nı namile maruf apartımanın tema
mının yedi hisse itibarile bir hiııeıi r 
ile yine tamamına 120000 yüz yirmi 
bin lira kıymet tokdir edilen 1 ıtan
bulda alnca hamamda Çelebi oı;:lu 

Demir kapı inşası münakasası 
Karaağaç müessesatı müdiriyetinden: 

Alaettin mahallesinde Saluı çqmeoi lıtanbul Belediyesi Karaajlaç Müeasesatı et satış salonuna 
ve marpuççular caddesinde eai<i ait ve bedeli keşfi 1271 lira 60 kuruş olan bet adet demir kapı 
8, 1, J, 5 ve yeni 42, 44, 20 ila 28 1 intaaı kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii münaka
numaralarla mürakkam alımda ma· saya konulmuıtur. Verilen bedel haddi kifayede göriıldüğü tak
ğazaları havi mü,ıemilltlı Boyacı ha dirde ihale kararı 4 Tem muz 932 pazar günü saat ikide üease
nı naınilc manıf hanm da teınamı· •ede verilecektir. Talip olanlar teklif edecekleri bedelin yüzde 
nm yedi hine itlharile bir hi11eıi o- yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi makbuzu ile Fen işleri 
lan qbu iki emlakin Yedİteı"de birer müdiriyetinden alacakları ehliyet vesikasını ve kabulü muta
hi1Seleri ayrı ayrı 'artnamelerle a- zammın İmzayı havi 9artnameyi muhtevi zarfları yevmi mez
çık arttn·maya nzedilmiş olup 7 kürda saat on ikiye kadar müdlriyete tevdi eylemeleri lazımdır. 
temmuz 932 tarihinde ıartnameleri Resim ve tartname1i her ııün Müdiriyeıte görülebilir. (2552) 
Divanhaneye talik ediler k 28 Tem· 
muz 932 tarihine müoadif per,embe 
pnii oaat 14 ten 17 ye Ju.dar ls
tanbul dördüncü. icra daire&inde a
çık artırıma ile satılacalılardır. Art
tırmaya i,tirak için satılan hi11elere 
muıip muhammen kıymetten yüzde 
yedi teminat alınır, müteralöm v•· 
giler ile Belediye resimleri, nkıf İ· 

careleri müşteriye aittir: icra ve 
iflas kanununun 119 unaı maddesi
ne tevfikan hakları Tapu sicillerile 
sabit olmayan İpotekler alacaklılar 

ile diğer ali.kadaranm ve irtifak bak 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu
ouoile faiz ve nMOarife dair olan id
dialarını ilan tarihinden iti~.:·ıan 20 
:ıün içinde evrakı müıbitelerile bil 
dinneleri lazımdır; alui halde hak

Beyoğlu Defterdarlığından: 
Kemerburgaz nahiyesi Aiaçlı kariyeıinden 80 donum tarla 

500 dönüın orman, hane ve deve ahırları. Senelik icarı 394 lira. 
3 sene müddetle 
Galata Kalafat yeri Kapı No. 78. Nısıf hiaae depo. Senelik ican 
l{> lira. bir sene müddetle. 

Galata Kalafat yeri Kapı No. 78 dükkin hissesi . Senelik ica. 
rı 30 lira. 1 •ene müddetle. 

Balada müddeti ve evsafı yazılı beyaz Ruslardan metr\ık em. 
valin icarı aleni olarak 20 tün müddetle müzayedeye konmu,. 
tur. Müzayedesi olan 28-5-932 tarihinde talip zuhur etmediğin. 
den bir hafta temdiılen müzayedeye vazedilmittir. Yevmi ihalesi 
olan 15 Haziran 932 çarıamba günü saat ondan on bire kadı~ 
yüzde 7,5 tediyat akçelerile Beyojlu Kazaaı Defterdarlığına mu 
racaatları. (2634) 

ları Tapu sicillerile sabit olmayan. Bakırköy ıulh hakimlifıinden: Biı: 1 ZAYi - lıkan daireoinden nldıgım 
lar satıı bedelinin payla,masından yiık adada vefat eden Sefer oflu Nı doıya 2566, mazbata 167, 11..,. 100 
hariç Juılırlar: alakadarların itbu kolaki efendi ver ıcıine ait B~kır- ! numerolu 106 lıra 55 kuru,luk .,e 
maddei kanuniye ahklmına &'Öre te , köyünde Kartal tepe mahalleoınde 3 parçalı taıfiye kuponum uyi ol 
vafuku hareket etmeleri ve daha ı vaki 5-6 atik 2-21 cedit numaralı mnıtur. Y eniıini alacağımdan mez 
fazla ınalümat almak iıteyenlerin : prkan Cizyani bafıı ıarben Kıloanll kür kuponun hükmü kalmadığı 
927-8551 doıya numaraoile memuri baiı ıimalen Tep batına &'İden ta- lan eylerim. 
yetimize müracaatları ilan olunur. rik cenuben çukur bo&tana giden ta Şeh.._inindc Uzun Yuıufta Me-

rik ile mahdut beş döniim tarla ka- cidiye luırakol caddeainde 40 numa. 

Beyoilu dördüncü ıulh hukuk 
mahkeroeıinden: Calatada Hüdaven 
digar hanında (27) No. lu odanın 
müıtec:İt'İ iken 930 ıeneti Hazrranın 
dan beri gaip olup elyemı hayat ve 
mematı meçhıd bulunan Lion An
lanyan eleadiye alt olarak mezkur 
odada me•cut !inker va Nav...n dl 
ki! malcinaları ile muhtelif yedelı: ta 
kımları 16 temmuz 932 pertembe 
günü ıaat 16 da açık artırma sure 
tile satılacaktır. Talip olanlarıa me:z 
lıür ıün ve saatta mahallinde huır 

bili taksim olmadıgından furuhtuna rolu bakkal dükk&nında ükim yan 
karar verilmit oldufundan 932 se- ya mübadillerinden Kaplan. 
nesi Temmuzun 14 iincü per4embe 
günü &&at 15 te açık arttınna11 İcra 
kılınacnğınclan talip olanların kıy

meti muhammine.ıi olan altmıt li. 
ranın yüzde onu niıbetinde pey ak
çesiyle ınüracaat eylemeleri ili.n o
lunW'. 

Çok sevdi;ıimiz ve yükselmeıi 
en büyük emelimiz olan Türk mil 
letinin göaü önÜnf', aarilı fayda
lar gÖıtenniyen neıriyat yapmalı:, 
anlatılm19hr ki. alui neticeler do• 
funnaktadır. Kemali>! rejiminin 

müspet, canlı ve cihanşümul eaeı·· 
)eri ancak müapet çalıflllakla ka
:zaaıbıufbr. Onun içindir ki "Son 
Poıta" nm bmıdan böyle en bü
yük itlnan, ba aarahate dikkat et
mek olacak, n yllrüyeceii yolu, 
tam ınidpet bir hat olarak teobh 
edecektir." Merkezde iki mektep •ar- Raııp KEMAL 1 bulunmaları luaımu ilia oluaur. 

ZA Yl : Nüfua, .- ....,.j ve maaı 
cüzdananı zayi ettim. Y eaiıini çi
karacaiundan h lıunii yolı:tar. Bey
lerbeyi Çukur yalı N o 20 Biriıoc:i 
mülazım mütekait Niaanu. 

lstanbul ikinci ifliı.ı meınurlu
iundan: Müfli, Necmettin Beyin 
tetkik deyunu hitam bulmuş ve tao
zittı kılınan •nıı. defteri dairede ıa. 
caklılar tetkiklerine hazır bulundu
rulmuttur. Kanunen yapılma11 lazım 
&'elen alacaklılar ikinci toplanmaaı 4 

temmuz 932 pazarteoi pnü sast 14 
de yapılacaktır: mukayyet alacaklı. 
ların ;kinci ifliı.ı dairesinde banr 
bulunmalan ilin olunur. 



ve 
yük 

Abnda bü
te•irl aörülen ar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

9 Haziran 1932 Vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa 

1 Ktllçe tali tılvgram (lltvettn ttda· 
\I Ylllı flkanlan b4nko11otlar klJ'fılığı) 
< KUlçı saft kilogram 

MelkOk TM ılunı ıafl kilogram 

jlmıkrıoı 
Ufaklık 

Dahildeki M11habirler 
Hariçteki Malıablrlen 

6.178,1!11 
775,719 

2.087,451 

Lira 

• 

Alnn Mevcudu { ilaveten tedavt!le çıkınlan ~ . 
Külçe ıafi IOlogı: b k ti lı: ıl ,. Lıra 

Yfil 440 an no ar atf ı0 ı 

' hAveten ted•vüle 

8.688.589,99 
1.084.590,30 
ll.919.378,81 

10.483.309,-
2.53.576,90 

l.056. 960,89 

Alana ıııMlli ı Döviz mevcudu { çıkmlan bank- ~ Lir• 
kabl! notlu ka'llltl!ı • 1.67(1.100,06 

Serbeet dövizler 
1
__:_• ___ 95_5_.9_34_,9_0_

11 

Hadne Tahvillerlı 
Deruhte edilen evrakı nılı:tiye karttlığı 
Kanunun (i ve 8 inci maddekrlne tevfikan 
vaki tedlyat 

! Lira 158.748.568,

i "- 2.318.563,-

Lira 

23.429.445,-

1.420.440,07 

3.682.995,85 

156.430.000,-

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı nakttye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine 
vaki ted!yat 

tevfikan 
ı sa748.563,

-2.3t8.563,-

Deruhte edilen evrakı nakıiye bakiyesi 156.430.000,-
Kar~ılığı tamamen alnn olarak tedavüle vız e4ilen 1 Lira 9.H5.550,88 
Karşılığı tımamen alona tahvili tabi döviz olarok 
tedavüle vazedilen 1.670.100,06 

"--l!C_~...:.:..:::.:....::c.::..:c::.c:..::_ı 

Vadeaiz Tevdiatı 
Hazine he11bı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Heaaplar 

1 L.,i,r_• --=J.:.6~::..:..:92:.:0~,4..::1!_ 11 L- :ı.248.062,16 

Lira 
15.000.000,-

I<IT.84~.650,94 

5.S 1 Ş.981!,58 

1,362.693,39 

28.251.446,01 

4.633.174,72 

uıasası Kulla 
Her ec 
de sa 

ı .... Ankara'da İSTANBUL PALAS 

Otel ve Lokantası açıld 
Lozan Palu otelialn tabık binuı htanbul Palaa oteli namile açd 
od.,.mda •ıcak Ye aotuk ou, telefon t.İtatı, banyolu odaları, i• 
salonlıın, Mkaliıde yeni mefnıtat, nezareti kimileyi baiz taraça, 

------ve ,....mi :liyafetler kabul edilir. ___ ... 

SÜ-DO-RON 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

"' "'ı:ıo ı c norıa ..... _~ 

Safiye Hanımın No. 22132 
Fantezi Kara Kız 
Şetarc.ban Şarkı Bahriyeli 

No. 22135 
Hicaz ~arkıı ıncranı elem 
Hicaz şarkı: Anladım sevmeyeceksi.ı 

COLUMB i A 
Plaklarında çıkmujbr -C 

C6.zclan 
Senedat 
Eaham ve { Denıbıe edilen evıakı nalı:tlye 
Tahvilat lı:artılığı ( idbufiıymetle ) 

ı ~- - ~~~~~~~~~~~~ 

lll ı Ankara Nümune Hastanesi Lira O 
n U.125.825,-

Albn tizerine avana 
Hluedarlar 
Mabt.Uf 
Nat:ım He-plan 

Kan 1111 un 6 .ıııcı( 
maddeline tev· 
flktn ı.-.di edl-I 500,000 Ttırk aluQJ 
le• kırmetJer { 
Muhtelif Depo Heuplın 

i __ I 

4.62~.ooo.

a.t 74,72 

Yekftn 

97.125.825,--

1.~73,8~ 

4.689.096.76 

l.19tıJi96,8 

4.688.174,72 

2112.608.947 64 Yeı.:ftn 2~.608.947,64 

, rıaddı ~.~ - . .; , , , ., e av.uıs % 6 3;4 

Niçin Sizin de Güzel 
Bir Eviniz Olmasın?. 

Sıhni yemeıı:ıer - ouzıu 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 

-•sA TİE4111mııii 

Askeri fabrika- ı 
lar ilAnlan 

80 bin lira bedeli ke,ifli Kı
l nkkalede bir mektep bina11 in. 

fall. 

Yukarıdaki intaal kapalı 
zarf ile 9 • 7 - 932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 

, !iplerin şartname için her gün 
1 ve münakasaya girmek için de 
1 

o gün teminat (teklif at) ile 
müracaatı. (2568) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,GOO; 30,000; 20,000; 
10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

isi. Ziraat Bankasından: 
Karyeei Sokak Cinai No. Muham. 

menK. 
Müdev. T. No 

ver K. 

j Baş tabipliğinde 
\ Hastahanenin bir senelik ihtiyacı olan 350 ton kok kö 
kapalı zarf uaulile münakasaya konmuştur. Talip olanlarJJI 
mi münkasa oln 19 haziran 932 pazar günü saat ikiden 
hastahanede müteıekkil komisyona teminatlarile birlikte t 
!erini vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek isteyenleri# 
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne ve AJ1 
da hastahane idare ev hesap memurluğuna müracaatları 
olunur. (~ 

f 3 üncü kolordu ilanfi!l rı 
Birinci muhabere alayında 

1
1 mevcut 300 araba gübre müza. 

yedei aleniye ile satılacaktır. 
ihalesi 27-6-932 pazartesi saat 
15 te komisyonumuzda yapıla. 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün komisyo 
numuza gübreyi görmek üzere 
de birinci muhabere alayına 
ve mtlzayedeaine İ§lİrak ede
ceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(401) (2489) 
1(. ,. 1(. 

Haydarpata hastahanesi ih
tiyacı için 7,200 adet piliç ale
ni münakaaa ile alınacaktır. 1-
haleal 21-6-932 salı günü aaat 
15 te komisyonumuzda yapıla 
caktır. Taliplerin tıı.rtnamesini 
almak üzere her gün ve müna
kasaya itliırak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu 
za mtlracaatları. (376) (2389) 

halesi 15 • 6 - 932 çarşambl_. 
. nü saat 15 le komisyonuıtı1" 
yapılacaktır. Taliplerin şa 
mesini almak üzere her giill 
münakasaya İştirak edece, 
rin de vakti muayyende teıı' 
nal ve teklif mektupla rile 
misyonumuza müracaatbrl 

(344) (2233 

* * Birinci fırka kıtaatı ha~ 
natı ihtiyacı için aleni müııu 
aa ile ot alınacaktır. 1h~ 
15 - 6 • 932 çarşamba gv. 
aaat 15,30 da komisyonuııı 
da yapılacaktır. Taliplerin 
namesini almak üzere her 
ve münakasaya iştirak ed 
!erin de vakti muayyende 
misyonumuza müracaatları 

(34~) (??.37 

SEYRiSEF AIN / 

* * * 
Maltepe Mezarlık C. Maabahçe 

hane 
14 3000 2500 1 * 

Haydarpa;a hastahanesi ih· 1 

tiyacı için 18,000 adet yumur- ı 
ta 1650 kilo tere yağı 5000 kilo 
francala ayn ayn ,artnameler
le ve aleni münakasa ile aatın 

Merkez acenta: Galata Kö? 
batı B. 2362. Şube A. Sirk' 
\ftlhUrdarzade h!!.n 2. 3740. 

Birçok kimseler üç dört senedenberi 
kumbaralarında azar azar biriktirdik
leri para sayesinde bugün güzel birer 

ev sahili olmuşlardır. 

f Türkiye İş Bankası 1 

Ka~ıköı ınalınO~ürlü~On~en: 
Mahallesi Sokajı No. 11 Senenin muhammin 

bedeli karı lira 
Caferağa Muradiye 43 180 
Caferağa Muradiye 44 180 

Üçer oda ve birer mutfaktan ib.ret iki bap hanenin 1-8-932 
tarihinden 20.6-932 tarihine kadar 20 gön möddetle bu senenin 
icarları müzayedeye katedilmit olduğundan taliplerin 20-6-932 
günü saat 15 te yüzde yedi buçuk pey akçelerini 'hamilen müdi. 
riyette müzayede komisyonuna müracaatları ilin olunur. (2183) 

56250 adet atet tujtla11 

Yukarıdaki malzemenin mü 
teahhit nam ve hesabına 6 - 7 • 
932 tarihinde saat 14 te kapalı 
zarfla münakaaaaı yapılacak

tır. Taliplerin ,artname için 
I her gün münakaaaya ittirak j. 
ı çin de yevmi mezk6rda temi
' nal ve tekliflerile müracaatla. 

Kartal Çavuşoğlu de. Maa müı 14 
re, meıeli ayaz.. lit, kötk 

ma tarla 
Pendik Yeldeğir. Müfrez ar. 625 

meni aa elyevm maa 
bahçe bir ba{ 

hane 
Pendik Pendik ar- Müfrez ar511 

kası aa elyevm maa 
bahçe bir bap 

5000 3500 

3000 2200 

2500 950 

5,2 

138 

198 

alınacaktır. ihalesi 21-6-932 
aalı günü atağıda g&terilen aa 
atlerde komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplerin tartnamesi- ' 
ni almak üzere her gün ve mü 
nakaaaya i!tirak edeceklerin de 

ı rı. (2554) hane 
Bir bap ha-619 

ne ve mağa--
za ve bahçe 620 

Ok· Pendik Sapan bağla. Arsanın 

Yeldeğir. Pendik 
meni 

4000 1750 1$7 vakti muayyende komisyonu. 
muza müracaatları. 

Sablık Otomobiller 

Bir adet az kullanılını~ 

land markalı ıpor otomobil, bir 

adet az kullanılmıt aeyrÜaefer 

takai numaraaını havi Okland 

markalı açık otomobil ve bir adet 

Okland markalı kapalı otomobil 
ehven fiatla satılıktır. 

latanbul 4 üncü Vakıf hanın-
da Esnaf Bankaama müracaat. 

.... BONO---
Gayrimübadil ve mllbadil 
bonoları alır, ıatar, Balıkpa
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Deniş 

UCUZ ETLER 
Ekatra dağlıç ve beyaz ka
raman ve kıvırcık etlerinin 
okkaııı S S kurtlf, semiz 
dana 50 kurllfll, kuzu ve 
ılU dana emsalaiz ucuzlukta 

PENDIK'te 
iskele yanıoda 64 No lu dük
kanda her gün satılmaktadır 

250 150 25 
nnda nurf hissesi 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut Gayrimübadil bono
aile tesviye edilmek üzere yukarıda ya:1dı Gayriınübadiller emva 
li tartnameeine tevfikan müzayedeye konulmuttur. Yevmi ihale 
15-6.932 çartamba günüdür. Talipler muhammen kıymet üzerin 
den yüzde yedi buçuk pey akçelerin! ihale günü •aat on be,e ka· 
dar Bankaya yatıracaklardır. Şartnamesi banka kapıaml tllik 
edilmittir. Tafsillt almak isteyenlerin Bankamız lkrazat aerviai. 
ne müracaatları (2204) 

• 
Ist. ziraat bankasından 

KAPPS Alman kitapçı, Alman ldtaplan en 
ucuz aatar, Beyoğlu, latlldil cadde-

•İ 390, 1 av aefare · 

Yumurta 
Tere yağı 
Francala 

-,.,.-
(373) (2386) 
ihale saatleri 

15,30 da 
16 da 
16,30 da 

K. O. ve merkez kıtaatı ve 
ınüeeaeaatı hayvanatı ihtiyacı 
i9in anman kapalı zarfla müna. 
kasaya konmutlur. ihalesi 15-
6-932 çarıamba günü eaat 16, I 
30 da komiayonumu:ııda yapıla
caktır. Taliplerin ıartnameaini 
almak üzere her ırUn ve müna
kaaaya iıtirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde lı:omiayonu
muııa müracaatlan. (SSO) 

(Z239) 
• • • 

Birinci hrka tlıtiyac:ı için 
91,200 kilo saman pazarlıkla 
alınacaktır. lhalııd 18 • 6 • 932 
çartamba günü saat 16 da ko. 
mi•yonumuada fapılacaktır. 
T allplerin ıartn-inl almak 
ösere her gün ve pazarlığa it
tlrak edeceklerin de Takti mu· 
ayyende l.omiayonumuza mü
racaatları. (348) (2234) 

• • * 
K. O. kıtaatı hayvanatı lh· 

tiyacı için ot kapalı zarf uauH. 

TRABZON POST ASI 

( CUMHURİYET ) i5 bs 
ziran çarşamba 18 de G~ 
lata rıhtımından. 

MERSiN POST ASI 
( ~ONY A ) 15 hazir ~ 

çarpmba 10 da İdare 
rıhtımın-1 n k~'I-- rl~ :·. 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru 16 Haziran 

Perşemb 
ıriinü alqamı Sirkeciden berelıel 
le (Zonguldak, lnebolu, Ayancl 
Samaun, Ordu,Gireson, Trab~O~ 
Siinnene Rize ve Hope) ye gid<' 
celııtir. 

Fazla tafslJ&.t İ91n Sirkeci 'i 
kenci hanındaki acenı..lığma "' 
racaııt. Tel: 21515 

NOSKE OR1EN1' 
LlNIE ı 

.. B ı R G ı T " vapur1l 

"" Hazirana dolnı limanımıza rn" 
oelet Ye (Anverı, Hamburg, S~ 
dlnavya llmanlım) iç.in qya ı,.b , 
edecektir. T afsil&t için Ga]al:., 
P...kyan Hanında Teoreppe~ ti 
pur acentalığına ıırilnıcaat. Tele# 
Beyoğlu 2274. 


