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NUSHASI S KURUŞTUll 

r olluk 
1 inde 
ıtlık 

te(lf utdayın ve unun boDufu lçlıı
ı ekmeğin kıtlığı gibi bir vaziyeti 
de edebilmek için bu yazıya ser-

ıııııf"ha ittihaz ettiğimiz paradoksa 
e . acaat etmek lazım geldl. Dört 
dirl undür ekmek fırınlannm önü har
kestı\ umumi içinde ekmeiin vesika ile 

tıldıiı ııünleri andmyordu. Fakat 
rbi umumi içindeki günlerle 
diki zaman arasındaki fark ne 

dar büyüktür. Harp giinlerin
ve harbe tekaddüm eden za• 

da Türkiye, bir ziraat mem
eti olmakla beraber, buğ
Y ithal eden bir memleketti. 

unu yüzümüz kızararak itiraf 
ek mecburiyetindeyiz. Bu teh 

· günlük ekmek ihtiyacı için Ii-
gelen un, Amerikadan, Avuı 

oralyadan, Kanadadan ve ıu ve 
>u memleketten gelirdi. Bugün 
nemleketimiz kendi iaıeai için li-

gelen buğdayı istihaal ettiği 
ibi, Yunanistan ııibi bazı komıu 

lı.ıı_..,omleketlere ihracat ta yapmakta-
dır. On sene gibi kısa bir zaman 
•rfmda buğday ithal eden bir 

Bıenıleket olmaktan buğday ih
ç eden bir memleket olnıağa 

İli oğru atılan adım çok uzun bir 

5
, ınıdır.Ve hunu Cümhuriyet hükii-

.. etinin isabetli tedbirlerine ve Türk 
"ylüıünün yüksek kabiliyetine med 
.. uz. Bunun içindir ki dört gün

luk ekmek kıtlığı bir kibuı gibi 
h<.-i"miz" deo kalktığı bugünde bu 
Vaziyetin gayritabiiliği üzerinde 

cık tevakkuf etmek istedik. 

Ekmek buhranına sebep tU ol-
Uftur: Belediye haftadan haf
ya ekmeğe narh koyınaktadır. 

Ve bir defa hu narh koyıılduktan 
nra bir hafta devam etmekte

dir. Narh koyınak için de bir haf 
talık buğday fiatı esaı ittihaz e
dilerek bir formül dahilinde fiat 
teıbit edilmektedir. 

Belediye geçen hafta ekmeğin 
l\Zami fiatıru 7 buçuk kurut ola· r• •ak tesbit etmitti. Ancak fiat teı
bit edildikten sonra buğday fia

,ı b ansızm çıkmağa baıladı. Ve 
bir kaç gün içinde iki kurut ka
dar yükaeldiğinden fıfmcılar ki

' fi mikdar ekmek çıkarnıamağa 
1 baıladılar. Bunun üzerine ekmek

aiz kalacağından korkan halk fı. 
"!'1ara tehacüm etmeie baıladı. 

J Bır okka ekmek alan iki veya üç 
v okka ekmek almağa te§ebbüs et

ti. Bu da buhranın artınaaına ay
, n bir sebep teıkil etti. Ve dört 

giln devam eden vaziyet haııl ol
dv. 

. Bu vaziyetten kim mea'uldür? 
~ır hafta için narhı kabul ettikle
rı halde narh üzerinden ekmek 
çı~rmayan ekmekçiler mi? Bu nevi 
·~yellere kartı pek vasi salahiyetle 
j,' olan belediyenin derhal bare-

ete gaçmemesinde mi? Y okıa 
buğday da bol un da bol olduğu 
halde aç kalacağını tevehhüm e
derek fırınlara tehacüm eden bir 
~11ın halkın ıuurouzluğunda mı? 
Bız bu bahse mes'uliyet tevzi et
mek için temas etmiş bulunma
Yoruz. 

Fakat bu hadise narh usulü
r.luıtı ehemiyetli bir zaafını teba
'.uz ettirdiğine kaniiz. Memleke
tırniz gibi buğday fiatlannın her 
bangi bir rivayet Üz4'rine aık aık 
t~mevvüç ettiği bir piyasa için 
~ır balta fazla uzun görünüyor. 
n.ına ıöylerken başka memleket
lerde narhın daha uzun fasılalar
la değiştiğini bilmez değiliz. 
Fakat bu noktada bizim mem
leketimiz ile başka memleketler 
arasında çok mühim farklar var
dır. 

Narh bir halta için teshit edi
lince hafta arası ya buğday fiatı 
İniyor, yahut ta çıkıyor. indiği 
takdirde ekmekçi kazanıyor. Çık 
bğı okdirde ıon buhranda da gör
düğümüz gibi ekmekçi ya hiç ek
mek yapmamağa ve yahut ta az 
mikdarda yapmağa meylettiğin
len halk mutazarrır oluyor. 

O halde bu, yazı gelirse ben 
kazanırım, tuğra gelirae sen kay
bedersin gibi bir oyun oluyor. Ve 
filhakika un ffatı çıktığı halde, gele
cek haftalar zarfında zarennı çıkarır 
diye, zoru zoruna ekmekçileri ça
Ir,tırmak mütkül olduğu da gö
rülmüıtür. 

Narhın tayini miitkiil bir me
sele değildir. Esasen un fiatlannı 
ticaret ve zahire boraau her gün 
muntazaman belediyeye bildiri
Yor. Belediyenin yapacağı i9, for· 
ınülü tatbik ederek ekmefin nar· 
hını tesbit etmekten ibarettir. Bu 
da bir kaç dakikalık bir ittir. 
Ve kimseye bir külfet tahmil et
llıiyeceği gibi, ekmekçiler içi~ 
daha elveritli olacak ve kanaatı
llr\İzce halkı da zarardan vikaye 
edecektir. 

Ahmet ŞOKRO 

•• • u e 1 
ANKARA 15 (Telefonla) -

Bütçe Encümeni. 932 mali &e• 

nuine ait mcu::bataaını ikmal e
derek bugıin matbaaya ıJermq-

tir. Matbaa gece de falıfarak 
yarın aabaha kadar mazbata
nın tab'ını ikmal edecek ve bu 
mazbata ile 932 müvazeneyİ 

M. Mac Donııld M. Herrlot M. Grandi 

Tamirat konferansı 
bugün açılıyor 

Cenevrede umumi içtima ak. 
dini icap ettirecek . 

kadar işler olgunlaştınlamamış 
CENEVRE, 15.A.A~ Lauaanne 

konfenmaı önümüzdeki perşembe gÜ 
nü tam saat 11 de reamen küfllt • 
dilecek tir. 

Bugün saat 17,30 da Ouchy fil· 
tosunda nim resmi bir içtima akd<>
lıınacaktır. 

içtimadan evvel 
CENEVRE, 15. A. A. - M. Her-

• 

riot, refakatinde M.. Boncour bulun 
duğu halde sabahleyin İngiliz heye 
tinin ikamet etmekte olduğu binaya 
giderek uzun müddet M. Mac De>
nald ve Sir John Simon ile ııörüt
müıtür. 

Fransız ba§vekili, müteakiben A
merikan bat murahhaaı M.. Gibson'u 
da M. Grandi'yi ziyaret etmiıtir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Italya Maarif nazırı 
dün geldi ve gitti 

Vilayet tarafından şerefine bir 
öğle ziyafeti verildi 

ltalya Maarif nazırı motlJrde .• 

ltalya Maarif na.zm M: Ba~bi
no Ciuliano dün Loıd Trıyeatmo 
kumpanyasının Aventino vapuri
le Pire'den tehrimize gelmitti~. 
Vali Muhittiıı, Darülfünun eminı 
Muammer Raıit Beyin rahatsızlı
ğı haaebile Tıp fakülteai reisi Tev 
fik Recep, Hukuk fakü!tesi mü
derrislerinden Etem Akıf B. ltal
yan jeneral k~~uolos~ ~· ~_ale_rno 
Mele via konsol M. Sıh, Turkıye
deki faıistlerin reiıi M. Campa
ner Yeni Sayyat muıu ile Aven• 
tino vapuruna giderek M. Balbi
no Giuliano'ya hoı geldiniz deınit 
ferdir. Ayni zamanda ltalyan ko
loniainden bir grup ta aynca nazı 
ra beyanı hotamedi etmitlerdir. 

M. Giuliano vapurdan çıkarak 
Perapalas oteline gi_tmit ve bir 
müddet iatirahat ettıkten "°~": 
tehrimizdeki ltaly":n "!e~teblll! 
teftit etmit ve Valı Mu~ıt.tm B. ı 
makamında ziyaret etml§tır. 

Ofle üzeri Muhittin B. M. ~iu
liano terefine P<;r":palaa .otelınde 
bir ziyafet verml§tır. Zıyafette 
Şükrü Naili Pt• ile Tıp fakült~ai 
reisi Tevfik Recep, Hukuk fakul
tesi reisi Tahir, Kitibi umumisi 
Etem Akif, müderris Muılihitıin 
Adil Vali muavini Ali Rıza, Hay
dar ve Kenan Beyler M. Giuliano 
cenaplarının kalemi mahsus mü
dürü M. Custini, husuai katipleri 
M Bonfilio, ltalya aefareti maa
lahatırUzan M. Kork, ltalyan je-

rıeral konsolosu M. Salerno Mele, 
vis konsül M. Sili, ltalyan mektep 
leri müdürü M. Fer aria, tehrimiz
deki fatiıtlerin reiıi M. Campa
ner hazır bulunmuılardır. Ziya
fet saat 15 e kadar devam etmiı 
ve M. Giuliano ltalyan jeneral 
konsolosu M. Salerno Mele ile bir 
likte otomobil ile tehir dahilinde 
bir gezinti yaptıktan sonra aaat 
18 de Casa d'ltalia da verilen çay 
ziyafetinde hazır bulunmut ve 
aktaınki ekapreale Roma'ya hare
ket etmittir. 

M. Gluliano'nun 
tercüme/ hail 

İtalya Maarif nazm, muallim
lik'ten yetiınıit bir hükUmet ada
mıdır. M. Giuliano 1879 da doğ
muf, liselerde tarih, felsefe ve 
edebiyat muallimliği ettikten son
ra fatiıtliğe intisap etmittir. Fle>
ransa felsefe kütüphanesini idare 
ettiği esnada dini ve felsefi tetki
katta bulunınuttur ve 1916 da fel 
ıefe darülfünundan diploma al
mııtır. M. Giuliano bilahare meh' 
us intihap edilmiş ve biraz sonra 
Maarif nezareti müıtetarlığıP.a 
ve müteakiben nazırlığa tayin e
dilmi~tir. M . Giuliano'nun bazı a
sarı da vardır. Bu meyanda "Ta
rihin"° prikolojik kanaatleri" «He
gel'in hatası•, «Mefkurelerin kıy 
metİ• unvanlı eserler büyük ilmi 
kıyıneti haizdir. 

' . . . . , .. 
•• !~ ... ~ 

• : 
Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET l\: .. j .• \J ,..,,,. -- .................................... .... 

• 
esı anıyor 

umumiye kanun layihası yarın 
meb,ualara tevdi olunacaktır. 

Bu auretla meb1uslar bütçe ü .. 
zerinde pazartesiye kadar tet· 

kikat ;yapacaklar ve pazartesi 
günü Meclis Heyeti umumiyesi 
bütçeyi müzakereye bcqla;ya
cakhr. 

Yeni bütçenin varidat kıs 
mı yüz altmıt dokuz milyon 
seksen dört bin sekiz yüz lira 
olarak tahmin edilmiı 

masraf kısmı da yüz altmış 
dokuz milyon yetmiş iki 
bin yüz on bir lirada b a • 
lanmıttır. 

::::::;:;::ı:ı~~~~;;::;& 

Türkiye_ İran Ekmek 
Narhı! 

Dokuz buçuk kurnş 
narh fazladır 

Ekmek vaziyeti bugünkü 
tekle girince b zı 

•Üaller varit oluyor 

Narhın bir gün evvelinden 9 
buçuk kuruta tezyit edilmesi üze 
rine bütün fırınlarda artık ihtiyaç 
tan fazla ekmek bulunmaktadır. 
Bazı fırınlar, narhtıın 40, hatta 
60 para aıağı 8 • 8,5 kuruta .,k
mek oatııına devanı etmektedir
ler. Bu vaziyette ekmek meselesin 
de tU sualler akla gelmektedir: 

1 - Zahire boraasmda yapı
lan içtimada ekmeğin 8 kuruta 
aatılabileceğine karar verilmiştir· 
bir kıımı fırmcr' -la bu fiattan' • • 

Belediye reis uıuavlnl 
HAmlt Be11 

aatq yapiyorlar; ıu halde 9,S ku
rut narh fazladır? 

2 - Yeni narh bir gün evvel
den ve buğday fiatı yüksekken 
tayin edildi; ıimdi buğday fiab 
dÜflDÜttür; Belediye, halkın lehi
ne bir hareketle bu sefer de gü
nünden evvel narhJ tenzil edemez 
nıi? 

3 - Günlerce halkı ekmek 11-

kmtııında bırakan fırmcılara ne 
ceza verilecektir? 
Belediye ne düşünüyor? 

Bu noktalar üzerinde Belediye
nin ne düıündliğünü öğrenmek ü
zere dün bir muharririmizin ken .. 
disile görüıtüğü Belediye Reis 
Muavini Hamit B. ıu beyanatta 
bulurunuttur: 
"- 8 - 8,5 kuruşa ekmek satan 

fırıncılar, ya fazla çıkarmak su
retile ekmeği ucuza maledenler; 

(Devamı 2 inci sahifede) 

--·····-·-------
Sinop ve 
Mersin valileri 

Oğlunun hastalığını tedavi 
ve ameliyat yaptırmak için bir 
aydan beri latanbulda bulunan 
Sinop valisi Azmi Bey dün ak 
fam ailesi ve çocuklarile birlik 
te Sinoba avdet eylemittir. 
Cümhuriyet vapurunda Azmi 
Beyi gören bir mul:iarririmize 
mumaileyh Sinobun iktıaadi va 
ziyetinde iyilik olduğunu ve 

Salim Bey Azmi Bey 
T atköprü ile Boyabat arasında 
ki meıhur lapiroğlu köprüsü. 
nün de inşasına batlandığmı ve 
Ayancık yolunun da inıaama 
devam edilmekte olduğunu söy 
lemittir. Diğer taraftan mezu. 
niyetini"" lıtanbulda geçiren 
Mersin valisi Salim B. de ailesi 
le birlikte Konya vapurile dün 
mahalli memuriyetine azimet 
eylemiıtir. 

Hududu 

Hariciye vekili 
mecliste be

yanatta bulunacak 
ANKARA 15 (Telefonla) -

Yarın Mecliste Türkiye - lran 
hudut mukaveluinin taadikine 
dair olan layiha müzakere edile
cek ve bu münaaebetle Hariciye 
Vekili beyanatta bulunacaktır. 

Ayni ini.katta irtişa meseleain .. 
de ismi geçen meb'us hakkında 
Meclis tahkikata mahal olup ol
madığını tayin edecek olan bef 
kiıilik encümen de intihap oluna
caktır. 

Bulgar 
Misafirler 

Şehrimizde milli 
temsiller verecekler 

Evvelki gün tehrimize gelmiş 
olan Bulgar gazeteciler ile ar • 
tistler, dün ıehrimizin şayanı 
temafa yerlerini gezmitlerdir. 
Gazetecilere refakat etmekte 
ve Bulgar gazeteciler cemiyeti 
tarafından himaye edilmekte 

1 

olan artistler, muallim ve lise 
tahsilini ikmal etmiş amatörler 
den mürekkeptir. Burada milli 
Bulgar musikisi ve Bulgar köy
lü hayatını tasvir eden şarkı ve 
danslardan mürekkep oyunlar 
-vereceklerdir. Temsillere yann 
batlanmaaı muhtemeldir. 

43,000 Lirayı 
Vuranlar! 

Dört kişi daha ya
kalandı, paralar 
kısmen bulundu •• 

Yakalanan haydutlar 

ZONGULDAK, 13 (Milliyet) -· 
Ereğli tirketinin, Gelik ocağmda
ki ameleaine takaim etmek Üzere 
1 haziran 1932 tarihinde ııönder
diği kırk üç bin lirayı almak için 
tirket memurlarmdan Emin efen
diyi katleden Ali'nin 6 haziran 
1932 tarihinde yakalandığını ve 
cürmünü itiraf ettiğini bildirmit .. 
tim. Bu caninin teriki olan beı ki
tiden dördü daha yakalanmıt <>
lup gömdükleri muhtelif yerler
den ıimdiye kadar otuz bin lira11 
bulunmuttur. Mütebaki on üç bin 
lira ile hali firarda bulunan arka
datlarr da bir iki güne kadar elde 
edilecektir. Bu münasebetle resim 
lerini de gönderiyorum. 

lngiliz Maarif 
nazırı öldü 

LONDRA, 15. A. A. - Maarif 
nazm Sör Donald Maclean ölmüı
tür. 

Bir meb'us söz söy
lerken öldü 

VAŞiNGTON, 15 A.A. - Eıkl 
muhariplerle dolu olan tribünler 
önünde sabık muharipler tahsisa
tının acilen teıviyeaini natık ka· 
nun liyihaaının müzakereai feci 
surette inkıtaa uğramııtır. Çünkil 
meh'ualardan M. Edward Eslick, 
söz söylemek için kalktığı 11rada 
birden bire yığılarak ölmüştür. 

Mümeu.iller meclisi, hemen ta• 
til edilmittir. 

1 

! 

Emir Faysal Muhafız alayının manevralarını seyredigo, 

Faysal Hz.nin ziyaretleri 

Emir Faysal Hz. Ankarada 
merasimle 

teşyi edildi, bugün geliyor 
A~1,'ARA, 15. A. A:--:: . ".Rea~i ı ~eyefendi aralarında .. ~üteadclit mü, 

tebliğ' Muhterem ıruaalirinuz Hı- lakatlar olmuıtur. Bulun bu mükile 
caz ve Necit ve mülhakatı kralı Ah- meler çok samimi bir hava içinde ce 
dülaziz Alisuut Hazretlerinin mü- reyan etmiıtir. 
kcrrem mahtumlan Emir Faysal Kar ıl ki · · h" ı · d "lh 
Hazretlerile Hicaz Hariciye Vekili ' ı ı ıtimat ıs enn en ı anı 
Fuat Ham B ef d" R . . .. alan bu temaslarda yakın Şarl<ta 
h H 

za
1 

• ey en 1
• esııcum· sulhun muhafaza ve takviyeai sulh 

ur azret erı tarafından kabul bu- ·· __ • · · d "nki al k 
yıırulm ı d ve musaıemet ıçın e ı ı etme • 

M.. 
0~. ~I ırh. E . H ti . te bulunan iki tarafın menfaatlerine 

uıarunı ey mar azre en ve hali ı 
F t H B f eli ·ı B kil ve sane arzu anna tamamen uy-ua amz.a eye en ı e &fve 
PBfB Hazretleri ve Hariciye Vekili (Devamı 2 inci sahifede) 

Yarış nerelerden 
seyredilebilecek? 

Yolda telefon tesisab yapıldı. 
Yarış cuma sabahıdır 

17 Haziran cuma günü yapı 
lacak olan yarışnruza bir gün 
kaldı. Yanı esaaetını evvelce 
yazmıttık. Bugün de yarıtın ne 
relerden seyredilebileceğini ve 
alman ıon tertibatı yazacağız. 
Y arıt batlangıç noktasından ve 
son noktadan seyredilebileceği 
gibi yol üzerindeki virajlardan 
ve 145 rakımlı tepeden ıeyre
dilebilecektir. 145 rakımlı tepe 
yolüzerirule Hacıosman bayırı
na dönülecek noktada mevcut 
bulunan belediyenin tamiratı 
mütemadiye istasyonile Alman 
çiftliği araamda ve ıimali tarki 

istikametinde en yüksek olan 
tepedir. Buradan yanı bir dür. 
bin ianesile batlangıcından so
nuna kadar çok rahat bir suret 
te seyredilebilir. Bütün yarıt sa 
hasında telefon tertibatı alın
mıttır •. Telefonlardan biri ıtart 
mahallınde diğeri son noktasın 
da, üçüncüsü 145 rakımlı tepe
de ve dördüncüsü de büyük 
maslakta vebu köyden gelen yo 
lun sağ tarafında 50 metre me 
safededi~. ~undan başka Gala
tasaray ızcıleri yolun bir ço't 
noktalarında biribirlerini göre-

(Devamı 2 inci sahifed 



Konferansı Narhı! 
(Bav ı inci sahılede) (Başı I inci sahifede) 

Kralın 
Emlaki 

Katiller 
Bulunamıyor 

''Von Papen 
Sert davran!" 

M. Herriot, I..ausanne'a ıitmek Ü- yahut un ucuzken eski fiatten mü 
zere S&at ı6 da Cenevreden hareket bayaa edip ıtok bulunduranlar
edecektir. dır. Tayin ettiiimiz ekmek fiatı 

Mümaileyh, Lauaanne'da saat narh değil, azami fiat olduğun-
17,30 da konferansın mütekaddim dan nümuneye muvafık olmak 
celsesine iıtirak edecektir. ıartile daha aıaiı ekmek satanla-

ra müdabate edemeyiz. 9,s ·kuruı On üçüncü Alphon- Lindberg'in kayın Hitlerciler BaıveM. Grancli'nin hareketi tan yukan aattt yapanlar oluraa 
ROMA, ıs. A. A. - M. Grandi cezalandınhrlar, böyle bir hale SUD em(akİ Validesi· kile Şiddet 

Tahdidi Teslihat Konferansırun salı ise tesadüf etmedik. Yalnız, ek- h k • Jn "it "d" t • di 1 
günü öğleden sonra yapacağı içtima mekler eaasen bir kilodan fazla Ü umete geçıyor gı ereye gı ıyor avsıye e yor ar 
da hazır bulunduktan Sonra gelecek I k ' · irllmek la" zımdır Binae• B l · 

o ara P
1
§ • NEV YORK, ı5 A A. _ Li d- ERL N, ıs. A. A.- Hınden-perşembe ıünü toplanacak olan ta- naleyh, bir kilodan fazlasınrn be- ~DRIT'. ıs. A. A.- .~ceta de . . : • .n bourg, öf leden biraz sonra von Pa-

mirat konferansına memur ltalyan delini fırmcılann müşterilerden Madrıd maliye nezaretinın sabık berıın kain valdeaı Mra. Dveıght h""k" t' ta f d 
1 

· 
1 ' • • · M d"" 1 il ·· · pen u ume ı ra ın an anztm e-muı·ahbas heyetine Lausanne'da i ti iatemiye hakları vardır. kralın emval ve emlikıne vazı yed.,. orrov, un ng tereye mutevecc•- ı d"I · 

1 
ali ·çı· • b 

· · d h b'" · · ı mış o an ve m , ı ımaı ve a~ bak edecektir. Zahire Boraaaındakı içtıma a dilmeaine müteallik bir kararname- en vapura ınmı,tir. · ""teallik tedb"rl · "hti" 
k • · ı M 1 ld b"l bab zıneye mu ı en ı va e-• ekmek azami fiat1nıo 8 unl~ O· sıni nec.retmektedir. · a im o uğu veç ı e a ve an d ka . · al 

1 hıgiliz nıurah!ıasları ·ı k ' 1 . 1 .1 d 'k d Mi en rarnameyı mız amı§ ır. labileceğ-ine dair verı en arann Sabık kralın apanya bankasına nesı n111 tere e ı amet e en • ı R · · iimb" k . ba 
A Dahili. b"I · . j v· ı h , ·· · 'b hakin da eısıc ur, ararnameyı ıve-LONDRA, ı5. A. . - ye eababı mucibeaini ı mıyoı"m. tevdi edilınit olan nukudu ıle eşham ıo eh arpe nun ınti arı n k"t ·ı d .. ·· t""k• 
"·- 1 maJi • f" h" b' • • 1-- B'• l J e UJ:UD Uza ıye l'OruŞ U t..eD nazırı Sir Herbert ~ıue, ye Yalnız, biz, &%&mt ta.tı, za ıre ve tahv.iiatı hazineye intikal etmek- ır rapor tanzımıne memur OHIUI u . 

1 1 
V . eh z · 

Cba L-1 · · ald b · d ' ··k B · N y k k sonra ımza amıı o up oıs.ıı e eı nazm Sir Neville m.,.,.. am, ti- borsasından ığımız ug ay aa· tedir Kralın menkul ve gay5 men- 1 yu rıtanyanın ev or , onso- t , . bük• f B .. 
caret nazm M. Runciman ve Cana- tıı fiatlannın haftalık vaaati•ine kul bütün emlak ve emvali milli em- los vekili M. Chepberd, Mrs. Mor- I ~"!,:' nkaazaran yemi . 1um~ ın ~~ 

1 k • · M. H d F · · d" B d f da / ·ı b" ""likat ld • nıng ın rarname er aıs enune nnı-da i. i omıoerı ovar erp- göre tayın e ıyoruz. u e a lak müdüriyeti umumiyeıine devre- rov ı e ır mu yapımı 0 ugu t t · b tta bazı okta 
son ile cenubi Afrika ali komiseri 1 öyle yaptık. Şayet bu karar,. yal· d'I k kü ··d·· · t ib" ·· aileybanın 28 hizmetkarını 1 racaa e meaane ve • n 
M. Charkeu Vater dün saat ı4 te nız dünkü buğday satış flatına h f 1 k•- 1 a ın emegı umıt auue e un-ı ece ve mez r mu unye çe mu- gdı 1d!"u

1 
m • . .. . ~ kt bul 

1 

!arda Brüning hükumetinden daha 
• a aza o unaca ur. • . ileri gitmiı olmasına dikkat etmiş-Lausanne'a müteveccihen Londra- göre hesap yapılıp ta verilmı_f!e• Yedlerinde nbıl< kralın eın!akı bu 1 muşt~r. . tir. 

dan hareket etmiılerdir. bir haftalık satıfların vasati••?" lunanlar bunlan devlete devır ve I Mumaıleyh, bundan batka bu hu- s· • 
1 

db" I ··ıeallik la ka 
l _, ? iatinat eden uaulüınü:<e muhalıf- t ti t' k bu . ti" d d" la• sustak" fikrini anlamak üzre miralay ıyası e ır ere mu o n C l}rede ne O uU eı m e me mec rıye n e ır ~ · . 1 

•
1 

. • ed kti" rarnameler ve bilhaaaa Hitler kıtaa-ene tir. Lindberg 1 e de Htif8re ece r. t f r eti • • t" 'l 
CENEVRE, ı5. A. A.- Tahdidi Gelecek haftaki azami fidan d Verilecek rapor gazetelerin neşret- ırun aa ıy ne aıt ~uıye clil' .' ga 

tealihat konferanaı divanının M.Her ı salıdan mı, çarp.mbadan tatbik Konsoloshaneler e tikleri mütaleatın bir bülaaaaıru ih- 1 ed_•nt. kaı·arname henuz ımza e me 
riot ile M. Paul Boncour hazır oldu edilmek üzera tayin olunacağını dd il 1 · li kti 1 mı~ ır. 

. 11 d k H h 1 tebe U- er tıvMa _eyShyepeceeı·d'nri.n val "ı M. Moore'- , Cenup biı."küme.tlen. ·.nin bu hususa ğu halde aktetmit olduğu buıusı ce henü2 kararla~tırma ı . er a _ 
aede reia M. Henderson, teknik ko- de balkın menafii gözden uzak ANKARA, ıs . - Cenevre bat kon den veyahut miralay Schvarlzkoff' dair olan ııddetlı ıtıra:<larının Al-
miayonlarm vermiı olduktan rapor- , tu:Utacak değildir. Ekmek fiatin-. soloaluğuoa Celil Hazım, Kudüa den hu hususta veaaik talep etmesi 1 manya hükumetini mezkur hüku
lann bir takım noktai nazar ihtilaf- de mühim tenezzül veya tereffuu konsolosluğuna Talat Kaya, Tebrize ihtimali yoktur. metleri bu bapta bir nebze tatmin 
tarı ile dolu ve birçok cihetlerinin icap .,ttirecek borsa fiah ta~a.':'- idris Çora, Marsilya konıoloaluğu- Mümaileyh bundan mada Miı Vi- etmeği dü,ünmeğe sevketmiş oldu
karanlık olduğunu, hali hazırda U· vülatı olursa , bundan sonra gunu· na Kudı·et Beyler tayin edilmişler- lotacharpe'nün bugün Englevood'da 

1 
ğ-u zannedilmektedir. 

mumi komisyonda bir müzakere ic- nü beklemeden ekme'fin azami dir. 1 icra edilecek olan cenaze merasi4 \ M. von Papen, Hitler ile Nazi 
raama esas teşkiline ~lih bir mabi-

1 

fiatını değiştirece~!z· Mesela, bor Boğazlar komisyonu minde _Büyük Britanyayı temsil e- mebuslardan yüzbaşı Goehring'i ka-
yette olmadığını ve bmaenaleyh bu ıa satışları, ekmegın 40 para ve . .. de<"elı:tır. bul etmiştir. Aralarındaki mülika-
•erait altında muhtelif heyetler ara- daha fazla inmeain. İ veya ç. •.km~., B " 1 k syonu dun NEY YORK, tS A A M · ' ı k b f k t • o,.az ar omı · · ·- · tın mevzuunu cenup hükumetlerirun ıında bir takım itiliflar husulüoü nı mucip olaca.. n_: ar • ıro• erır- haftalık içtimaını yap1D1ştır. Dvigt-Mor~v'nun '!ğlu, kızı _Cons· mukavemeti meseleıinin teıkil et-
teıbile medar olacak hususi mükale- se. hemen O gun azamı ekmek 1 d R L dber b' eı olan 
meleı- ihzar etmenin ihtimal daha zi fiatmı tebdil edeceğiz. Bunun Geçen haftaki ictima ar a us ilince ve ın g m ano 1• , mi, olduğu muhakkaktır. 
Y•de muv-L'- olacagı" 01 00··ylemi•tir. hem halkın, hem de fırınc. ılann yanın Karadeni~deki kuvvetle. zevc~•i bul~»<fuğu halde .lng_ılt~e - Nazi matbuatı, von Papen hükU· 
~ """ , k h ki ı · d · k · · t ye gıtmek ıizere vapura binıruıtir. metini muhafızlara kar•ı zaaf gös-M Paul Boncour M. Hendeı·sm' menafiine muvafı a canıre ide· rıneı· aır omdııyonhcal. ıs enen termelde muahaze etmJe ba,lamış 

un 1~2lerini taavi~ etmiı, ancak sa.sına ~.üatenit bir tarzı ha 0 u ma umatın ara an ay ı zaman f b 1 
<imyevi ve baktiriolojik harp encü- ğunda şuph~ yok_tudr. k k g..rtig"i halde verilmemesi etra Nev - York • stan U tırHitler'in sag" eli olan Gobbels, 
meninin müzakerata esas ittihaz e- Buhran gunlerın e no &an e - ~y k ? 
dild·-· talrd" d b .. ··k ·· k"~t mek çıkarmış olan fmncıl,.rın tec fınd:a bazı müzakereler cereyan, rekoru kırılaca mi. Berlin gazMelerinden Angriff'de ıgı ır e uyu muı ua ar- . . . b h 1 tu 1 K · h ·· 1 • 
ze ıyece n sep u r P ı b" · · B 1 T · " v p S ı O ra '" Mu 

tm. k ola k"" a t yen"nde r zıyesıne ıı-elmce: u . usu.ta u ettig" i yazı mıştı. omııyon a ıoy e yazıyor: 
b" ta . . aff k 1 lan zabttların ırer surebnı e e- ricindeki bir membadan haber PARIS, ı5. A. A. - ayyarecı on apen, er av n. 

lırd r~por ,,~zımınle ""!ut". a o mu! diye ~ubclerinden İstedik. laı"' Boussoutrot ile Ro11i, hali hatırlar- maileyb, batvekili sosyal demokrat-
> Nug~ınu ~~~-eykemnfıf ır. d" Kararnamesi mülgadır; bu kar <r alınan bu me5eleye dair malu. da olan Nev York _ latanbul aeferi- larla komünistlerin ıazetelerioe kar 
. • ebce o"';""" . o k er:: '.~anı, ı namenin 9 uncu maddesinin ha· mat almak üzere müracaat etti ni icra ebnit alan Amerika tayyare- I• fiddetle hareket etmeğe davet ey-

bilahare ta~ edıl':"e 0 !"'~ ten ı ten m.-r'i olup olmadığı Umuru ğimiz katibi umumi Salih Bey, cileri Boardman ile Polando'oun !emektedir. 
~davvel. ~mumı ~o;:'ısı'onun ı~tim.ı;:'. Hukukiyece tetkik edilmektedir. böyle bir şey bilmediğini söyle hattı müatakim üzerinde teais elmİf Bitle~, 'ırkasuıı yeııiden 

vetırun muv ı o amıyacagına M ,. olsa bile madde narhtan ki 'k "f t • . B h oldukları bu me--'e rekorunu krr- /' 
. emıi•"'- erı • . . •. ) me e ı tı a e mnıtır. u u- .... t6nsı'k ediyor ar v ,u•. , fazlasına •atı, ve ıhtıkar yapan ı. • h f·ı· d d in d bbü" d k ~ 

Binaenaleyh gerek l..auaanne da f 1 h kk d kabili ı .. tbik- ı susta ... omısyon ma a ı ın e e mağa pek ya n a teıe s e ece -
·~ gerek Cenevrede. ö~ü'.."üzd~ki 1i;'.nŞ~b;lerden

1

~eİecek zabıtları ketumiyet muhafaza edilmekte ~:::.· i~ ~:::,~ h!:-a~~ 
ıu. nler.zarfmda huausı mukiUem. e.l"'". tetk"ık edecegı-·z·, •.ayet bu madde· dir. ki 

d 1 k k f ler, Nev York'tan hareket edece er 

llERLlN, ıs. A. A. - Hitler,fır· 
kaaırun i.li kumandanlığını yeniden 
tensik etmeğe baflamıt ve yeni bir 
daire ihdaa etıniıtir. Bu daire, mün
hasrran mecburi say servisleri ile 
meıgul olacak ve ordu emrinde bu-

'"':~ e .1 er_e on era.n_• mesaıaırun ye tema• eden hareketlere içtisar ve Aayaya doina uçacaklardır. 
mueıaı~ ~r tarzda ye~den ~f~- eden fırıncılar varaa, madde de 
aına muaaıt olacak !ekılde sıyaaı ze- halen mer'i ise onları ciheti Adli· 
minin ihzanna ~alı,tlacakt1r. yeye sevkedeceğiz; Madde mer'i Emir Faysal 

Hz. geliyor 
Yer altı facialan 

A lnıanlarıtı bfr teklifi değilse, ondan aonra sadır . olan 
mevzuata f{Öre kanuni takıbata 

lunan miralay Hirel idare•i altmda 
BOURGES, ı5 A.A. - Aske- bulunacaktır. CENEVRE, ıs. A. A. - Alman 

heyeti murahhaıaıı, konferans r.iya~ 
~et divanına ıiJihlarrn evsafına ait 
.ahdidat meyanına bir takım esliha
nın daha ithal edilmesini muhtevi 
bir teklif tevdi eylemiştir. 

Bu teklife, her nevi silahlar ve 
ezcümle çapları 77 milimetreden 
yük>ek bütün toplar, tanklar, 10 bin 
·onilatodan fazla hattı harp gemile· 
ri, tahtelbabirler, kara, deniz askeri 
kabili sevk balonları dahildir. 

Herriot dinledi 
CENEVRE, 15. A. A. - M. Her

riot, uzun uzadiye Fransız heyeti el' 
kanı ile görüımüştür .. Heyet erka
nı kendiaine tahdidi teslihat konfe
·ar.sı mesaisinin vaziyeti hakkında 
nal~mat vermişlerdir. Müteakiben 
Fransız baınkili birçok devletler 
münıesıillerini kabu1 etmİftİr. Mü
mesliller, kendisine cereyan etmek
te olan müzakereler hakkındaki ta
.avvur ve nivet]erini bildirmişlerdir. 
Şu halde M. Herriot, hali hazırda 

umumi mahiyette malumat topla
makla me,jjuldür. 

Cenevre müzakereleri ve 
Parls gazeteleri 

PARIS, 15. A. A.- Gazete! ... , 
· konferansa yeni bir veçhe ve iatilaı

met verebilecek bazı hadiselerle yük 
lü olan C-vre müzakerelerinin 
dünkü ehemmiyetine İfartıt Te lıal
ya ile Sovyetler tar.fmdan takvi
ye edilen Alman manevrası kart•· 
11nda M. !-Ieriot'nun alımı olduğu 
metin vaziyeti kayedederek vaziyeti 
yekdiğerini takip eden 5 devrei t91-
rii ye zarfında da Fransız siyaaetiain 
aynen devamını göstermekte bulun
duğunu zilırediyorlar. 

Umum matbuat her iki konferan
sın movaffakiyeti ve beynelmilel 
münasebat havasında bir aalab vü
cııda getirmek huauıunda Franaız
Büyük Britanya müzakerelerinin mü 
aait safhasından tefe'ül etmekte
dirler. 

P etit Joarnal ıa.zetesi, M. Heriot' 
nun diğer devletlerin de ayni su
rette hareket etmeği kabul etmeleri 
ıartile askeri bütçede yüzde ıo ten. 
kihat yapmağı teklif edeceğinden 
bahsedildifini yazıyor. 

Mezkur gazete, teslibatın tahdit 
\"e terki için göıterilen bu arzunun 
fikirlerde büyük bir aükünet buaule 
getirebilecek mahiyette olduğunu i
lave ediyor. 

Yukan Silezya'da 
bir dakika sükut 
BERLIN, 15 A. A. - Yukan 

Silezya araziainden bir krsmmm 
Lehiatan'a veriimeıinin 10 uncu 
yıl dönümü münaaebetile l dak: 
ka •Ükut edilecek, öğle vaktı bü
tün. münakalat duracak ve bütün 
Yukıırı Silezya'da bayraklar ma-
tem alameti olm 

teve.ssül edilecektir . 
Matldenin sümuEi haricinde ka (Başı 1 İnci sahifed~) 

lan harek.,tler için esasen beledi- gun olduğu tebarüz etmiıtir. 
ye ıub-::leri doiİnJdan doğruya SO Bundan mada iki tarafı gerek do~ 
liraya kadar para cezasına ve 15 nıdan doğruya ve gerek bilvaııta a
gün" kadar fırın! !lrm seddine ka- lakadar eden bilumum meseleler ile 
rar vermeğe sali.hivettardırlar. iki hükümetin münasebetlerine teal

Suabatın erec,.J,l,.ri kararlar 1 luk eyleyen bütün itlerde tam ve 
tatbik e<lif.-cektir ltirazhrı olan- mutlak bir ıöriit ve dü,ünüı birli
lar mahkemev"" müracaatla it.i.•·az gi mevcut olduğu müşahede olun
hakk1na maliktirler. Biz. z-.bıtla· mu~tur. 
rı, bu defava mahau& olmak Üze· E;nir Faysal Hazretlerinin Anka-
re, •ırf t .. tkik için i•tedik." rayİ ziyaretlorile büsbütün kuY

vet bulan bu samimiyet havumın 
/{at; fırıncı? her iki devlet münaaebatmda idame 

Diğer taraftan yaptığımız tah- sine ve ırkı temasların muhafazasına 
kikata nazaran, B~yoğlunda 8, karar verilmittir. 
Fatihte 6, Balat'ta 4, Aksaray'da : Hareket 
3 ve diğer mmtakala•da 9 kadar ı ANKARA, ıs. A. A. _ Emir 
fırıncı, hakkında zab~t ~tulmu! Fayıal Hazretleri, bu akf'llDki tren
bulunmak~adrr. ~u~dcı umu.mı ı· le latanbula hareket etmittir. 
Kenan B. ın evvelkı gun Beledıye E . H I · · 1 da B 

• · · · · · d mır azret en 1s asyon q-Reısi Mubıttm B. ı zıyaretın e, kil 1 p H tleril H · 
1 · d ·· ·· ··ı ki ve amet ata azre e arı-ekmek meae eaı e gorutu me e . VekT T vfik R"" t"" B- .. k 

beraber asıl gôrütülen meselenin CM•:ı:ıeı MI c1' • ~ R . vu' ku:,. Huyu 
· B ı d" hk · · f ı et e uı eu e ı ı asan, 

Y'.eru e e ıye ma 1 e~eamml a,a· Riyaseti Cümhur Umumi Katibi 

ri ve sivil lıuvv<>tler maden kuyu- Hitler, fırkasının bütün teıkilatı
aunun heyelan neticesinde tıkan- nm umumi idaresi, mebuslardan M. 
mas1 Üzerine toprak altında ka-
lan amelelerin kurtarılmasına bir George Strasser'e tevdi edilmit olup 

· ı· ti d kendisine "Almanya Müfettişlikle-haftadan berı faa ıye e evam . ., .. ·ı .. _ d · · · 
k d . n unvanı verı en ~ aıre retıı 

etme te ır. · 1 _,_ f ka d ki d.i 
T hl . · ki 1 · 30 t 1 muavın o ar.,.. re a t e ece er r. 

a ıaıye e p erı aaa evve B ""f ttı" ı·ı.ı d b' • • . · • · ı ı b" ı · u mu e f ı er en ınncısı, vefat ettıgı an atı an ır ame enın k. k • Al , "ht" 
şar 1 ve mer ezı manya yı ı ıva 

cesedine kadar var:'°ağa muva.f- etmekte olup, Sainte Vebmedeki 
fak olmu§tur. Bu bıçare amelenm I kanlı hadiselerle yakından alakadar 
3 günden fazla bir zama~ sağ ol~- bulunmut olan mülazım Schultz la· 
rak toprak altındı kaldıgı teabıt rafından idare edilmektedir. 
olunmuştur. ikincisi cenubi ve garbi Almanya 

ı •• ile Avusturyayı ihtiva etmektedir. 
Bir ngiliz kruvazöru üçüncüsü, dahili ve harici siyasi 

Chili'ye gidiyor 
LONDRA, ıs A.A. - Antil 

filosu cenubi Amerika fırkasına 
mensup I)urban ismindeki lngiliz 
kruvazörünün Chili' deki İngiliz 
menafiini icabında himayeye ha· 
zır bulunmak üzere Chili'ye mü
teveccihen yola çıkmış olduğu rea 
men bildirilmektedir. 

. meselelerle askeri, sıhhi ve hukuki 
mesai! ile ittigale memur olup ayni 
zamanda bir de teknik tubesi var
dır. 

Dördüncüsü, mali işlerle, Beıinci
ıi de zirai mesail ile tevaggule me
murdur. 

Fen ve ilim meraklılarına müjde! 

lıyete başlaması o dugu an aşı - H"km .,_ Celal B 1 1 
1 et ve JCJ, 7 aver ey er e T • ff 

mı:~hran günlerinde bir kısım ~ Birin"'.._()rdu MMüfkettişiKAli Sadit Plaa· ayyareCI ausner 

Anitta:rin nazariyesini etraflı bir su 
rette öğrenmek İateraeniz her keain 
anlıyacağı bir ıekilde yazılan Akif 
Saffet beyin "Otuz sene aonra Türk 
!erin radyoteluıik bayatı" eserini o
kuyunuz .. 

"b · 1 d f ! k •a F ... ..., ve er ez uman an - nasıl kurtuldu? balkın, ı tıyaç arın an az a e - ' • B ekil .. K al B 
mek tedarik ettikleri, bazı kimse n, . a~v et. m~atqarı em ·• LONDRA, 15 AA. - Nouvel-
lerin kurumıya yüz tutan okkalar Hancıy~ Vekaleti ve .. ~vye~ Sef~. le Orleanı'a doğru· ıi~ekte olan 
ca ekmeği dilerek fırınlara götür reti ;;kanı, ~~J'.et_ ~~kume: =- Circe Shell vapurunnun telsizi, 
dükleri göriilmeıile de teeyyüt et fat mum . u ~ru. orens ... • tayyareci Hauan er'in günet batar· 
miftir. fmdan teı.Y• ,,ed~lmifıı vl e ":ık~ lu- ken tayyaresi giirünür görünmez 
Buhranın son ırünü, Belediyenin taat reslDJ seoamı a ey emıttir. 

Selim Sım Bey 
Sofya'da bir kamyonla Akaaray'a gönder· Jürıkhalede ziyaret tahlisiye sandalının hemen d...U-

diği 4-00 ekm.,kten 348 i satılmış, A · E . ze indirilerek kendiainin son de- SOFY A. 14. A. A.- (Balkan Mu 
mütebakiııi 7,S kuruştan bile talip ANKARA. 16· A. ·- nur rece bilgin olduğu halde ne suret habiri Mabausumuz bildiriyor) -
bulunamıyarak Haseki Kadın Fayael Hazretleri ,bu sabah busuııi le kurtanlmıf olduğuna dair taf- Sokul ıenlilderine i_Jtiralr etm<;k iiz.. 
Haatahaneaine gönderil.mittir. trenle Kmkkaleye ' giderek orada ailat vermektedir • re Prag'a davet edilen Maarif Ve-

müe .. eaeleri ıezmi,lerdir. Kaptan, hemen bir düdük --•- ı k&leti Bqmüfetti§İ Selim SDT1 Bey ı"'arh indirilebilir ~- •· •·· .,.... k d" ı bu '~' dırınıt ve Hauaner son bir gayret bir kaç gün istirahat ma sa ıy e 
Ali.kadarlar, ekmeğin 8 kuru- Hük~et ıne-kezimizi ziyaret e- le cevap verdikten sonra aandalm raya ıelmiı, İataayonda Darülfünun 

fa indirilmesini mümkün göreme- ! den Enur Fa:ı:sıı:1 Hz. bu ·~hah ~- içine düşmüttür. Sandal, dalgala- j Emini, Maarif Müfettifleri, bir çok 
mektedirler. Çünkü undan alrnan karadan ıeh.ımıze gelecektir .. Emır rm üzerine ancak çıkabiliyordu. muallimler tarafından karşılanınıf• 
muamele vergisi C:. 6 den '~ 10 a 1 Fay~ Hz .. ~ayd"'"!'af~da Vah ve Mumaileyh, tayyaresinin de ' tır.Kendisine Unyon Palasta bir çay 
çıkanlmıttır. Bir çuval unun 62 Beledıy~ ~·•• Muhıddın Bey tara- kurtanlmaaını İ•tedikten aonm ı ve bir akşam yemeği verilmiş ve Da 
kuruş tutan muamele verıriai ek- 1 fında'! ıstıkbal olu'."'cak~. . bayılmıştır. rülfünun, jimnast ve projimnestlarla 
meg· e 3S para 2am ya»•lmasını Emır !"iz. ve m_aıye_tlerındekı ze- dilsizler ve sağırlar mektebi tarafın. 

... -ıs f nh •••••• • • icap ettirmiştir. Geçen haftaki vat motör e eyrıae aın ~'"'.' çı dan Sofyarun ve civar1nm lemaf8ya 
narh 7,S kurut olduğuna göre, 1 kacaklar ve Perapalas otelıne 1ne- OtomObJe·J değer yerleri gezdirilmiştir. Selim 
yalnız muamele vergisinin İcap ı ceklerdir. Sırrı Bey Bulgaristan Maarif Neza-
ettirdiği zam ile narhın 8 kurut Emir Faysal Hazretleri 23 hazin- retinin ricası üzerine, güzide bir 
ıs paraya tezyidi lazım geldiği an kadar lıtanbulda kalacak ve Ba- yarışı heyet huzurunda, milli ainernada, be 
temin edilmektedir. Bu itibarla, tum tariki ile Tabran'a gidecektir. den terbiye.İne dair umumi mahiyet 
ekmeğin yeni narh tayin edilirken 

1 (Başı 1 inci sahifede) te Franaızça bir konferans verınit. 
8,S kunqtan •§ağı indirilme.ine çinde şayanı hayret temevvüç. bilecek bir vaziyette bulunacak konferansta Sofya elçisi Tevfik Ki-
ibtimal verilememektedir. ·ı B ef d" il S f et 1-" 

ler göstennittir. Dün borsada, lar ve samafor ile muhaberatı mı ey en 1 e e ar er .... nı ve 
Belediye, buğdayın yükselmesin b "d f" ti · . d"" . bek temın· ed-Lı"leceklerdı"r. Bulgaristan Maarif nezareti erk&rıı, 

den bazı krrmacıların istifade e- ug ay ıa erının uşmesı eo bir çok muallimler ve bir çok talebe 
derek kırma ücretlerini yükseltip lenirken dün fiatler tekrar yük Yalnız bu vesaitten heyeti hazır bulunmuılardır. 
yükseltmediklerini tetkik etmek- selmeğe başladı. tertibiye istifade edebilecektir. Selim Sırrı Beyin musahııbeai bü-
tedir. Dün lstanbula 28 vagon ve Yarı9 tam saat 10 da başla- yük alakaile dinlenınittir. Sellin Sır 

Zonguldak ve Bartında fstan- limanlardan 1400 çuval buğday yacak ve 11,10 geçe son araba rı B. sözleri!'e s~reldi alkı~lıu; ve 
bul'da tatbik edilen ekmek narhı im• . B d "lk f 1 h k · b 1 k bravo sealenyle hıtam vermıttir. 
uaulü tatbik edilmekte olduğun- kgel fiışt1•· ortda af ık ıat er ma Sar~ ~t. etmış ud'!nkkaca tırk. Maarif nezareti mümaileyhi Bul-
dan bu iki mahal belediyeleri, la. u at e açı ı, a at yavaş ya 1 eyır ıçın en şayanı ı at no 1 ıar Darülfünununda da bir konfe
tanbul belediyesinden yeni narhı vaş fiatler yükselmeğe başladı. ta da Büyük Maslak virajıdır. rans vermesi için ricada bulunmuf
telgrafla sormuşlardır. Oralarda iyi cins buğdaylar dün borsada Burası aşağıyı ve yukarıyı gör- tur. 
da "'kmek fiatının arttığı tahmin 8,5 kuruşa kadar muamele gör mesi itibarile bütün virajlara ı ~ofya .. elçimiz, .se~!" ~~~· B.ey 19;' 
edilm~ktedir. müştür. Fiatlerin bu nisbi yük- 1 müreccahtır. refinı; d_un b':'.sus~ ır ogle zıyafeti 

Bugv dag fiatlanna 11e ı· · k h il · d I H h ld b f verr.ıutır. Mumaıleyh bu ayın sonu-se ışıne, sev ma a erın en ge er a e u yarışın ev. ·. 
oluyor? ·· · · 

Gazi Hazretlerinin lbniss 
Hazretlerine mektubu 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Riyaseticümhur um 
Hikmet Bey bu aktam istaıyonda Emir Faysal Hazreti 
ket ederken Reisicümhur Gazi Hazretlerinin İbnüssuul 
!erine cevabi bir mektubunu Emir Hazretlerine takdim e 

Hakimler kanununa ilave 
ANKARA, 15 (Telefonla) -Adliye encümeni bug 

timaında hakimler kanununa yapdacak bazı ilavelere el 
kanun layihasını müzakere etmiJtir. Bu ilaveye göre ir 
İrtifa kanununa istinaden muhakeme altına alınan veya i 
kta sırasında tevkif edilen hakimler mecburi tahvile ti 
lacaklar ve üçüncü defasında iskat edileceklerdir. Erı.cü 
pusların dıtarıda menafii amme hizmetlerinde çalıştıra 
hakkında'.;. kanun layihasını da müzakereye b_aşlalDIJ i 
mal edemefuittir. 

Gelen inakinelerin montaj 
ziraat mektebinde gapılac 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Rusyaclan gör.derilen 

!eri monte etmek üzere gelen heyet bu sabah şehrimiz 
İstasyonda Ziraat Vekaleti hususi kalem müdürü Servet 
mandarları Ankara Yüksek Ziraat Mektebi ziraat makine 
buratuvar şefi Esat Beyler tarafından istikbal edildiler. 
azaları öğleye doğru Ziraat vekili Muhlis Bey tarafında 
olundular ve müteakıben şehri gezdiler. Makinelerin mo 
Ziraat Mektebinde yapılacak ve burada tecrübeler icra ed 
tir. Yarın Milli Müdafaa vekili Zekai Bey heyet şerefine 
ziyafeti verecektir. 

Adliye intilıap encümeni 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Adliye intihap 

günlerde içtima edecektir. 

lzmir belediyesinin bütçe 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Tasdik edilmeyen bütçeyi Y 

tanzim etmek için şehir meclisi fevkalade içtimaa davet 
tir. 

lzmirde ekmek fiatı 
yeniden tenzil edildi 

lZMlR, 15 (Milliyet) - Buğday bugün yedi 10 para, a 
çuk kurufa kadar satılmı§tır. Belediye ekmek narhını y 
ten-zil etmistir. Belediye kendi fabrikasındaki tahniye iicre 
15 kuruşa indirmittir. 

Fransa f ilosu Napoli' de 
NAPOLl, 15 (A.A.) - Fransanm Akdenizde bulunan 

ci filosunun kumandanı olan Vis Amiral Robert refakatin 
zabitleri olduğu halde Pasilipede harp ölülerinin hatırası 
cil için yapılan abideye bir çelenk koymuştur. Amiral 
da Fransız sefiri M. Beaumarcbais bulunduğu halde Pr 
Piemont ve zevcesi tarafından kabul edilmiştir. Prens il~ 
ses Amiralin terefine bir öğle ziyefeti vermişlerdir. Pre 
Piemont ve zevcesi dün Lorraine zırhlısında Amiral Robe 
rafından kendi şereflerine verilen ziyafette hazır bulunmuş! 

Denize atılıp yüzerek kaçm 
çalışan yankesici yakaland 

Dün akşam üzeri Galata'da A· ı tutulmak üzere olduğunu a. 
zap kapıda garip bir vak'a olınut ca, Kalafat yerine doğru ı 
tur: miş ve buradan denize atJa 
Meşhur yankesicilerden ibra- ze yüze kaçmağa batlamıt 

bim isminde biri, caddeden ıeç· Polisler de, hemen bir -
mekte olan madam Eli isminde atlayıp takibe ko:vulmuşlar 
bir kadının çantaaını kapıp kaç- kaç dakika aonra bu garip 
mağa baılamııtır. Bunu gören bir aiciyi yakalamağa muvaffa 
iki kiti bağınp çağmnağa baıla- muşlardır.. . . 
yınca, iki polis memuru da yan- Y ankesıcı aıraıklan hır 
keaiciyi takibe koyulmuşlardır. Arap camii mevkiine geti 

Yankesici, polisler tarafından ve tahkikata başlanmıttır. 

Seller Bursa ovasın 
zarar verdi 

Zarar yarım milyona yakın 
BURSA ı4 (Milliyet) - Bir 1 

kaç günden beri bil& fasıla devam 
eden şiddetli yağmurlardan Bur
aa ovaamı ki.nıilen denecek dere
cede sular iatila etmiıtir. Seller 
mezruatm üzerinde tahripkAr te
sirler yapmııbr. Zararın yarını 
milyona yakın olduğu tahmin <;
diliyor. Dün sabah su işleri müdı
rile belediye reioi Muhiddin Bey 
en ziyade suların iıtili.sına mal'UZ 
kalan lzvat, Bahklı, Armutlu, So
ğanlı ve Pata çiftliğindeki arazi
lerden sulann yaptığı haaaratı 
öğrenmek üzere mezkılr köylere 
gitmişlerse de aula~ fazlahp 
yÜzünden zararın mik.darmr tayın 
ve tesbite muvaffak olamamıtlar 
dır. Buraa ovaaına en ziyade za
rar iraa eden Deliçayla, Nilüfer 
nehri ve Uludağdan ıelen ufak 
tefek derelerdir. Pek münbit ve 
mahsuldar olan Buraa ovasının 
tuğyandan vikayesi için daha Ab 
dülbanıit zamanından beri muh
telif çarelere bat vurulmuş, ehem 
miyetli bir çok tetebbüsler yapıl
mıtsa da muvaffak olunamamı -

kündea halletmeğe azme 
nun için de ııelırin her iki 
dan batlamak üeere mıiuı..aq 
kanalın İntuını emrebıııiftlr 
kat yedi aeneden beri İnf&a 
•am eden bu kanaldan taın 
fade edileceti bir zaman 
nedense au verilmemit. tim 
Gölcük civarmda hafriy-ta 
lanmqtır. Bu halin bugünle 
lil:ete sebebiyet verdiği aö 
mektedir. Yukanda zikre 
köyleri suların iatili.amdan 
rabilmek, ancak Mudanya 
Üzerindeki reköli.törün bir • 
ve! yapılmaıile mümkün ol 
tır. Bunun için de azami yü 
bin lira kadar bir paranın 
lazun gelecektir. Binaenaley 
len Gölcük havalisinde yapıla 
mekte olan kanal hafriyatın~ 
vam edilmekle beraber, 200 
dönümü mütecaviz mezru a 
nin tuğyandan vikayesi 6 ~ 
mazaa • Nilüfer nehrindeki f4 
suyun elyevm metruk bir h• 
bulunan mezkur kanala isald 
zımdır. Buna alı ı l~ 



u 
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~~ falyanın aldığı tedbir Yugos. 
irif lav yumurtalan .içindir 
ibi ' ltalya bükümetinin tlmdlye panya bu vaziyetten lıtifade ederek 
~ dar gümrük resminden muaf o- Türk yumurtalannı daha ~cuz na!'· 
bı Y ugoalavya yamurtalanndan, letmck iizere aelerler tanzım etmiş· 

·se 'lyaya ithallerlnde kental batı· tir. . 
. 148,60 Liret realm alınacağını Kartele dahi! ku?'!'anyalar tabia
ıcaret odaamdan aldıfımız ma- tile ihracat tacırlennın bu kumpan-

la atfen yazmııtık. yaya rai~ ettikleri~ g~ı;ünoe. dün 
Dtin bu vaziyetin yumurtalan- anlatmak 11_.e kend~enru dav~ ct
ııu ne derece müteeulr etıiil mitlerdir. Bu ıuretle ihracat tacırle

kmda mahlmal almak ü:ıere rimis lehine bir anlllfllUI vukubula-
fioe müracaat ettik. Verilen ma· calt zanneclilmelıtedir. 
mata nazaran, ltalya ile Yug.,. 
Y}'a &raunda aktedilen ve 28 
,... 928 tarihinde mevkii me-

·yete ılren Ticaret mukaTelüin
e Yugoala")'adan ltalyaya ithal 

ilecek yuınurtalardaa kental 
&fma 145,60 Liret reaim almaca
leıbit edllmiftlr. Bu hal yalnı:ı 

uıoalav yumurtalarına mabıuz 
lup Türk yumurtalarını kat'iyen 
llkadar etm-ektedlr. 

Bu huınuta daha fHla mald
a! allllak üzere t"hriml& !tal
an Ticaret ocı- ikinci reiıi M. 
arinl dün Oflae davet edilmit 

e naumalleyh nrdifi i:ııahatta 
eY:IUu bah. remıln TGrlı:lye ile 

fıir alllı:ut olmadıfmı, bu tarih· 
ten beri Tllrklyed- yaptlan ibra-

• •atın munzam re-• tabi olma· 
l ınaımrn buaa bir delil olduiunu 

ıöylemltth-. 
ltalyaya yumurta lhracatmuz ·IJ eneden, _,,. artmaktadır. 

1 
1929 da 43,367, 1930 ela 74316 
kental olan rumurta ihracatmıı:ıı 
1931 de 88988 kentale çılmı.ıftrr. 

Arnavutluk döviz 
tedbirleri almadı 

• Ticaret odası döviz .--İyeti kartı 
il' ında tedbir alan memleketi« ve ah 

nan tedbirler hakkında tetkikat yap 
maktadır. 

Bu tetkilcat esnıuında öfrenilmit
!'r ki, Avrupada döviz itile al&kadar 
1lmıyan ve hiç bir tedbir almayan 
yeııi.ne memleket ArnaTIJtluktur. 

Eczalı pamuklar 
Memleketimizde eczalı pamuk i

' al "den bir fabrika ofüe müracaatla 
- amulatın hariç piyasalarda türü
m,; İçin tavauutunu rica etmitli. O 
fiı bir çok memleketlere mllracaatta 
bulunmuş ve Irak, lran ve Roman
Yadan rnüıpet cevaplar almııtır. 

Yerli eczalı pamuk fabrikaıırun 
aylık istihıalitı 15.000 kilodur. 
Memleketimiz.in aylık pamuk aarfi
Y•h iıe 10.000 kilodur. 

Yumurta nakliyat 
navulları 

Memleketimizden ATrUpaya J"U 
murta nakliyatını y~pan kumpanya
lar aralarında uyutarak navlunu art 
lınn,,ıardı . itilaf mucibine~ ~rtel~ 
dahil kumpanyalar Napolı ıçı'! bir 
•andık yumurtadan 100, Marsilya
dan 160 ve Barselon için 350 kurut 
navlun almaktadırlar. 

Oryente Mare iıminde bir kum-

Bir Türk 
Baytarı 

Fransanın harici 
ticareti 

PARIS, 111. A. A.- Senenin ilk 
bet a}'I zarfsada lthaJat 12 milyar m milyon frank Ye ihracat 8 mil
yar S(f1 milyon frank olarak teıbit 
edDmittlr. Bu mikdarlarda 1931 ae
n89İnin ayni devresine nuaran 
8.605 ve 5. 1811 milyon franklık bir 
t-ku• vardır. ,_ BORSA 

t S Haziran 1932 
Akf&lD Flatlan 

fatikrazler 
ı.ı. dıhtn u.
~·rı: d. yollın a,ıo 
O Munh~tdı 4UO 

TahrilAt 

Gtimrök1er 6,-
Sıydt ınahl 4,U 
8ıfdlt us 
T. aık•riJ• i,!5 

ıı:tettrlk 

Truı••J 
Tlııel 

!lıhııra 

Anadolu 1 . m 

5,-
4.9' 
s.-

15,60 

lnılr e,ıtdty• 
ı~tltruc 

.Munıcısll 1:2:.lO 

I~ Bınk•" 9,to Tert.oı 
A11dolu ı~. Çimento Ar. 
Reji 4,IO Oayoo dey. 
Şlr hıyrtyı 14,50 Şart dey 
Truıny -ıs,- Bılya 

t;aıomhlrortı 10.60 Şark m ecza 
Bomoatl tt, Tele:roa 

Çek 6atlan 

!6,-
1,40 

19,
i,

ı.ııo 

2,40 
14,75 

Pırl~ ıtf 3 Praf , ltt.0.8,25 

Londra 171,5 Vtyaaa 47,75 

Nbyork 47,4•) Mıdnt 57,15 

MU1110 U,85 Btrlta i.-

Brt.ıkıel 1,40,141/i Varşova 3,!142.5 

Atfa& :o.Qr Peşte 4, 

Clae'fr• 1.42,lS Blil<<tf 1"). 

Sofya b'-10 Selcrat 17,trl ·''" 
Anıl~ttrdıst 1,1?5! Mo~k,•vı 1087/iO 

Nukut (aabt) 

~ 
tf r.rra•uı. ııı.
ı hırrllD 780,-

ı dol1ır 21t.O 

ıo Urtt 119,
!0 f Belçth ll?,-

20 drıbml •t. 
tl · i- lsvtçr• lü, -

ıo J~ya ıs, -
tl flof1• 1$, -

YIJ kur (ek) 1:15, 

1 şilin. Av. 
p(7.tlıl. 

mJ.rk 

ı zo1ti 
ı peo.:, 
20 le\· 
2Cı dln.ır 

l ÇtrtıılVtı; 

1 Altın 
t \.1r<:tdive 
1 Hın~u · ıt 

Kuruş 

t(ı,-

10,-

Sı'.-t•.-
IO,· 
24.-
74.-

9,30-
4:\,-

ı.sı -

Sergi bu sene 
De açılıyor 

• 

Pariste-..-:.ma kartı GeneGalatasarayd: · 
bir aşı buldu 1 ağustosta açılaca . 

Beygirlere mahaua olduğu 
halde insanlara da geçen ruam 
İsminde müthit bir haatahk var 
dır. Bu hastalıktan her sb?e 
dünya li.boratuvarl~rında • ır 
ı.:ok kurban verilir. Uç sene ev

;el Haydarpaşad~ tatblt:~. 
baytariye mektebınde de. 
triyoloji muallimi ve a~ıatanr 
buna kurban gitmi,lerdı. 

8 haziran tarihli T emp• ga • 
zetesi "Ruama kartr" serli.v
haaı altında neşrettiği bi~ fı~ · 
rada Pastör müesseselerı mu.· 
dürü' Dr. Rank'nın bu müthıt 
hastalığa karşı bir aşı bulduğu 
nu haber verdiğini yazıyor. Fa 
kat ası Paris Pastör müessese· 
sinde· iki seneden beri çalışa~ 
baytar yüzbaşısı Kemal Cemı 
Beyin eseridir. 

Bir Tür~ baytarının bu mu.
vaffakıyeti çok şayanı takdır 
Ve iftihardır. 

lıtanbul Sanayi Birliği bu se_n!' 
de dördüncü yerli ma.lla_r ıergııı-
ni a,çmağa karar ~ermıttır. . . . 

Dördüncü yerlı mallar. aer.gııı , 
1 Ağuıtosta Galatasaray hıesınde ı 
&!ılacak ve 15 ağustoata kapana-

1 

caktır. . · ı ı 
Sergiye ittirak etmek ıstı~.en e- : 

. 15 temmuzdan evvel muraca
:~a itııal edecekleri . mah~ler J 
hakkında kayıtlarını ıcra ettırme- ı 
teri ve 15 temmuzdan 25 temmu- J 

za kadar pavyonlardaki int8:at_ın 1 

hitaın bulması ~akar~r etmı~tır. 
Sergiye Tü~kıyede ~mal edılen ı 

b .1... um ıınaı mamulat kabul o- 1 

1
' um A. milinin teşhiri metruttur. 
unur. . k. 

Ta4radan ittırak etme ısteyen 

b "k 1 r bulundukları mıntaka fa rı a a 1. 
ticaret odalarından m~b~ atını? 

1. 1 olduVuna daır ır vesı-yer ı ma ı e.. d k 
ka ile sergiye murac:aat e ec:_e ~ 
1 d . B .. yle bir veaıkayı hamıl er ır. o . k b 11 bulunmayanların sergıye a u e-
rine imkin yolctur. 

~·~ . 
Adil-Bey Ankaraya 1 

döndü 
Bir müddetten beri te.hri?'iz-

d d bulunan ıümrük ve tnh1'ar-

-~ ---- ... .. .. . .. -- - .... ·--"' ---.... -..::;; - -
MiLLiYET PERŞEMBE 16 HAZiRAN 1932 

Belediyede 

İlk Belediye 
Mahkemesi 

Dünden itibaren 
faaliyete başladı 

Galata'da 2 inci ıulh mahke
mesi unvanile ibdaı edilen ve miin
hasmuı cenumı belediyeye mü
teallik davalarla iştigal edecek 
olan belediye mahkemeıi diin fa 
aliyete ba,lamıttır. Bu mahkeme 
ye Beıiktaf sulh Hakimi Münir 
Bey hakim tayin edilmit ve kad
roıuna 2 katiple mübatir verilmiı 
tir. Belediye yeni mahkemenin 
yalnız Eminönü, Fatih, B•r?ilu 
ve Beşiklaf kazaları dahılmde 
Belediye nizamalına ademi riayet 
terinden dolayı Belediye şubele
rince tarhedilecek para cezaları
na vaki ol•cak itirazlara ait da
vaları rüyet edeceğini, şimdiye 
kadar mevcut mahkemelere inti
kal eden davaların bulundukları 
mahkemelerce intaç edileceğini 
ve Adalar, Bakırköy, Beykoz, 
Ü•küdar ve Kadıköy mıntakala
rındaki ceraimi belediyeye teal
lük eden davalara da eıkiden 
mevcut mahkemelerde bakılaca
ğını taminı etmi,tir. 

Sünnet köprüsü 
ikmal edildi 

Kihtane Dereıi Üzerindeki 
Sünnet köprüıünün betondan mü 
ceddeden inıaalı bitmittir. Yeni 
köprü, kaldınmları da yapılmak
ta olup kariben otomobillerin geç 
mesine açılacaktır. 

Anadolu yakasının 
elektriği 

Şehrin Anadolu mtntakaaında
ki elo;ktrik tesisatı b.ataetle ileri
lemektedir. Bu tcıiıal için getir
tilen malzeme kontenjandan istis 
na edildiği halde, bir kısım malze 
menin hi.li. gümrükten çıkarıla
madığından tikiıyet edilmektedir. 

iş istiyenler çok 

Mahkemelerde 

Sorulan suallere niçin. 
cevap verilmeyor? 1 

• •••••• 
Altı celseden beri mahkemeyi 1 

bekleten memurlar 1 

hakkında takibat yapılacak 
5000 küsur lira ihtilu ettikle

ri iddiaıiyle muhakeme altma a
lınmıt olan Çatalca tahıildarlann 
dan 6 kitinin muhakemeıine diln 
ağırceza mahkemesinde devam 
ed ilmiJtİr. 

Muhakemede altı celaeden beri 
defterdarlıktan ve Çatalca mal
müdürlüii!nden 'M>rulan ıuale ge
ne cevap gelmediği anlaşılmrt ve 
bu sefer sualin Adliye V ek&.leti 
vaaıtaııyla Maliye vekiletinden 
aorulmaarna, cevabın tehirine ge .. 

bep olan memurlar hakkında da 
ayrıca müddei umumiylik tarafın 
dan takibat yapılmaıına karar 
verilmiş, muhakeme batk• güne 
bırakılmııtır. 

Geyikli meyhane 
cinayeti 

Kasunpafada Geyikli meyha
nede batlıyan bir kavga neticeain 
de Garip iaminde bir adamı öldür 
mekten maznun Süleymanla ka
tille neticelenen bu kavgaya İfli
rakten maznun Ahmet ve Haaa
nın muha'kemelerine dün aiırceza 
mahkeme&İnde devam edilmittir. 
iddia makamı Süleymanın Garibi 
öldürdüğü aabit olduğu cihetle 
448 inci madde mucibince ceza
landırılmasını iıtemittir .. 

Bu talep Üzerine Süleymanın 
vekili müda faa11nı yapmıf, Süley 
manın Garibi öldürdüğü sabit ol
madığını söylemi,, bit-çok ret ve 
inki.r delilleri serdetmif, neticede 
Süleymanın beraetini iatemittir. 

• 1 
öldürdüğü iddia edılen garson ı 
Nazım dünkü muhakemede kendi 
ıinin 1 7 yaımda olduğunu ve 23 
yatuıda olduğuna dair memleke
tlnden gönderilen nüfus kağıdı
nın kendisine ait olmayıp ağabe
yiaine ait olduğunu aöylemit ve 
demiıtir ki: 

_ Ağabeyimin iami de Nazım 1 
dı, o ben doğmadan 6 sene evvel , 
Cllmllt, ben dolunca babam ve a
nam. \ana onun iamini vennitler ı 
ve ayrıca nüfuau kaydetılrmeie 1 
Hizum görmemitler, atabeylmln 1 
nüfus tezkereıln de bana vermit· 
ler. 

Muhakeme bu cihetin tcabiti j 
için batka bir güne talik edildi. j 
Kireç ocağındaki \ 

cinayet 
1 

Merdiven köyünde N ezirin ki .. 
reç ocağında amele Kara Ahmedi 1 
Clldüruıekten maznun Ahmet oilu 
lsmail Beyle oflu lhaanın ve bu ı 
iki maznunu clövllp yaralamıılı
t.n maznun kireç ocaiı sahibi 
Nezirle diler amelenin muhak~- l 
mesine dün afırceza mahkemeaın 
de devam edilmiftir. Muhakeme
de lamail Beyin Hüınüahlak sahi
bi olduğuna dair müdafaa ıahit
leri dinlenmit bundan ıonra Ame
leden mahkemeye ııelmiyen Mu
radm hakikatan deli olup olmadı
fınm tekrar Bakırköy hastanesin 
den sorulmasına karar verilmit 
ve muhakeme baıka ııüne bırakıl 

c 

1 
,.. 

Doğru 
Değil mi? 

cTUrki;ııc - Franaı,. münue
batı llttıoadiyaabıin daha laala 
inltlfal edecell haltltında ha.ıı.ı 
ümitler beltlemelt c:eıarellnde
y;,., Çllnkü 11öriiyoru,. ki, bu lik 
re dofru bir lt•r•ltet uardır.Ma 
amalilt bu miinaacbatuı kolay
lıkla inkiıalı lfin Tiirkiyenin a
çık,a ue samimi olarak Franaa

.}'a l•Veccühü ld.ımdır. Fran•a 
erbabı aanayi. ıve ticareti Türlti
ye ile muamelede bulunmaia 
hahiıkerdlr. F altat bir trırtıl
tan T ürltiyeye mal ıudmalt .,., 
diier taraftan alacaltlann tah
sili için o kadar mllfkiilcit iltti· 
hamı l<izım 11eliyor ki, b"nda 
Fransı~ ticaret ve sanayi crba. 
bmı haklı buluyoru:ı. » 

Şu aatırları ıörünce, Franaa 
da çıkan herhangi bir Türk düt 
manı saz.etede intitar etm:it hir 
makalenin bazı parçalannı o
kuduğunuzu zannederıiniE, de
ğil mi? 

Hayır, bu satırlar Türk hü
kümetinden maddi, minevi yar 
dırn gören merkezi Pariıteki 

Türk · Fransız Ticaret odaaının 
buradaki harici Ticaret oflaine 
gönderdiii bir rapordan alm
mıttır. Bu zihniyetle hareket 
eden bir ticaret odaaının Törk 
- Frananr; ticari mönaaeba
tında amil ve müeulr olacakaa, 
rolün\ln n• kadar aalıat Ye men 
fi natlceler verecaflni k .. tlr
mek milşkill deiildlr. Bi~ bat
ka memleketlerde mlltekabll 
ticaretimizi tanzim Ye tekıif İ· 
çin, bu müeueıe1ere yardrm e
diyoruz. Onlar iıe aldıkları Ya
zifeyi eter raporlarında yaz
dıkları zihniyetle ifaya çalışı
yorlaraa, vay halimize! ve .. 

Vay hallerine .. 

Do(!'ru devli mi? 

ıyo 
Maarifte 

lmtihanlaı 
Yapıldı --

-3 ..._ 

! 

Maarif vekaletinden 
telgraf geldi 

Ankaradan gönderilen Li" or
ta ff ilk mekteplerin tabii ilim
ler bakaloryası suallerini han 
ııarflar dün aabah aaat 8,6 da a· 
9dmıttır. Talebe, bu suallerin ce• 
vaplarını aaat 12 ye kadar vermit 
!erdir. 

Reami liaelerin bakalorya lm
t~nlan kendi mekteplerinde ya• 
pıldıtından Darülfünun konfe
ranı aalonunda yalnıa Hayriye .,. 
Feyzi&.tl liseleri talebeai bulun• 
muıtur. 

Sltli Terakki, Feyzİye ve l;til;" 
ili li.eleri ve Darüttafaka da ba
kalorya imtihanlarını kendi mek
teplerinde yapmıılardır. 

Huıuıi li.elerin ba.kaloryaları 
Maarif Vekaleti müfetti9leri hu
zurunda yapılmııtır. lıtiklll liae
ıl bakaloryasına umumi müfetlİ.f 
Retat Nuri, Hayriye ve Feyzi&ti. 
ye Re,al Şemaettin, Darünafaka. 
ya Hı .zırrahman Ratit Bey1er ne• 
xaret etmit1erdir. 

Bakalorya için Vekaletçe a
taiıdaki ıualler tertip edilmi!tİr. 

1 - Ot yiyenlerle el yiyeni• 
rin hazım cihazları arasındaki 
fark 

J - Tam bir çiçeğin aksamı. 
3 - Gözlerin hıfzıuıhhuı 
4 - lııkelet ve kıaunları 
5 - Rüıubi ve indifai sahralar 

arasındaki fark. 

Halk evi b'iitçesi 

Şehrimizde, Belediye iktısat Muhakeme karar tefhimi için bat 
müdürlüğünden vesika alarak ka bir celseye kalmıştır. 

faaliyette bulunan 7 müstahde- Nüfus kağıdı büyük 
Mahkemelerde yaz 

tatili 

Halkevi idare heyeti dün top 
lanaıııhr. Reiı Hamit B. Ankara. 
da oldutundan içtimaa sabık 
Maarif müsteşarı Emin Bey riya • 
set etJB4tir. içtimada, Halkevinin 
yeni bütçeıi ve ,ubelerln meaal 
programları görüşülmiittür. Ha
mit B. Ankaradan döndükten aon 
ra Halkevinin ıimdiki bin&&mın 
Emllki mllllyeden satın alınarak 
bi- dahilinde Halkevi tetkil&.tı-

1Jlıı•••1!2!1!1!!i!i!!!l!l!•B•••!!l!!ı!l ı na uygun olacak t.nda bazı ta

min idarehanesine kendilerine , k d • • "? lıtanbul Adliyesi mutat yaz 
it bulunması için müracaat e. ar etının Dlı tatiline 20 tenımuzda baılıyacak-
denler son zamanlarda artmış- Bir ııece Abanozda Ferit ;amin hr. Tatilde ceza mahkemeleri ye-

B · 1 T k de birisini yaralayarak öldüren rine nöbetçi mahkeme olarak a .. tır. azı ış ve sanat arın ür h k "'rrce'a mahkemeıı" kalacak ve Rizeli garson Nazımın mu a eme a .. 

Poliste 

vatandatlarına hasrı hakkında . hk • d mu-at.cel muhakemeleri rüyet e-aıne dün ağırceza ma emeaın e 
ki yeni kanunun meriyetinden devam edilmittir. decektir. k f • 
sonra halen İssiz bulunan bir F .. ride Kadem iominde bir a- Şehrimiz baroıu azaları bu ta- Bir çocu ecı su-

Tramvay 
Altında ölüm 

çok Türklerin it. güç edinebile-. damdan aldığı bir lira mukabilin- tilden iıtifade ed...-ek Anupaya rette parçalandı 
h kk k 1 k de ve Kadem nam ve hesabına bir uyahat tertip edeceklerdir. 

cekleri mu a a görü me te- Dün karagümrükte çukur-
dir. l=========-==='""!,F=, =====---=-==--"""-ı boatan önünde acıklı bir tram. 

Spor vay kazası olmuş Celil Efenddi 
Darülbedayi artist

leri geldileı· 
Turneye çıkmış olan Darü1be

dayi artistleri, Galip ve Va_ıfi B . 
)erden maadası, dün Feyyaz va
purile, Bandırma tarikile lzmir'
den tehrimize gelmillerdir, Vaıfi 
B. bugün, Galip B. de cuma ıünü 
avdet edeceklerdir. Neyyire Ney
yir H. la Talat B. üç gün evvel 1 
~ehrimİ7.e gelnıişlerdir. -------, 
Teberru 
Listemiz 

isminde mektepli bir ıenç tram 

h I
• e vayın arkasındaki römork ara-

selaA nı•k mu te ıtı buma asılmak İsterken ayalı 
kaymış ve son süratle ıiden tı
ramvayın altında kalarak ikiye 

Cumaya geıı·yor... biçilmek suretile çok acıklı bir 
şekilde vefat etmittir. 

Hadisede vatman ve biletçi 
nin mesuliyetleri ıörillmediğin 
den kendileri serbest bırakıl
mışlardır. Mamafih tahkikata 

Burada ilk maçını cuma günü 
Fenerbahçe ile oynayacak 

Seli.nik muhteliti cuma gü
nü şehrimizde oynayacaktır. 

devam edilmektedir. 

Metruk bir çocuk 
Boatanbatında, Defterdaı· yo

kuıunda 22 No evin basamatında 
15 günlük metruk bir çocuk bu
lunmu,tur. Metruk çocuia Muıta 
fa kızı Suphiye iami verilerek Da
rüliceAeye ıönderllmittir. 

dilat vlicude getirilecektir. 

Tarih kongresi 
toFlanıyor 

Edebiyat falı.ülteai reisi Muza! 
Fer. Tarih müderriılerinden Beh. 
çet, Ahmet Refik ve Hamit Bey· 
ler 2 temmuzda toplaıuıcak olan 
tarih konp-eain.in ihsarl faaliyet
leftle metau.I olmak Ü.:ere dürı: 
Ankaraya gibnitlerdir. 

Hilmi B. geldi 
Maarif umumi mıifetti,lerino 

den Hilmi B. Bursadan dün tehri 
miae ıe1mittir. 

Esnaf bankasının 
ikrazatı 

Esnaf Bankası, Belediye m6 
murlanna olduğu gibi, idarei hu· 
auıiyeden maaı alan muallimlere 
de iki kitilik kefalet mukabilindf 
az faizle birer maatları niıbetln
de ikraz muam~leıine ba,Iamış· 
tır. 

Yüksek mekteplerirı 
duhul şeraiti 

Yüksek mekt<"plerin dühul fe
raitinde yeni derı aeneıi bidayeti 
ne kadar bazı tadilAt yapılaca r 
aöylenmektedir. 

F enerbahçe kulübü İçin ga
zetemizin açtığı teberru listesi 
devam ediyor~ Herkeı gücünün 
yettiği kadar bu ıerefli •por 
kulübümüze yardım etmelidir. 
Bugün listemize i,tirak edenle
ri yazıyoruz:. 

1 'ı Birkaç ay evvel dedikodusu dal 
budak salmış olan butakım niha 
yeti"\ geliyor. Seli.nik muhteliti 
en kuvvetli bir şekildedir. Bil
hassa içlerinde Aris takımın 
dan beş oyuncu vardır. Aris ta 
kımım İstanbul spor efkarı u
mumiyesi pek iyi tanır. Bun 
dan başka bu takımın ikinci bir 
hususiyeti de sporda, Y'unania 
tan ile aramızda mevcut bulu
nan doatluğun pitdarıdır. llk 
defa şehrimize gelen Aris bize 
güzel bir oyun göstermişti. Se 
li.nik muhteliti şehrimizde muh 
telit ile maç yapmayacaktır. An 
cak ayrı ayrı takımlar çıkacak, 
fakat biribirlerini takviye ede
ceklerdir. Fenerbahçe cuma gü 
nü tamamile kendi kadroaile oy 
nayacak ve fU ,ekilde çıkacak
tır: 

yuncu alacaktır. Halihazırda 
Bürhan ve Mitatın sakat olmaaı 
buna büyük bir sebeptir. Her 
halde her iki ırün de çok heye
canlı ve zevkli maçlar seyrede 
ceğimiz muhakkaktır . 

Futbol maçı 
Sopa ile cerh 

Taksimde Yenitehir caddesin- Hususi mekteplerde 

Esami 

Mezbahada sakatçi 
Seyfi efendi 
Komisyoncu Şükrü B. 
Mezbahada aakatçı 

Yunus efendi 
Mezbahada toptanci kaıap 

100 
300 

200 

Ki.mil efendi 200 
Mezbahada sakatçi 

Adil efendi 
Mezbahada aakatçİ 
Toıun efendi 

Mezbahada deri tüccan 
Li.mbo efendi 

Mezbahada köse oğlu 
Y orgi efendi 

Mezbahada sakatçl 
Muıtafa efendi 

Mezbahada zabih , 
Nazmi efendi 

Pangaltıda kaaap F oti ef. 
MezbAhada kasap Yani 

200 

100 

100 

100 

50 

50 
50 
50 

Dünkü yekıln 
1800 

2118,SO 

Hüsamettin 
Ziya Yaşar 

Fikret Muzaffer Cevat 
Hadi (M. Reşat) Niyazi Zeki 

Aliettin LGtfi 

Bu takım a~ağı yukarı son 
Galataaaraya çıkan takımdır. 
Müdafaa ve haf hattında hiç de 
ğiıiklik yoktur. 

lSTANBUL,14 A.A.-latan 
bul Futbol heyetinden tebliğ e 
dilmittir: 

16-6.932 Pertembe gunu 
Taksim Stadyumunda icra edi 
lecek müsabakalar saat; 18 
Vefa.Kumkapı - Kasımpaşa 
ili hakem; Şahap Bey. 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

de lsmail Hakkı Ef. nin fırınında 
çırak Muıtafa arkada91 Mevlıidu 
kafaaına sopa ile vurarak yarala· 
mıttır. 

Otomobil kazası 
Aynalıçetmede oturan Koço ai .. 

minde biri, tepebatından ceçer· 
ken 7 No. lu huau•i otomobilin al· 
tında kalarak yaralanmıttır. 

Mantar çalarken 
Sabıkalı hırsızlardan Abdürrez

zak dün Arap camii civarında 
Kal~fat yerinde 4 No. dükkana ııi 
rerek ntantar çalarken cürmü met 

Bazı hususi mekteplerde bı 
zı talebenin li.yik olmadıkları 
aınıflara alındıkları haber veril 
mektedir. llk tedrisat müfettiı 
leri, bu huıusta mekteplerd~ 
tefti,at yapmaktadırlar. 

·····---
Vilayette 

Sergi 
Mükafatı MERSiN, 14 A.A. - Mu- hut halinde yakalanmıttır. 

hafızgücü bisikletçileri dün A- - - .... _ 

nafarta vapuru ile Antalyadan Cevdet.Kerim B. ya- Nakdi mükafat du··n 
tehrimize geldiler. Menin spor rın fzmırden geliyor h" l . 
cuları ile kalabalık bir halk ta- t C F Sa ıp erıne verı"ldı" zmir'e ıritmit bulunan . H. . 
rafından şereflerine bir ziya. lstanbul Vilayet idare Heyeti Rei-
fet verilmiştir. idman yurdu ıi Cevdet Kerim B. in yarın şehri- Vilayet bahçe.inde açılan meyva 
ile alay kumandanlığı tarafın. mize avdeti beklenmektedir. cılık ve tavukçuluk •ergiıinde ka 

'I k • -.. .. + • - - zananların mükifatlarının tev:cÜne 
dan da ziyafetler verı ece tır. Türk-Yunan batlanmıttır. Dün para mükafatı ka 
Bisikletçiler yarın Adanaya ha :1ananlann paraları vilayet 2iraat 

0
_ 

reket edecekler ve oradan se. Mahkemesinde daoınca verilmiıtir. 
yahatlerine devam eyleyecek- Muhtelit Türk _Yunan hRkem Verilen para ınikdarı bin lirAdaı> 
!erdir. mahkemesinde bugün bir kaç da- fazladır; Madalyalar da yakında ve 

1 
va rüyet edilecektir. rilecektır 

F~~er~a1hç~ ~dulüb'iit , -;;;;b::;.ı.·;;:ı~;;;·i.:kk.~"d:--;ö:· ı Çatalca'da ilk 
Bir Fransız or u 1 e müstef&rl Adil Bey dün An . 

sertabibi • ::raya avdet etmiştir. A_dil B. 273,50 

Fransız ordusu aertabiplerin- ' şehrimizde bulun~uğu mud~et. lıı.•••• ... --.. ...,.,...,._ 
n encı·al Louia C uland tenc;z- çe ali.kadar devaırde tetkıkat • 

Galatasarayla maç 19 Hazi 
ran Pazar günü olacak ve ağle 
bi ihtimal Taksim atadyomun· 
da oynanacaktır. 

muessıs erını ave rüşmek için ıhüessislerimizin h , .. , ma sıı l.ŞTANBUL, 14 (A.A.) - cuma gunu saat tam 10 da Ka 
Fenerbahçe klübü umumi ki.- dıköyünde klüp merkezini te~
tipliğinden tebliğ edilmiştir: rifleri ehemmiyetle rica olu. 

Çatalcada ılk arpa mahsulünün id 
rnk olunduğu diin mah•llinden telg
rafla vilayet 2iraat müdüriyetine 
\oildirilmi~tir. 

Galatasaray tahminimize na 
Gecen yangın fel"keti üze. nur 

.... 
J k d ·ı el.. tayyare ıle ma ı e u 
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Aarın umdeai "MiLLiYET" tir. 

16HAZIRAN 1932 
idarehane: Ankara cad4..t, 

100 No. 

Memleketle 

Bir şeriı 
•• 
Oldürüldü 

Öldüren de kendisi 
gibi bir haydut 

Yaz içinde 
Donan adam! ---
Uludağda bir karcı 

köylü dondu 
BURSA, 13 .• - Şiddetli sıcak

lardan sonra havanın l>Wdenbire de-

Sulhçu 
Kadınlar gitti 

Memleketimiz hak
kındaki intıbalarını 

anlatıyorlar 

( RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m.) ~ 18 gra 
mofon, 19,5 alaturka saz, Ajanı ha
berleri. saat ayarı, 20,5 gramofon i
le opera parçaları, 21 alaturka saz, 
22 orkestra. 

T elanf adreoi: l ot. Milliyet 
T•lefon Numaraları: 

Ba,muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müclürliifü 24319 

İdare n Matbaa 24310 

! Bütün ediplerimiz birl1!9miı. 
' Bu mecmuayı çıkarmaya karar 
vermiıler .. lnıallah muvaffak 
olurlar .. içinde bütün üslilp ve 
meslek yudarıD1 cemedebilen 
bir edebiy.t mecmuası faideli 
bir ıey olur .. Likin bu mecmua 
müna1ebetile bir araya topla
nan pek kıymetli ediplerimizin 
uzun müddet bir arada çalıta 
bileceklerine de kail olmadığı
mı burada zikretmeden geçe
miyeceğim. Kusura balmıasın 
!ar. Çünkü her birinin kıymet
leri hakkında hiç tüphe etme
diğimiz bu zatların karakterle

Dl Y ARBEKIR, 13.- On ıene- vamlı yağmura çeYirdiği sece Ulu 
denberi bu civarda ıekavet yapmak dalda feci bir doruna badiıeai olmut 
ta olan Meh~ isminde bir şerir, tur. Bursada buz yapılmadığı için, 
arkadaşı Hüseyin tarafından gece ıehre lazım olan kar Ulu daidan ıre
uyurken öldürülmüıtür. tirilmektedir. Bu it eakiden bir fer-

Til Elek köyünden topal oğlu mania Buzcu beyler ailesine veril
.Mehmet, bir müddeıtenberi Lice ve miştir. Her gece katırlarla dağa çı
civarını rahatsız etmekte idi. Dört kan a1ikadarlar gece kar keser ve 
bq gün evvel arkadaşlarile gİ%lice , aabahleyin erkenden ıehre getirir
Akviran köyüne selen Mehmet, ıe- fer. 

Merkezi Cenevrede bulunan Bey
nelmilel kadınlar sulh ve hurriyet 
cemiyeti azasından ve kadınlardan 
mürekkep heyetin şehrimize geldik
lerini yazmıttık. Sulh hakkında 
Türk mehafilinin fikrini öfrenmek 
maksadile seyahat eden Amerikan 
kadınlar heyeti buradaki temaalari
ni bitirdiğinden dün Loid Triyeııti
no kumpanyaıının Aventino vapuri
le, Burgaz, Varna, Köstence tariki
le Rusyaya gitmiıtir. Heyet reiıi 
Mrs Mildreed Scott Alm•teet dün 
bize buradaki temasları hakkında. 
şu izahatı vermittir: 

BOKREŞ (394 m.) -
konseri, 20,20 senfoni. 

20 .-rı.ı, 

BELGRAD (429 m.) - 20,20 
Doktorun tavsiyeleri. 21 operadan 
naklen Rusalka operası. 

icrft MemurluğunJan 

münteşir 930 579 doıya nu 
landa 10 hi••e itibarile bit
satılığa çıkarılan mülkün \MI 
ğu mevki ( Beyoğlunda Hii 
ğa mahallesinde bir tarafı 

yeni caddei kebir ve diğcı· l 
yatro aokağında) kain oldui" 
lacak iken mezkür adı·eıı nf) 
:nlmış olmakla 
nur. 

İstanbul 3 iin<Ü ıcra 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aybjı 4 -
6 n 7 50 

i2 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti seçen nüıhalar 10 lru
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete mür.caat 
edilir. Gaııetemiz ilinların meı'u· 
liyetirıi kabul etmez. 

. ri ve iddiaları o kadar biribiri
ne zıt ki; ilk adımdan sonra 

1 bu zevatın yavaı yavaş ayrılık 
lar göstereceklerinden korkuyo 
nım. lntallah aldanırım. 

Bundan sonra (Va - Nu) 
nun profeayonel sporculuk hak 
kında yanlış anladığı bir bahse 
iliteceğim. 

, (Va - Nu) diyor ki: "Biz 
1 spora hükumetin yardım etme-
1 sine taraftarız. Lakin sporcu

m-•8•0-G•O_N_K_Ü __ H_A_V_A_ .... ya ferden hükumetin yardım 
etmesine taraftar olamayız •. 
Onun gibi hüklımetin bu edebi 
yat mecmuasına yardım etme
sine taraftarız." 

Yetilköy askeri raıat merke
:o:inden aldığımız habere ıörc 

busün hava k11men bulutlu ola 
ı:ak ve rilaılr ıarp istikametin 
de,ıı hafif ıuretle eeecektir. 15 
6/932 tarihinde hava tuyilri 
780 milimetre idi, en fazla ha· 
raret 22. en a:ı 10 ıantigrat 

kaydedilmİ!tİr. 

Muhterem muharrire izah 
' . zaruretindeyim ki: Futbolde 

! ve sporda profesyonellik de
l mek hükumetin yardım etmesi 
değil, klüplerin sporcuya ay
lık, gündelik elhasıl yaptığı 

ıpor İçin para vermesidir. Hü
kumetin bu i,te hiç bir alika· 

Sis du •• du··g"' u·· sı yoktur. Edebiyat mecmua
sına gelince; buna hükumetin 

ce uyurken kendi gibi şerir arkadaş 
tarından Hüseyinin bir kurıunile 
beyni parçalanarak ölmüştür. 
Şimdiye kadar birçok haydutluk

lar yapan bu şerir, daha birkaç ıün 
evvel Liceli Mehmet Efediyi yolda 
soymuşt mühim miktarda parasını 
almış ve adamcağızı da öldürmüştü. 
Jandannalarmuz diğer ş;erirlerin iz4 

]eri üzerindedir. 

Kim öldü .. dü? 
MANiSA, 12.- Bu sabah Deve

ciyan mahallesinin arka tarafında 
bulunan küçük bir tepede beş altı ye 
rinden bıçakla vurulmuş bir kadın 
ceoedi görülerek derhal zabıtaya ha 
her verilmi,lir. 

Polis adli kııım dairesince ve hü~ 
kıimet tababetince yapılan tahkikat
ta bu ceıedin eski alüftelerden Ak
hisarlı Fatına olup ıeceleyin lzm.ir
den gelerek qyaaını "ko"'!ulardan 
birine bırakarak evden çıktığı anla
'ılım§ltr. Evden c;ıktıktan sonra 
Fatmanın başına gelen bu ölüm ha
disesinde bir cinayet izi te•hit eden 
polis tahkikata genni vermittir. 

Silifkede bir çeltik 
fabrikası 

Gazetelere nazaran sis dü yardım etmesine pek kat'I bir 
lüzum olduğuna kaniim. Baş- Silifkeden bildiriliyor: Şehrimiz 

cltliü öttiyonnuı. Kimin ise ka türltı bu it ba,arılamaz. yakında elektrik ııığma kavu!"cak-
Allah baiıılaıın! Hak nazar. tır. Son zamanlarda, elektrik teaisa-
clan aaklum 1 Çönkii fU aıralar yalnız ~envir edilmek lazım tı için giriıllen faaliyet hararetle ;. 
da içimiade clücltlfü öten pek gelen bır nokta var: Vakıa lerlemektedir. Bundan batka kaıa-

sporculardan bir kısım bizde , bamız yakında yerli ıermaye ile ku· 
çok yok!. profesyonellik olmasını iıtiyor rulan bir ekmek fabrikasına da nail 
Yılan ve a~zımız amma kimse hükUmetin teşki olacaktır. Vilayetimiz dahilinde son 

lS ı• ' ;:. eh d b• ıeneler zarfında pirinç ziraatlne bü-
Ga ..&.. -wler ö"'reniyoruz. ata yaptı5ı yar m an ır me- "'- b' h . et ·1m· bu a.,. .. -J • • • • ecl JWl ır e emmıy verı ıt ve 

Otecle beride baaı kimselerin t~lık almıt değıldır. Acaba ~- ziraat oldukça inkitııf etmiştir. Bu 
apına yılan kaçıyor. Fena §ey! bıyat mecmua11na yapılmaaı ıı vıuıiyet karııomcla burada bir çeltik 
Ben bile endite,re batladım. tenen hükumet muavenetinden fabrikaaına ıiddetle ihtiyaç vardır. 
Bütün vak'alar aizı açık duran de o mecmuaya yası yazacak Bu ihtiyacı nazarı dikkate alan vi-

1.nn ai.ma Yılan k•,.tı"'ını zevat almıyacaklar mı?. Onlar liyet makamı t~lkat.yapmıı .ve 
""' 5 d • d• · J b• Almanyaya bet bin liralık makine 

ıöeteriyor. içimizde •i•mı poy • tım ıği ıporcu ar a:i 1 ama· lipari edilmiştir. Çeltik fabrikaoı· 
raza açanlar vardır. Aman dik- tör olarak mı çalıtacaklar?. nın y!.ıi bin liraya çıkacağı tah-
kat etsini. Vakıa timdi leylek FELEK min ediliyor. Fabrika Mut keza-
mevıimidir, belki tehlike daha ıtada teıia olunacaktır. 

uclır. Llldıı bakalım ha deyin- yeni Camide Eski bir cinayetin 
ce leylek bulunur mu?.. failleri yakalandı 

13 kurut Bulunan sütun aatıkeıirde iki sene evveı müt· 
Polu, lıuhanmat bazı etY•- bit bil' cinayet olmut. bir kadın 

yakılmak suretile öldürülmüıtü. 
om sahiplerini çaiırır bir ilin Tarlhf bir kıymeti haiz Fakat bu haydutluiu yapanlar 0 

vermlt·· Bir köpek, bir çanta defiildir zamandan beri meçhul kalmıttır. 
ve 13 kurut·· Franıa Reisicünı. Nihayet bir ihbar üzerine tahki· 
buru M&y6 Doumer'in kat- Yenicamide kanalİ%aayon in!& kata giriıen Balıkeoir zabıtaaı, bu 
)inden ıoana ben 13 rakamın· atı yapıbrkon büyük bir mermer müthif cinayetin Kaaaplar mahal 

ıiltiln zuhur etmİ!tir. lesinden Veyıi oğlu Raif, Dinkçi· 
dan korkmaya bqladım. Bu Bu ıütunllll Biaaıu devrine ait ler mahalleainden Ramazan oğlu 
zat 13 Uncü Reiıicümbur idi olduiu Myl-.it ioe de, Yoalca- Münir, Sahnihisar mahallealnden 
ve ayın 13 fuıd1 ıünü intihap minin in.-11 oonaunda kullanılma Ali oğlu toför Ali iaminde üç ta· 
edllmiıti ••• Galiba bu on üç ku yıp kalmıt olan aütunlardan biri h11 tarafından ika edildiğini anla· 
....,,., ıahlhi de cebinde 13 ku- olduiu anlatılmıftır. Bu şütunun mıı, ve hepsini yakalamııtır. 
--y- bir "fİ ıle ild oeno evvel ıene -- B" kö lü b • 
nlftan batka para kalmadılını naliaasyon hafriyatı esnasında Ye lr Y emtıre-
ıilıriince uprauı:luiu 13 raka- nicaminln Ketenciler eihetl kapı11 sini öldürdü 

tf~- · '- ld t önünde bullllUlluttu. İkinci bulu-
IDIDe a vuulf ve xa ınp 8 • lZMIR, 1° - Çe•menin Reı·a. 

im 1 d Poli · ·ı• nan sÜhm çıkarıldıiı yerde dur- " ' mq o a ı ır. ıın ı anına d S dere ko··-"nde Ka· :ıım os' lu •--il makta ır. lltunlar, maddi loyme 'u .uma 
ldmıenin cevap verecejiui um- ti müıteına, tarihi kıymeti haiz isminde bir köylü, hem,iresi Ali
mam ... lıte bir servet ki; sa. delildir. ye Hanımı feci bir tekilde taban
bibi yok! --------------ı ca kurşunu ile öldürmüıtür. Kar· 

J t K til 1 • • det katili hadiıeden sonra :ıahıta· 
Profesyonel futbol •D ••a oa m erıaıa ya teslim olmuı ve cürmünü tefer 

P f l Ed
• ikinci partiıi tayyare ile rüatına kadar itiraf etmiıtir. 

CU • rO esyone ip Katil lamail bu sabah lzmire 
Bir edebiyat mecmuası çı- Baker mağazalarına setirilerek Adliyeye teılim edil

miftir. lunail, hemtireıini çok oev 
karılacakmı9. İçinde her tiirlü vürut etmittir. Mikdarı mahdut ol- dilini, fakat ıon zamanlarda 0 • 

edebiyat metaı bulunaeakmış. duğundan vaktile tedarik ediniz. nun hareketlerinden şüphe ettiği-

Milliyet'in Edebi Romanı : 5 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F ~ı.eli lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
- Madam nıblarla konuş- naenaleyh bizim göremediği

mayı ve hayalat, fantôme gör- miz şeylerin gayrimevcut ol. 
meyi, bundan on ıene evvel ve maları lizım gelmez •• 
fat etmit bir ölünün na1ıl bir - O h .. de Madain ta6ia
çehre ve kıyafetle karşıma çı- tin bize göstermek istemedifi 
kacağını çok merak etmekte- şeylere biz de kör körüne iman 
yim.. edemezsek bundan dolayı bizi 

- inanmadığınız bir şeyi na kim mes'ul tutabilir? 
.ıl görebilirsiniz?. - Siz göremiyorsanız gö-

- Görmediğim bir şeye na· 1 renler var .. 
ıl inana bilirim?.. ' - Demek tabiat bazrlarımı· 

- Görmek bizim riiyet uz- za müsaade ediyor.. 
wumuza ait bir hadisedir. Bi- - Evet •. Yalnız görmek de 
ıum gözlerimiz çok kuvvetsiz- ğil hissetmek, büyük meçhul 
:lir. Uzak cisimleri göremedik kuvvetten irıat ve ilham al. 
eri için durbinler icat etmiş- mak .. F antôme'u herkes görebi 
er .. Küçük ~eyleri secemedik- lir. Hatti hayvanlar bile ondan 
eri için mikroskoplar yapmıt- ürkerek kaçarlar. Tabiatin fan 
ar .• Halbuki ne kadar aletler tôme'dan batka göremediği
htira etsek hali en uzağı ve miz gizlilikleri çoktur. Bu esrar 

- Gördüm fakat size anlat
sam inanmayacaksınız .. lman
sızlığınızın hamlığı üzeriniz
den biraz gitsin sonra anlatı-
rım .•. 

- Fantôme nedi~ Madam rİ 
ca ederim. Bana evveli bunu 
anlatınız .. 

- Fantôme'a siz türkçeniz
de hayalat di~oraunuz •. 

- Evet hayalit... Aslı ol
mayan şey demektir ••• 

- Rica ederim efendim as
lı olan tey ile olmayanı biribi
rinden ayıralım... Yani haki
katle hayali ••• Hakikat nedir? 

- Hakikat benim bildiği. 
nıe göre kendimizden hariç 
olan Objectif §eylerdir. Yal
nız kendi deruni hissiyatımız
da subjectif olarak bulunanla
nn hepsi hakikat değildir •• 

Madam Sermin yaımdan 
ıayri memul çevik bir hareket 
le yerinden fırladı. Beylerin 
kütüphanelerinden çekip ge. 
tirdiği cildin bazı sahifelerini 
karıttırarak: 

Dayı Bey affedersiniz. 

ROMA (441 m.) - 21 gnuno
fon, haber, 21,46 muhtelit konser. 

O gece karcılar, havanın yağmur
lu olmasına rağmen gene yola çık
mışlardır. Fakat yan yolda yağmu
run kara çevirdiğini görünce, tecrü
beli karcılar ileri gitmekten v112geç
mişlerdir. Yalnız Elma çukuru kö
yünden Haydar iıminde 18 yaşında 
bir delikanlı nasihatlere: "Ölmek 
var dönmek yok!" Diyerek cevap 
venniş ve tek başına dört katırla 
yoluna devam etmiştir. 

PRAC (488 m.) - 19 O•trava
dan nakil, 22 Viyanadan naklen 10 
uncu beynelmilel konaer. 

ViYANA (517 m.) - 20,10 kon
ferans. 21,50 bir perdelik komedi,22 
onuncu beynelmilel kon•er, Habanm 

ğundan: Parf\ya ce:·w·rilmesine 
verilen HU san~~ık top ku.ınaş 2 
tarihinde saıtt 17 den 18 ek 
Tabt•kale B•lkapan imnmda 56 
da bi..-inci açık artITma suı·etile 
lacaiYından talip olnnl3r 
muayyeninde hazır bulunmalarr 
18.n olunur. 

- Buradaki temaalarınuz Türk 
kadınlarının sulh hakkındaki fikirle
rini öğrenmek itibarile pek faydalı 

6 numaralı keman konıeri, Modern· ı------------
ta ıisolita. 

olınuıtur. Burada Türk kadın Birli- PEŞTE (550 rn.) - 21 Stüdyoda 
ii azalarile görüştük, sulh sayesine ~r temsil, "Ihsan faciaları" isminde 
vasıl olmak için bizimle birlikte ça- ki pıyes. 
lı~ma~ iıt_edikleri~. batı~ b..rada ce y ARŞOVA (1411 m.) _ 20,35 
~ı~et~.n bı~ ıubesını . te~ıs edecekle- Radyo gazetesi, 21 hafif konser, 
nnı ıoyl~~ıler. Kendılerıle muhabe- ı 22.20 komedi, 23 dans ha\'alar1. 

1 LAN 
Milliyet gazetesinin 14 H 

1932 tarih ve 2277 numcrolu 
hasımn 7 inci sahifesinde is;ıa.n 
resinden alınmıı dosya 2566 
bata 167 sıra J06 numerolu ıo& 

Haydardan sabaha, öğleye kadar 
haber alınamamış, bunun üzerine 
merak ve endişe artmıştır. Delikan
lıyı aramak üzere ertesi gün ikindi
ye doğru Ulu dağa çıkıldığı zaman 
etrafa iiç kanı kalınlığında lıar yağ 
dığını görmüılerdir. Nihayet tepeye 
yakın bir kar kuyuıunda Haydarın 
soğutkan donmuş olduğu müşahede 
edilrnittir. Katırlardan birinin de 
donduğu anlaşılmııtır. 

Meaele derhal zabıtaya haber ve
rilmiş ve buırün zavallı Haydar don 
duğu yerden almarak köyüne teslim 
edilmiştir. 

Muallimlerin bir 
tavzihi 

lıtanbul muallimler birlifi reiıll
ğinden: 

lıtanbulda ayda bir olmak üzere 
intif"r etmekte bulunan (Muallim 
Seal) gazeteıinin iımi dolayulle, bir 
liğimiz tarafından netredildifi zelıa
bının hasıl olduiu, arada vaki olan 
hazı mtiracaatlarclan anlaşıldıitn
clan nıezlıfır ıazetenin ve salıibinin 
birlikle allkaaı ol-dığı bir sılna 
yanlıılıia mahal kalmamak llz.,... 
tevzih olunur. 

Kimler ittirak 
edecek? 

Gayrimübadiller.ı... Cevat Me
"'' Beyden diin atideki tavzihi al 
dık: 

"Diin sazetolerde bana atfen 
intişar eden oöalerimde tashihe 
mühtaç bir nokta ,ördüm: Buıün 
toplanacak olan Gayrimübadiller 
konıreıine bila istisna bütün ıay 
rimübadiller değil, duhuliye ver· 
meden cemiyete yazılan bütün 
ıayrimübadiller ittlrak edec:eklor 
dir. Bu noktanın tavzihine deli.
Jet buyurulmasını hassaten rica e
derim efendim.'' 

--····-------... -·----
ni aöylemokto, itlediği feci cina
yeti böyle bir sebebe istinat ettir· 
mek iot-elrtedir. Cinayetin lıa
kiki ıebebi mahk-de anla,ıla
caktır. 

lzmir'de yakalanan 
bektatiler 

lZMIR, 14.- ielırimlade ~
ada ealıi lıeltati tekkesinde alall 
bir tekilde bektaılllk iyini yaparlar 
ken zabıta tarafından yakalananlar 
hakkında adli tahkikat batlamııtır. 

Bunların batında etki beklafi ba
balarından Sökeli Mehmet Teriı1t E 
fendi, methur Hasan Baba ve devriı 
!erden Muıtafa Efendi bulunmakta. 
dır. Bunlar haldunclalô takibat tek· 
kelerin ilıaaı h.alıkmdaki kanuna is
tinaden yapılmaktadır. 

Bakınız bu hususta Flam
marion ne diyor: 

"Hakikatin böyle objectif, 
subjectif tekfinde takdiri çok 
münakaıa götüren bir me· 
aeledir. Zira deruni bir hissi
miz hakikatle tevafuk edebi
lir. Bahusus ruhi hadiselerde •• 
Meseli bir dostunuz uzak bir 
mahalde vefat eder. Rüyanız 
da veya diğer bw suretle gelip 
ıize görünerek ölümünji haber 
verir. Suda boğulduğunu, bir 
tren altında ezildiğini ve ya. 
hut katledildiğini anlatır •. O 
halde ki onu üzerinden zırıl 
zırıl suları akarak veya ölümü. 
ne ıöre kan revan içinde gö
rürsünüz. Yani tamamile öl
düğü şekilde ıize ıörünür. Bu 
gördüğiinüz, TI1kubulan bidi. 
senin hakiki suretidir. İtle 
bu ihtiıa1ınız subjectiftir. 

Fakat hakikatle müterafik. 
tir. Bu neviden pek çok misal. 
!er gösterebiliriz. Meselenin 
ikinci kısmı da münakata ih
tiyacından vareste değildir. 
Kendimizden hariç yani objec. . 

re edecegız. Hatta hanımlardan bazı 
lan cemiy<!timiz tarafından netredi- BERLIN ( 1635 m.)- Z0.20 Ede
len "Pax" gazetesinde neşredilmek biyat bahisleri, 21 Çiıan orke•trası, 
üzere makaleler göndereceklerini 23,20 siyaıi gazetesi 23,40 dan• ha
vadettiler Türk kadınlarını Amerika vaları. 

ponunun ziyaa uğracfrgı ila. 
muştu. Bilahara aıezkuı k"poıı 

bıta marifetile bulunmu~ o1<.1u 
dan zayi ilinın kttnlemyefriin 
ğunu ilan eylerim 

da ıörmek bizim için bir zevk tetkil 
edece~md~n kendilerini Amerikaya 
davet ettik. 

Amerikada darbı mesel yerine ıeç 
miş bir aöz vardır: ''Balkanlar har
bm beşiğidir", derler. Fakat Yuna
niıtanda ve buradaki temaslarımız
da hallun artık tamamen harbın a
leyhinde bulunduğunu ıördük. Şark 
bu itibarile bizim için büyük bir 
propaıranda aaha11 olıryor. 

Türkiyeye gelmezden evvel Ttirk 
kadınlarının ıon zanıenlarda çok 

l stanbul üçüncü icra memurJu .. 
iundan: Paraya çevirmesi mükar
rer 50 metin bavul 100 meşin kutu, 
çanta ve ıaire 23-6-932 tarihinde 
aaat 17 den itibaren uzun çarşı 

batında 103 No. lu iktioadı milll se-
raciye mazaıında birinci açık arttır
ma suretile uıuten paraya çevrilec:e 
ilnden taljp olanların hazır buluna-

terekki ettiklerini lfitmittim, fakat eak memurine müracaatları ilan olu
kadınlığın bukada• seri adımlar at- nur. 
fıiıru tahmin etmiyordum. O kadar 
ki eaki ananeJerinizi, idetla·inizi 
ceari bir hareketle hep bird"" attı
nız ; orijlnalitelerlniz azaldı. Bence 
terekkiye mani olmıyan eski anan&
lerinizi t.erketmeyinl:ı, oeneler ır• 
çince onlan arar, fakat elde edemez 
ıiniz. 

[ Aakeri tebliğat 

Yalnız Beyoflu antakaıında mu
kayyet ve mukim bulunan 328. clo
twnlu yerli ve yabencıların ilk yok
lunalaruıı yaptırm.ı. üzere BeJotha 
Askerlik tabeoine 111 hazirandan 211 
Huirana kadar müracaatlan lüzu· 
mu ilin olunur. 

( 4 adet veaika fotofraflariyle ve 
yeni harflerle yazdı nufuı ctizdan
larile ıelecelder.) 

328 doğumlular 
Eminönü A.ılrerlilt Şubuiıulen: 

328 doğumlulann ilk yoklamalan 
haziran nihayetinde hitam bulaca 
imdan Eminönü kazaaı dahilinde 
bulunan yerli ve yabancı 328 do
fumluların bu mGddet zarfında 
ıubeye müracaatilo yoklamalarinı 
)'llptırmalan akoi taktirde de hak 
larında mükellifiyet askeriye ka
nunun 83 lincü maddeıi mucibin· 
ce muamele yaptınlacağı tekrar 
llln olunur. 

Birinci derecede 
mal6llere 

Eminönü A.•lterlilt Şuben Riya 
Htinden: Eminönü Askerlik ıube 
olnde mukayyet bulunan birinci 
dereceden mah'il iki ıröz ve iki 
ayak ve iki koldan mahrum o
J ._, n efrat v~ zabitanın bir hafta 
zarfında ıubece kayıtları icra e
dilmek ü:ıere hemen sür' atla mü
racaatları llzımdır. Bu müddet 
zarfında müracaat etmiyenlerin 
hakkında şubemiz katiyen mes'u· 
liyet kabul etmez. 

ıiniz, onun fotofrafisini de alır 
aınız. Bunun hakikiliği nere
sindedir? Bu basari bir hadi-
sedir. Komşunuz da başka 
bir aliimüasema görür •. Sol 
gözünüz sağ gözünüzün .ııiir
düğünün aynini görmez. Onü
nüzde Atmospherin yarattığı 
bir serap (Peysage) ji görürsü
nüz. Bu bir hakikat mıdır? Su 
ya daldırdığınız bastonunuz 
inkisar hidiaesile kırdmıt ıö
riinür •.• Bu doğru mudur? Rü. 
yetinizin bu şahadetine inanır 
mısınız? Hasılı objectivement 
ıördüğünüz her fey hakikat 
olabilir mi? Bahuıuı hakika
tin ne olduğunu tesbit edeme
diğimiz halde... Görünmeleri 
itibarile fantôme'lar birer baki 
kattir. Likin bu hakikilikleri 
neden ibarettir? •• .,, 

Talit Bey mürebbiyenin 
okuma1ını keserek: 

- Pardon Madam .• Siz üs
tadınız Flammarion'la beraber 
hayali hakikat, hakikati hayal 
yapıyoraunuz ...• 

- Möayö bu ikili o kadar 
tır ki.. Bir ö-

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir bcwçtan dolayi mahcuz ve 
paraya ÇevrUmeı.ine karar verilen 
ev 9fyumın, 19-6-32 tarihine Mü
aadlf Pazar rllnü saat 15-16 ye ka
dar Galatada Büyük Millet hanında 
33 numaralı odada ikinci açık artır
..,. ıuretile paraya çevrileceğinden. 
TaHp olanlann yevmü mezkürde 
ınahıılllnde hazır bulunmaları iliiı; 

olunur. 

Bakırköy •ulh hukuk hakimlifin
clen: Müddeiye Anna'nın oağire kar 
detlyle mllddea aleylı lıaba11 olup 
Y "lllldiyinde Şevkotiye mah•llesln
cle Niılr ookaiında 1 numaralı 
lıane.ı. mlikim iken elyevm mahalll 
ikameti meçhul bulanan V asil elen
eli aleyhine açtılcltm nafaka da.aaı

nm yevmi muhakemeainde müddea 
aleyhin hasır bulunmadığından itti
haz kılman ııyap kararına taıibi i· 
llnclan itibaren beş ıün zarfında i
tiraz etmediii ve yevmi muhakeme 
olan 3 Temmuz 932 pazar ıünü 

-t 10 dlı mahkemeye gelmediil 
takdirde cweyan edecek vakıalan ka 
bal etmit ve ııyabıncla olarak şahit 
İıtima olunacağı ve mahk-W. da 
hi ııyabıncla devam ve İntaç edile
ceği ve mahkemeye kabul edilmeye 
ceğinden gıyap ihbarnamesi teblii 
makamına kaim olmalı üzere ilin o

lunur. 

Davet 
Müddei umumilikten: latanbulda 

bulunan Muıtafa K-1 Pil!& ka.za
aı Aza mülazımı Ali Riza Beyin me 
muriyetimize müracaatı. 

yüzlerce vak'alar vardır. Flam 
marion'dan naklen bir tanesi. 
ni anlatayım ( 1) 

-6-

Ölümünden dokuz 
sene sonra 

görünen bir kız 
ihtiyar mürebbiye devam 

etti: 
- Bu harikulade hadiseler 

vaki fakat her ölüde zuhur e
den bir mebzuliyette delildir •• 
Sahihtir. Nadirdir, dinleyi
niz. Vak' anın nakili ıöyle an
labyor: 

"Çok ıevdi.jim 17 yquıda 
bir hemtirem vardı. 1867 ıene 
si Saint - Luiı tehrinde kole
radan vefat etti. 1876 senesi 
yani hemıiremin vefatından 
dokuz sene ıonra Amerika Hü
kômatı Müttehidesinde bulu
nuyordum. Bir ıün odamda 
öğleye doğnı yazı ile meıgul 
olduğum ve bir cigara içımek. 

( 1) Hadisenin sıhhatini t~tkik 

Şehremininde Uzun Y u~u't .ı 
numeroda "ianya müb di~ c•·i.-ı 

bakkal Kaplan. 

MÜZAYEDE lLE SAT 
1932 Haziranın l 'i İnci cum 

nü sabah saat Hl cı... B~yo lu 
Büyük Parmakkapud~ Telgraf 
kağında 8 numerolu ha,.ede m..v 
eşyalar müzayettt" curetile satıla 
hr. Mavun kapl?m. 
mel yemek oda t>kımı, 7 paro;ad 
mürekkep kücük t af on taknru. 
kiki sevr minyati.•rlerile garni & 

nefis eski Fran~ız yRzılıaaesi, a 
noz ağacından yatttk oda takt 
haylr biblolar, "'e hur reS<aMla ' 
zasını havi yaıılı boya lahlola L 
XVJ oyun ma, aır ~·aldız!' kcn 
ayna (Otoma") t• bfr olunan sal 
takımr, bronzdan mamul haki 
Fransız a\ıİzeleri, ~om cevi7dc ... 

kemmel. kütüphane. defter için ~ 1\ll 
ner) kasası, ceviz portmanto, s 
akajudan mamul lngili2 şemsi · 

vesair eşyayı heytiye, Acem 'e A 
dolu halılar ve •eccadeleri Pey 
renlerden 100 de 25 teminat alınır 

fstanbaJ üçüneü icraaından: s· 
horcun temini için mahcuz ve par 
ya çevrilmeai mukarrer krep döşi 
dokuma tezgiihları ve teferruatı 2 
Haziran 932 tarihine müaadif 
ıünü aaat 10 dan itibaren Şeb 
nlnde Mevlana caclclesinde 112-86 nll 
marada birinci açık arttırma ile ,a 
tılacağmdan taliplerin mahallind• 
bulunacak memuruna müracaatları ; 
lan olunur. 

lıtanbul yed;nci icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcu~ v• 
paraya çevrilmeai mukarrer bir kas• 
ve daktilo makinesinin :>0-6-932 pa· 
zartesi günü aaat 12-14 tc Sirkecide 
Erzurum ha.nmda paraya çevrilece· 
ti ilin olunur. 

ZA YI - 2035 şicil numerolu araba 
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye-
niıini alacağımdan 

Arabacı Mehmet. 
hükmü yoktur. 

te bulunduğum bir sıı· chı. so' 
tarafımda, kolunu masaya da
yayarak birinin ot•Jrdoğunu 
hisseder gibi oldum. Ve he
men oyana dönen•:; baktım •• 
Bir de ne göreyim yanıbaşım· 
da merhum hem,irem otur
muyor mu? Ölümüne son de
rece meyus olduğum sevgili 
kardetçifimi böyle odamda 
diri görünce aldü hayale 11ğ
maz bu rüyet kartıımda fev· 
kalide !•§ırmakla beraber çok 
ıevindim. Fakat bu mevcut 
teY giiElerimin &ıünde hemen 
eriyerek nabedit oldu. Bu ne? 
Rüya mı ıördüm?. Hayır uya
nıktım. Elimdeki cigara tütü
yordu. Kalemimin çizdiği ya
zılar henüz kiğıdm üzerinde 
kurumamıttı. Kendimi yokla· 
dnn. Her tarafa bakındım. Ba 
ıördüğüm şey ne rüya idi n• 
hayal... Hakikatti. Hemtirelll 
bana dip diri gözüktü. 

Sakit, masum göderile 
hali bana bakıyor gibi geliyor 
du. 

Bu fevkattabia 
duyduğum teessürün 

baletterı 
tiddetile . . . 
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ASIPIROL 
ist. İthalat Gümrüğü 

Adet Nevi 
1 Sandık 
4 Bal 
1 Sandık 
5 Sandık 
5 Çuval 

Müdürlüğünden: 
Marka No. 
F SS 1/ 610 
C E 1 14 

DC O 
Adres muhtelif 

ZF 4237 

Cinsi Etya 
Marka şeklinde zamklı kiğıt 
Kösele 
Dolu gramofon plağı 
Kavçuk mahlulü makine yağı 
Dekistirin 

Vapurlarımızın kahve ocaklarınm icar müddeti 12 Temmuz 
1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarına talip 
olanların heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 

lst. Zira al Bantasın~an: 
Karyesi Mevkii Cinsi Muham- Müdev- Tapu No. 

men K. devver K. No. 

-1 
__ .. ______ _.., 1 _ Evkaf müdiriyeti ilanları _ 

Beyk?z',da Yuşatepesinde kır kahveciliği için mevcut kahve
h~~e ve ıthaalinde üç oda ile meydan mahalli ve tarla (üç sene 
muddetle) Anadolukavağmda (umuryeri) mevkiinde cami vak. 
fmdan kahvehane ve meydanlığı (üç sene müddetle} 

Sayim ocağında Tatlı köprü mevkiinde 25 dönüm tarla (bir 
~ene m~ddetle) Balada mevkileri ve cinsleri yazılı mahallerin 
ıca~ı muzaı:edeye vazolunmuştur. 29 Haziran 932 tarihine mü
sadıf Çarşamba günü ihaleleri icra kılınacağından talip olan
ların İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazi idaresine 
müracaatları ilan olunur. (2461) [ 

KARADENiZ POST 

SAMSU 

Perşem 
cünü aktaını Sirkeciden 

1 
5 

Sandık 
Sandık 

AZF 
CA 
OLC 

4241 
o 
o 

Adi pencere camı 
Kösele tatı bileği 50 adet 
Teneke kutuda çay 

Maltepe Kuruçeıme Maa
bahçe hane 

Pendik Pendikarkau " 

5000 4000 1 14 

1500 • 800 13 ·" 
13 1 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Mumhane caddesinde 

Arapyan -hanı namile maruf 20 No. lı 6 ıncı Vakıf han altındaki • 
dü~kanla~_la bera?.er heyeti umumiyesi üç sene müddetle kiraya ı 
verılmek uzere muzayedeye çıkarrlmıştır. İhalesi 7 Temmuz 932 
Perşembt; günü ~aat 16 da icra edilecektir. Şartnameyi görmek 1 
ve 1125 lıra temınatı muvakkate yatırarak talip olmak isteyen. 

le (Zonguldak, lnebolu, Ay 

Samşun, Ordu,Gireaon, Tr 
Sürmene Rize ve Hope) ye 

cektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

kenci hanındaki acentalığın 
racaaı. Tel: 21515 1 Sandık 

1 Sandık 
27 Sandık 

adres 
MCB 

13 
2384 
1611 -1641 

Mayi tıbbi Vazelin 
Ha,erat ihtilafına mahıuı ma. 
yi müstahzerat. 

Ballda evsafı yazılı eşya 8 /6/ 1932 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle bilmüzayede satılacaktır. Talipler 27 6 / 1932 pa
zartesi günü ıaat 17 ye kadar her gün İstanbul Gümrüğünde 
&atıf komisyonuna müracaatları. (2515) 

Eskişehir Ziraat 
Bankasından: 

Mahallesi Mevki ve 
sokağı 

Köprübaş ı 
istasyon C. 

Cinsi No. Muhammen 
kıymeti 

Müdevver 
kıymeti 

570 00 Hotbudiye Arsa 859/ 1 70 00 

" 
" 
" 

Aı·ifiye 

" 

" 
" 
" 

Akarbaşı istas 
tasyon C. 

" 

" 
" 
" 
" 
.. 

859/ 2 
863/ 1 
896 / 1 

1073 /1 

1075/ l 

600 00 
140 00 

1500 00 
400 00 

225 ()() 

4150 00 
1870 00 
7690 00 

647 50 

432 50 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden ve yahut gayrimübadil 
bonosile tesviye edilmek üzere yukarıda yazılı gayrimübadiller 
emvali şartnamesine tevfikan müzayedeye konulmuttur. Yevmi 
ihale 2 1711932 cumartesi günüdür. Talipler muhammen kıymet 
üzerinden yüzde 7 50 pey akçelerini ihale günü saat on beşe ka
dar bankaya yatır~caklardır. Şartnamesi banka kapısına talik 
edilmittir. Tafsilat almak iatiyenleı·in bankamız muhasebesine 
müracaatları. (2622) 

Türkiye Ziraat Bankası 

Adana şubesinden 
Mahallesi lıt.evki' Cinsi Numarası Müdevver Muhammen 

Oro<dibak Bir otel 
4 dükkin 

kıymeti Lira bedeli Lira 
60,87,85,83 o 16,000 

S-1 

" Y eldeğirmeni " 2500 2000 34 626 
Dolayoba Kalecrvarı Tarla 200 150 13 
Yayalar T avtantepe " 200 250 81 
Pendik Y eldeğirmeni Maa- 3000 3000 45-44 23 

bahçe hane 
79 

Bedeli ihale ve pey akçeleri nakden yahut milbadil bonosile 
tesviye edilmek üzere yukarıda yazılı gayrimübadiller emvali 
şartnamesine tevfikan müzayedeye konulmu§tur. Yevmi ihale 
18-6.932 cumaı·teıi günüdür. Talipler muhammen kıymet üze
rinden yüzde yedi buçuk pey akçelerini ihale günü saat on bete 
kadar bankamıza yatrracaklardır. Şartnamesi banka kapısına ta
lik edilmiştir. Tafsilat almak istiyenlerin bankamız ikı-azat ser
visine müracaatları. (2264) 

Hava makinist mek
tebi müdürlüğünden: 

Evsaf ve mikdarları a,ağıda yazılı malzeme 19 Haziran 1932 
Pazar günü saat on dörtte mektepte müteşekkil komisyon vası
~aaile P.~zarlı_k suretile satın alınacaktır. Talip olacakların aşa. 
gıda mundenç evsafa veya bu evsafa yakın enaftaki çelik nü
munelerile birlikte müracaatları. 

EVSAFI 
Haddeden çekilmiş yumuşak çelik (üstü parlatılmış düz ola. 

cak karbon 0,15 ila 0,20 olacaktır. 
Kükürt ve fosfo,. mikdarının beheri 0 ,04 <y0 ve mı;cmuu Q,07 i 

tecavüz etmeyecektir. 

• 

Kahnhğı 

1-8 Pu. 
1-4 " 
1-4 ,, 
3-8 ,, 
1.2 " 
3.4 " 

EBADI 
Genişliği 

2 Pu 
3 " 
3 " 
3 " 
4 " 
5 " 

Mecmuu sikleti "535 kilodur. 

fulü 
25 metre 
25 .. 
25 " 
10 .. 
10 " 
10 " 

Ist. ziraat bankasından 
1 - Yukırıda evsafı yazılı emlik 8 Haziran 1932 Çarşamba Kemerburgaz kariyesinde Tur9udere mevkiinde 2-13 2-13 No 

gününden ifoaren kapalı zarf usulile ve peşin para ile müzaye- lı Bostan, tarla, ağıl Muhammen K. 14000 Müdevver K. 12000 
deye çıkarılmştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale İhale bedeli nakden yahut gayrimübadil bonoıile tesviye edil. 
göre hak sahillerine verilmiş olan bonolar da nakit makamında mek üzere yukarda evsafı yazılı gayrimübadiller emvali, ıartna
kabul edilecelc!:ir. mesine tevfikan kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. Yevmi 

2- Mezkıl' emlak 28 Haziran 1932 tarihine tesadüf eden salı ihale 9-7-932 cumartesi günüdür. Taliple1 muhammen kıymet 
günü >hale ediecektir. isteyenler mezkôr günde ~aat o~ beşte üzerinden yüzde 7,5 pey akçelerini nakden yahut gayrimübadll 
.\dana Ziraat Bankaımda müteşekkil .atış heyetıne muracaat bonosu veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak teklif 
etmeleri )azımnr. mektupları derununda ayrı zarfla ihale günü saat 15 te Dördün 

M.. yede ... ittirak edecekler teklifnamelerini muayyen vak- cü Vakıf hanında bulunan bankamız satı9 komieyonu riyasetine 
uza ,... h . 1· d ki d" t k d kbız mukabilinde satıt eyetme tes ım e ece er ır. tevdi edeceklerdir. Şartname banka kapısına talik edilmittir. 

e a arma . b" f · · k k" 3 _ Taliplır teklifnamelerinı ır zar .. ıçme .. oyup mez ur Fazla tahilat almak isteyenlerin bankamız ikrazat servisine mü 
zarfı mühürleyıcekler ve üzerine yalnız ııımlerını r.azbcakı!:rd~~· racaatları. 
lşbu mühürlü :arfı teminat makbu~u v:f'~ meL:!:.ı t erakl r ı- Kemerburgaz kariyeıinde Ayazma meydanı mevkiinde 36 No. 
ğer bir zarf içi.ıe koyup itb~. ikin~ zad ı_ a mu ur eı:ıd er ve. lı dükkan Muhammen K. 250 Müdevver K. 120 
üzerine teklifnımenin hangı ıte aıt ol ugunu yazaca ar ır. İhale bedelleri nakden yahut gayrimübadil bonnoaile tevsiye 

d 1- t ed' ek ve tartn•-enin musad edilmek üzere yukarıda yazılı gayrimübadiller emvali ıartname-
4 - Daha :iya e ma uma ı~md'd B ~ka .. • d k b" t'ıi almak isteyenler ıım ı en an ya muracaat sine tevfikan müzayedeye konulmuıtur. Yevmi ihale 9-7-932 

a ır sure ı (2628) cumartesi günüdür. Talipler muhammen krymet üze.-inden yüz. 
e-d-eb-il-ir_l_er_. _____________________ 

1
de7,5 pey akçelerini ihale günü saat 15 e kadar bankaya tevdi 

İst.ziraat bankasından 
\1altepe kariyeinde Çayırlar civarında 7 ~o. lı k~,k Te ba~çe 
Muhammen kıJDeli 8000 Müdevver kıymeti 6~ lıra apu o. 

169İh I bed ı·ınakden veyahut gayrimübadil bonosile tesviye 
a e e . "'b d'll r tname 

d
'l k üzere ukarıda yazdı gayrımu a ı er emva ı, şar .. 

e. 1 me f"k k·ıpalı zarf uaulile satılığa çıkarılmıttır. Y evmı ıha 
sıne tev ı ao . .. .. .. T ı· 1 h kıymet ü~ 1 25 6 932 cuaartesı ııunudur. a ıp er mu ammen 
e . d · .. zderedi buçuk pey akçelerile nakden veyahut gay
z:rı.~baedn.lybou 

9 
veya banka teminat ve kefalet mektubu olarak 

rımu ı no rfl 'hal ·· ·· t 15 t . 1 d ununda ayrı za a ı e gunu saa e 
te~lıf_.me.~tup .:•hae:ında bulunan bankamız satıt komiay_onu ~i
Dord~ncu Va. . eklerdir. Şartname banka kapısına ~a~ık edı.~
;~se~ıne tevdı ~l"t lmak iateyenlerin lkrazat servısıne mu
mıştır. Fazla tası a a 

ı·acapatlad?k· k . . d Yeldeg"irmeni mevkiin(fe 629 No. h müf-
en ı arıyaın e K 4500 M ·· d 

rez tarla elyevmköşk ve bahçe Muhammen . u evver 

K. 3P60nd0 ~kirakT~ı:ı ~do. 857,.:>ra mevkiinde Tarlanın 8/ 9 hiaaesi 
e ı arıy sın e , - ı· T N 208 K .oo M:"ıdcvver K. zı;o ıra apu 0 • 

Muhammen · kd n veyahut gayrimübadil bonosile tesviye 
1 hale bedelle• na e 1 · übadiller emvali tartname-

edilmek üzere yısarıda yazı 1 gayrım y · ·h 1 25 6.932 
. fk "a edeye konulmuştur. evmı ı a e • 
sıne tev ~ a~ ~" YTali ler muhammen kıymet üzerinden yÜ%
cumar~esı gunud.r. k 1 ';m· nakden yahut gayrimübadil bonosu 
de yedı buçuk P~ a ç: ~ef~let mektubu olarak ihale günü •~at 
veya banka temı-at v d' deceklerdir. Fazla tafıililt almak ıs. 
15 e kadar bankya te:V. 1 e .. ti (2396) 

1 
. lkrazı servısıne muracaa an. 

teyen enn 

G dikp!şa'da Jandarma 
e Satınabna komisyonundan: 

.. . öre bin adet çuval pazarlıkla alınae~k-
Mevcut numnesıne g .. .. 

edeceklerdir. (2681) 

Posta ve Telgraf 
Levazım müdürlüğünden: 

Salkım Söğütte bulunan Telgraf fabrika11 için 95 lira ücretli 
bir ince tesviyeci ustasına ihtiyaç vardır. Taliplerin hassas ve in 
ce tesviye itlerine bihakkın vikıf olmuı ,arttır. Aranılan diğer 
evsaf ve şeraiti timdiden öğrenmek ve tesbit edilen tartlar da
hilinde ba istida müracaatta bulunmak üzere taliplerin Yeni Pos 
tahane'de Levazım Müdürlüğüne §İmdiden müracaatları. (2641) 

Pazarlıkla Satılık otomobiller 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Bilmüzayede satılıiia çıkarıldığı halde alıcısı çıkmayan 8, 

Fiyat, 1, Sitodu beyker, 1, Berliye; 1 Benz ve bir adet Menedea 
markalı otomobil pazarlıkla satılacaktır.. 29 Huiran 932 çar
ıamba günü pazarlığın son günü olduğunda taliplerin saat on 
dörde kadar müracaatları. (2674) 

Kiralık dükkan 
Eminönll Malmüdürlüğünden : Kumkapı iskelesi sokaitmda 

7 numaralı ahtap baraka dükkan senevi 120 lira muhammen ki
ra üzerinden açık arttırma uaulile ve bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. İhalesi 30 Haziran 932 Perşembe günü eaat 15 te 
yapılacaktır. ( 2559} 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 

Nümuneıine göre üç yüz adet yün battaniye pazarlıkla alına-
Tali !erin 19 P ünü saa · 

ı::_her gün Evkaf müdiriyetine müracaatları. (2669 ) / 

Devlet DeAuiryolları idaresi Hanları 

1 
Görülen lüzuınıı mebni, 2 adet lokomotif ile 15 adet muhtelif j 

yük vagonu H. P. dan Filyosa nakledilecektir. r 

lşbu nakliyatı icraya müsait vapurları olan tirketlerle pazar- 1 
lık yapılacaktır. 

Pazarlık, 18 VI 932 tarihine müsa<iif cumartesi günü saat 
10 da Haydarpaşa mağazasında vuku bulacaktır. Talip olanla
rın şeraiti anlamak üzere mağaza müdürlüğüne her gün müra
caat edilecekleri. Ve pazarlık gününde de pazarlığa iştirakleri 1 

ilan olunur. (2495) ! 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Küçük şişeler ve binliklerle yapılacak su nakliyatına ait bot 
şişe ve ambalajların 15.6.932 den itibaren mahreçlerine mecca. 
nen iadesi hakkında 27 numaralı tenzilli tarifede tadilat yapıl- ı 
mıştır. Fazla tafsilat için istuyonlarımıza müracaat edilmeli
dir. (2625) 

Haydarpafadan Halebe yapılacak bira nakliyatı için Adana -
Nusaybin hattile müştereken D.D. 60 numaralı yeni bir tarife 
ihdas edilmiştir. Fazla tafsilat için Haydarpaşa istasyonuna mü 
racaat edilmelidir. (2626) 

isi. Ziraat bankasından 
Bursa'da Hoca Tabip mahallesinin Gazi pa§a caddeainde sa. 

ğı $etbaşı köprüsü, solu Emin Bey hanesi, cephesi tarikiam, ar
kan dere ile mahdut ve heyeti umumiyesi ( 42) hisseden ibaret 
2, 4, 6, 8 numaralı Şark otelinin Yunan tebauından Yani Side
ris ve Sarafinı Y orgiye ait bulunan (15) hissesi 25 haziran 932 
tarihinden itibaren teraiti atiye dairesinde satılığa çıkarılaca
ğından talip olanların on beş hisseye ait bedeli muhammeni o. 
lan (17850) on yedi bin sekiz yüz elli lira üzerinden gösterecek 
leri yüzde yedi buçuk nakit veya bonodan ibaret teminatları ile 
birlikte ihale günü olan 16 Temmuz 932 tarihine müsadif cumar 
tesi günü saat (16) dan evvel Bursa Ziraat Bankasına kapalı 
zarf uaulü ile müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Naim Vapur ldare 
lzmir sür'at post 

{20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
\·apuru 

Her p 
hafta erşem 

günleri Galata nhtnnından 
tam 18 de hareketle doğ 

1ZMlR'e 
ve pazar günleri l zrnil·' den 
14 ı, 2 da hareke tle lstanbul 
det eder. 

Tafsilat için Galata, Cü 
karşısında Site Fransez Han 

12 yazıhanesine"' m üracaa 
Tel . B. O. HM!. 

3 üncü kolord 
ilanları 

K. O. ve birinci fı rka ih 
cı İçin yazlık patates alın 
tır. İhalesi 29.6.932 çuş 
günü saat 16 da yapılma 
re alenf münakasaya kon 
tur. Şartnamesini almak 
yenlerin her gün ve müna 
ya iştirak edeceklerin de 
muayyeninde komisyonu 
müracaat etmeleri(418} (2 ... ... ., 

• • 
1. inci fırka ihtiyacı 

350,000 kilo un kapalı z 
münakasaya konmuştur. 1 
ai 25-6-932 cumartesi gün 
at 16 da komiıyonumuzd 
ptlacakbr. Taliplerin şart 
ıini görmek üzere her gü 
münakasaaına iştirak edec 

Ş E R A 1 T rin de yevmi muayyenind 
minat ve teklif mektuplaril 

Madde misyonumuza müracaatlar 

1 - Müzayede bedeli peşin olmak ve Haziran 928 tarihli ,. ,,.. (~7 ) (.Z 
talimatnamedeki eıkale göre hak sahiplerine verilmiş olan bono Çatalca Müstahkem m 
lar nakit makamında kabul edilecektir. kıtaatı için 50,000 kilo un 

. 2 - Bankamu: umum müdürlüğü ile Hazinei Celileden illi- ni münakasa i[,, alınacaktı 
zam mucip hallerde emir gelinciye kadar t11lipler peylerinden h 1 · 25 6 9 -J 2 . 
d .. · ki d' a esı - - ., cumartesı 
onemıyece er ır. ·· t 16 30 d k · 

3 - Kirada bulunan mezkôr otelin konturato müddeti bit- nu sada 'ı ka omT 11~Y 
d · ·h"b' af d hl" · b d.I . muz a yapı aca tır a ıpl me en yenı sa ı ı tar ın an ta ıyeye ıc ar e ı emıyecektir. 

1 
t . . 1 k. .. 

4 M.. d h ·ı h . tar namesını ama uzere - uzaye eye memur eyet azası e mu ammın ve bunla ı .. .. k . . k 
rin ebeveyin ve evlat ve zevceleri müzayedeye doğrudan doğruya !kı v~ mduna ~s~ya ıştıra . 
veya bilvasıta ittirak edemezler. (lıbu hüküm pazarlık suretile k ~n e va tı m~ayyenı 
cereyan edecek muamelata da şamildir.} omısyonumuza muracaat 

5 - Emvalin satııına ait bilômum harç ve rüsum müşteri ,,. ~' (386) (2 

tarafından nakden teıviye edilecektir. . . . "' . 
6 - ltbu maddenin altında müfredatı gösterilen 160 parÇa . ~- O. ve bırıncı frrka ıh 

makine, tesisat, mefru9atın dahi bmaya tebean 42, 15 hissesi mu cı ıçın odun kapjlı tar~~ vk 
hammen 17C50 lira bedel içinde dahil olmak üzere satılacaktır. rı a:rı şartnamiher1 e !°~ 

Bir adet 18 beygir kuvvetinde elektrik motörii, ı adet 115 ya ontm'!tt~r·. . a es~~ -
volt 109 ampulluk dinamo, 1 adet kurulu kalörifer ku:an ve bo.. c~t•r. 1esı gunul deatakgı a. Y 

1 1 d t k 1 d t k '"h .. l"mb d gos en en saat er oınıay ru arı, a e gaz azanı, a e o ne motor a ası, 4 a et ke d l k T ı· 1 
b. l" L- - "ki d t t ht d Al ka muz a yapı aca tır. a ıp ır tavan amoaaı, ı a e a a an mamu nape, 1 adet miia- tn 1 . . 1 k .. 
tunel gite, 2 adet büyük soba, 46 <ldet soba borusu 37 adet tab t~~ ame .7'"''i: a ma . u~erk 
tadan mamul koltuk; 3 adet boyalı tiyatro perdesi 'ı adet beyaz ~ v~ mudna aksa.ya ııtara 
• d · 8 de bo ı · d . ' . """'1erm e va tı muayy 

auıemab.J?"l r e~ı,3 da t tbo yla ı •h-and per desı! 2 adet tıyatro ve teminat ve teklif mektupla 
tavan o mesı, a e ya ı sa ne o a per esı, 1 adet ıabne ka k · .. ti 

• d · bn it ı d d . • omısyonumuza muracaa 
pagı, 1 a et tiyatro sa e va ası, a et o aya aıt boyalı perde, (358) (2 
21 adet küçük elektrik l&.mbuı, 2 adet gi,e ve reklam tahtası İh 1 t 

d h d "I ı ·1 · k" .1. ı a e saa 21 a et ta ta an mamu oca ı e yetmit ıtı ık tahtadan kana- 10,30 K. O. nunki 
pe. (2595) I F k' 11 • . nın ı 

Nafıa Vekaletinden: 
4 • 6 • 932 tarihinde pazarlıkla mübayaası mukarrer 3000 

ton katran yağı için teklif edil.~ fiat haddi layıkında görül
mediği cihetle 18 - 6 - 932 tarıhıne müsadif Cumartesi günü 
saat 15 te mübayaau takarrür etmittir. Talipler bu husustaki 
ıartnameleri İstanbul'da Liman İşleri Müdürlüğünden An
kara'da İnıaat dairesinden beı lira mukabilinde tedarik ederek 
Ticaret Odası vesikası ve 11250 liralık teminatı muvakkate 
mektuplarile birlikte ayni gün ve saatte Nafia Vekaletinde 
İnşaat münakasa komisyonuna müracaat edebilirler. (2585) 

Nafia Vekaletinden: 
1100 ton yerli maden kömilrii kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuttur. Münakasa 4-7-932 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti binasında yapılacaktrr. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektupları ile birlik. 

• * • 
K. O. kıtaatının ihtiyacı i 

360,000 kilo un kapalı za 
münakasaya konmuştur. İh 
si 25.6-932 cumartesi günü 
at 15 te komisyonumuzda y 
lacaktır. Taliplerin şartnam 
ni almak üzere her gün ve 
nakuaya iştirak edeceklerin 
yevmi muayyende teminat 
teklif mektuplaı-ile komisyo 
muza müracaatları. 

(385) (2 
... ... ... 

Çatalca müstahkem mev 
nin ihtiyacı ıçın dört 
on bin kilo odun k 
lı zarffa münakasaya k 
muştur. İhalesi 9-7 .932 cu 
lesi günü saat 11 de komis 
n.umuzda yapılacaktır. Talip1 
rın şartnamesini almak üzt 

te Ticaret Odası vesikaları ve teminat mektuplannı ayni gün ve her gün vem·· k · . 
saatte münakasa komisyonuna vermeleri liı:ımdır. una asaya ıstır 

1 
e<leceklerin de vakti muayye 

:alipleri~ mün~kasa tar~na~esini iki lira ~ukabilinde An. d.e teminat ve teklif mektup! 



Türk Sigorta Şirketi 
Türkiye ziraat bankası Samsun şubesın 

fyo 

'Cncii 

ihtiyat ve Sermayesi: 

Vakıf Han latanbul 

(t.000.000) Türk Lirasıdır. 

Yeni De!terdulıkça 

ouhammin 
kıymeti 

Lira 

devir 
kıymeti 

.. ira 

• 
• 
• 

Numarası Cinsi 
4-1 Zemin katlı klrgir depd 

125-29 Üç katlı ahıap hane 
129-31 İki katlı kirgir hane 

Hali hazır 
Sokağı 

Anbar 
HükWııet C. 

" " 
t:~ 

Tapu kaydına nazaran 
t.iaballesi Mahallesi 
Kırbaç Sait Bey ,, ,, ,, 

" ,, ,, 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankaaı tarafından teıkil olunmuıtur. idare mee(ial ve 
mildilrler heyeti ve memurlan kıimilen Türklerden mü rekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketid:r. Türkiyenin her tarafında (200) il geçea 
acentalarlDln hepal Türktür. Türkiyenin en mühim miie•aeaelerinln ve 

500 
2500 
4000 
5000 
1500 
3000 
1200 
4000 
1000 
1000 

• 

135-37 Bir katlı makine tamirhanes\ 
137-139 Garaj ve Nafia anhan kısmen aha 
266--112 lki katlı kirgir hane 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" " ,, ,, 
,, " 

... teşkili 
ı absul 

ilitın 

bankalanmn aigortalarım icra etm~ktedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
•İgortalarım en iyi ,eraltle yapar. Haaar vukuunda zararlan allr'at ve kolaylıkla llder. 1 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

il 
Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşıs~ 

1000 
1000 
600 

1000 
2000 
3000 
800 

2000 
2000 
2000 

• 

• 

• 

2-4 İki katlı ahıap hane 
53-16 İki katlı ahşap hane 
97-45 İki katlı ahşap hane 
51-26 Etrafı çevrilmiş arsa 

1~139 Bahçe 
8 / 4-20 iki katlı abtap hane 

28-30-31-44-46 Abtap hane 

10-1 Abtap hane 

• 

• 314-208-210 İki katlı ahfap hane 
312-206 İki katlı ahşap hane 

, , 19-19 İki katlı ahşap hane 
• , 31-21 Bir bap hane 

34-16 Bir bap hane 
lS-38 Bir bap hane 

Bahariye 
Umraniye 
Kilise sokağı 
Kilise, Letafet 

'Reşadiye 
Refahiye 
Kıtla ve kayıkçı oğlu 
caddeleri üzeri. 
Kara Hoca 
Bağdat caddesi 
Bağdat caddesi 
Arabacılar sokağı 
Saadet caddesi 
Talimhane caddesi 
Talimhane caddesi 

" 
" 
" 

Kırbaç 
Bahariye 

" 
" 

Bahariye 
Çukur Çeıme 
Çukur Çeşme ,, ,, 
Rum mahallesi 

" " 
" " 

" " 
" " ,, ,, 
,, ,, 

tüccar 
ayac 
sulün. 

r afyo 
Sait Bey perati 

" ,, 
" " 
" " 
'' ,, 
" " 
" " ,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
'' '' 

erati 
un la 

Ilı lanmış 

111 
tevdi 

r:ı:~:" 
~ten n 
l"ı, onun 
~en al 

Saz heyetine her alqam iftirak etmektedir 

Belaoğukluğu ve ihtilatl~na 1 
karı• pek tesirli ve taze B§ıılır., 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

besi No. 189 
1 - Yukarıda evsafı yazılı emlak 16-6-932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkarıl-t, hüla 

mıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkile göre bak sahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makamında ka~lana 
edilecektir. on a 

2 - Mezkur emlakin ihalesi ihale günü kolonmıun altııxla yazılı günlerin saat on betinde Samsun Ziraat bankasındt t BeatekAr udi SelAhattln Bey 
•• 

Harblye'de 8 EL VU bahçeaindekl 

Sıhhi yemekler - l:luzıu 

içkiler 
mütetekkil hey'et huzurunda yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen vakte kadar mezk\ir bey' ete müracaatları lazımdır. lr sa 
3--Talipler mezkUr bankanın muhasebe aervisine müracaatla kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pe1 te 

FRIGECO akçelerini yatırabilirler. oktur· 
4 - İsteyenler satış şartnamelerinin muaaddak auretlerini ve icap eden ma!Uınab derhal muhasebe aervisimize miira• Yen 

Saz heyetine 
Saz heyeti 

Kemani Mustafa Bey 

ittirak etmiıtlr. 
Muianniyeleı 

Nezihe Hanım 

18 ay vade ile l.ııirm.amtmlaiıiialmambmilmirmlmerm ................... ~'!'11 .............. "!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .__. S A T l E -..ıı1 1 
Sultanhamamın'da 

Udi Sellhattin ,, 
Piyanlıt Madam Anjel 
Kemençed Sotirl Ef. 
Udi Marko ,. 
Gazelhan Yahya Bey 
Hanende Artald Ef. 

Nazire ,, 
ŞUkran ,, 
Fazilet ,, 
Feriha ,, 
Süveyda ,, 
Dürdane ,, 

Her glln ıaat 6 dan itibaren icrayı taganni etmektedir. 

İzmirli iki hem~ireler 
Nazire Hanım (Bançlst) Mevhibe Hanım (Kema:ıi) 
dahi her akıam busuıi parçalarını terennnm etmektedirler. 
Alafranga kıamında her akpm ayrıca mllkemmel orkestra 

--BONO 4llmıı 
Gayrimübadil ve mübadil 
bonoları alır, satar, Balıkpa
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. DerYİf 

Askeri fabrika
lar ilanları 

80 bin lira bedeli keşifli Kıl nkkalede bir mektep binası in. 

-Sa hlık Konserva Fabrikası , .. ~ukarıdaki in,aat kapalı 

1 
Çok mlikemmel ve her türlü konserva imaline aalih Edirne konserva fah- zarf ile 9 - 7 • 932 de saat on 
rikası bütün teferruatile ve oldufu tekilde veya makine ve binaları ayrı dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
ayn ve pazarlık ıuretile aatıhfa çıkarılmıttır. Talip olanların fabrikayı liplerin §artname için her gün 

ıervacılık Tlirk Anonim ıirketinin Edirnede Darüleytam çarıısmde va.ki o gün teminat (teklifat) ile 

R 
mağazasındaki 

Tenzilatlı Satış 
Muhterem f ,tanbul halkından görülen teveccüh üzer"ne 

1 Temmuza kadar temdit 
edilmiştir. 

Mevcut Avrupa mallan 

YOK PAHASINA 
elden çıkarılacaktır. Bu hakiki fırsatı kaçırmayını:ı:. 

·~Mağazamız aaat 19,1/2 ya kadar açıktır~ 

İnşaat Y aphracaklann 
Galatada Merkez Rıhtım Hanında 3 üncü kat 22 No. 

Türkiye inşaat ve Ticaret 
•• • 

muessesesıne 

mnracaatları. Avan projelere bedel alınmaz 

.-• Ankara'da ISTANBUL PALAS..,,,,,,,.. 

Otel ve Lokantası açıldı 
Lozan Palaı otelinin sabık binaaı lıtanbul Palas oteli naıııile açıldı. J1 
odasında ••cak ve ıofuk ıu, telefon teaiaatı, banyolu odaları, iıti 

,.,lonlan, C..vkalade yeni mefruıat, nezareti kamileyi h•iz taraça, hu• 

.............. ve resmi ziyafetler kabul edilir. ---.. -~ 

Göz 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 

Hekimi 
1 

Birinci Sınıf ılütehasııs 

Dr. Silleym•n Şükrü 

,, 

1 
gormek ve pazariıfı yapmak liure hali tasfiyede bulunan Trakya Kon- ve münakasaya ırirmek için de 

merkezinde tasfiye memurları adreıine liizumu müracaatlan il&n olunur. müracaatı. (2568) .................................. - ................... Ankara caddesi No. 60 Hllmi kitapbanesi ~ınında 

* * * Milkemmel filtre teaiaat nıtan ~eçen 

K ULUS 
Gazozunu mutiaka içmelisintz. r: Dr. HORHOR U N 1 =--'' 56250adetateıtuğlası 

Z "hr ·d il d ·h · Yukandaki malzemenin mü ü evf ve ı rar yo an te avı anesı 1 t hh•t h b 6 7 . , ea ı nam ve esa ına - • 
lu, Taksım, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 - 932 tarihinde saat 14 te kapalı 

Ha.kiki KOLONYA f L O R A . KOLONYA suyu zarfla münakaaası yapılacak • 
maksadını temin eder. tır. Taliplerin §artname için .. - Yerli ve Avrupa kuıııaılarından kuaurauz-.. 

Beyoflunda: KARLMAN PASAJI ve BAZAR DU LEVANT. her ırün münakasaya i,tirak i. 
çin de yevmi mezkUrda temi
nat ve tekliflerile müracaatla. 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
Umumi depoıu: Bahçekapı Cermanya Han 40. Şube Kadıköy "MODA 

BAZARI" Ankara - Anafartalarda AHMET ENVER. 
ha:ı:ır pardeaü ve elbjaeler fevkalade ucuzdur. 

Eminönn, Kazmirci Ali Riza müe&1esatı .,. ..... rı. (2554) 

••• uz 
Türkiye ziraat bankası Samsun şubesinden: 
Yeni Defterdarlıkça ihale 

nuhammln devir giinU 
kıymeti kıymeti Hali hazır Tapu kaydına nazaran 
Lira Lira Numara11 Cinsı Sokağı Mahallesi Mahallesi 

1 4000 29-21 İki katlı ahıap hane Hürriyet caddesi Rum mahallesi Sait Bey 
1000 27-31 T ahtani kirgir ardiye Çarkçıla Şeyh Hamza Mekte 
5000 35-1-3-1 Kirgir mağaza ve yazıhane Belediy Şeyh Hamza Sait Bey t 

• ı:ı.. 
4000 • 2-17 Y ekdiğerine muttııl on bap mühta Liman Cedit mahallesi Sait Bey N 

cı tamir mağaza. ~ 
2500 • 36-14 lki katlı abtap hane Kilise caddesi Sait B. Rum M. Sait Bey g 
1000 9-11 Halen hali arsa Liman reisi Cedit mahallesi Sait Bey 

~ 1500 11-7 iki katlı ahıap hane maa arsa Kara Hoca Bahariye Sait Bey 
1000 9 Mezru tarla Köy içi Kadı mahallesi Kadı ı-

500 33--12 Tabtani tuğla hane Andavallı Retadiye Sait Bey ..,,. 
1500 135-136 Kısmen arsa ve kısmen tütün aranı Arıcı oğlı Bahariye Sait Bey 

.... 

"" 
500 14 Halen mezru arsa • alimbane caddesi Yeni Kırbaç Sait Bey ;ı 

• 't 
500 ıs Halen mezru arsa Talimhane caddesi Yeni Kırbaç Sait Bey "' 500 19 Halen mezru arsa T alimbane caddesi Yeni Kırbaç Sait Bey 

N 

"' 500 26-45 Kısmen mezru arsa kısmen tütün aranı Şefkati ye Kırbaç Sait Bey ı:ı.. 

2000 24 44 Mezru arsa Mecidiye Kırbaç Sait Bey N 
M 

10000 (x) 1-86-2 lki katlı kirgir hane Retadiye Bahariye Sait Bey 
O) 

8000 (x) 17-15 Alt kat kirgir ve üst kat ah tap Deppoy sokaAı Reşadiye Sait Bey ~ maa bahçe hane. o 10000 (x) 2-4-6-8-10 Bir fmn ve üç bap kirııir mağaza Unkapanı Pazar mahallesi Sait Bey 
ı-

16-14-12-18-20 co .... 
1 - Yukarıda evsafı yazılı emlak 16-6-932 tarihinden itibaren x itaretli 3 kalem emlak 5000 liradan fazla muhammin 

kıymetli olduğu için kanun mucibince kapalı zarf ususile ve diğerleri açık arttırma auretile ve peıin para ile müzayedeye 
çıkarılmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre hak sahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makamında 
kabul edilecektir. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi ihale günü kolonunun altında yazılı günlerin saat on betinde Samsun Ziraat bankasında 
müteıekkil bey'et huzurunda yapılacaktır. Talip olanların o gün muayyen vakte kadar mezkur hey'ete müracaatları. 

3 - Talipler mezkur bankanın muhasebe servisine müracaatla yüzde yedi buçuk pey akçesini yatırabilirler. 
4 - İsteyenler satı§ tartnameainin muaaddak suretlerini ve icap eden malumatı derhal muhasebe servisimize müra. 

caatla alabilirler. 

HÜNKAR SUYU 
mesiresinde : Her Cuma 

ve Pazar gUnleri 

Hafız Burhan 
Bey saz heyeti icrayı 

ahenk etmektedir. 

Cildı 
bozmıyan 
ycglne 

Tualet 

lıtanbul Beyoflu 5 inci iera me
murlufundan: Mahcuz n aatdma
ıma karar verilen bir çok eY eıya11 

16-6-932 tarihine müaad.lf perıembe 
ırlinü saat 13 ten itibaren Kumbara 

1 
cı Lüleci Hendek caddesinde 79 

· No. lu evde açık arttırma ile aatıla-
1 caktır. lateyenlerin .-kilr ıriln ye 
saatta mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Dr. A. KUTIEL ! Cilt ve zührevi haıtalıldar teda-.iha-

ı 
neai Karaköy Börekçi fmnı ıırasm-

......................................................................................................... 1 ~34 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Alınıyor ~:n 
1 - 1932 - 1933 dera aeneai için latanbul'dı bulunan KulJ 1Ü 

ve Maltepe Askert liselerile Buna' da bulunan bıraa Aakeri L;.I ın 
sine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri ırta mekteplerill' la 

· talebe alınacaktır. mi 
2 - Liseler 9, 10, 11 inci amıflan (1, 2, 3) üıcü; orta mektef! ae 

ı lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıflan mubt~idir. Ve lisel af 
kısmına 400; 500, Orta mektepler kısmına da 2>0; 300 talebe 

12 nabilecektir. • 
3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaıesinden bat m 

giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve aairesi hükfunee ait olduğu ,· 2 
ayrıca talebeye her ay bir mikdar maa, ta veril ·. 

4 - Liaeleri muvaffakıyetle bitirenler Harbi•e mektebine tef a· 
fi ederler. Ve iki senelik tahsilden aonra Cümh"ıriyet ordusu içil! 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekeplerin buluncıııl 
lan yerlerde 1 Temmuz 932 de batlar. Ve Ağutos 932 tarihindt 
hitam bulur. Bununla beraber kadroda münbaler kalırsa ders.~ o 
nesinin devamı miiddetince sivil lise Ye orta nekteplerden nal"' 
suretile talebe almmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden ıskeri liae ve ort• 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 taribnden itibaren bıJ• 
lunduklan yerlerin Askerlik ,ubelerine müracat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan ,arları muhtevi kayıt 
ve kabul !artnameleri ve muhtaralan bütün .A.kerlik ıubelerindl 
mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve a~eri lise ve ort• 
mekteplerine müracaat ederek mezkUr tartla1 öğrenebilirler. J 
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Büyük Tayyare Pi~·angosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,0(0 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000 20,000; 
10,000 liralık ikrami)eler ve 

100,000 liralık bir n::ükaf at 
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