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Sovyet Ruaya ile lraıu mu
rat ediyoruz. Her iki d~~etle 
en iyi bir doatluk havası ıçm~e 
lı:om9uluk yapma~tayrz. ~'! bı
aim · tabii ve samıml polıtika.. 
mızdır. Bu yol; hem harid si
yasetimizin temeli olan sulh 
davası noktasından mühimdir, 
hem de iki tarafın menfaatleri 
ne uygun olduğu için ~~etli 

Anlaşılmazmuamma' 1 Inhisarların 
• Tevhidi Bütçe 

Müzakerab Buğday fiatları yükseliyor, dün M • ı·k A • uavın ı lere sım, 
hararetlı muameleler oldu Mitat, Hüsrev Yeni sene bütçe

sinin müzake
resine başlanıyor 

ANKARA, 19 (Telefonla) 
dir. Büyük Millet Mec:lııı, es- Hiç sebep yokken fiatların bu derece 
lı:iden beri bu politikayı tasvip 
etmitti. Şimdi ayni politika arttınlması şayanı dikkat ve hayrett ir 
yolu üzerinde durduğunu yeni>- Buğday fiatleri dün de yüksckli-
den teyit etmit oluyor. ğini muhafaza etıniıtir. Dün ıehri-

İranla yaptığımız bir mu. mize Anadoludan 46 vagon ve muh-
b telif limanlardan da 4200 vagon huğ 

kavelenin müzakeresi ve mu • day gelmiıti. Bundan maada Anado-
terem bir meb'usun bu mevzu ludan ı vagon Trakyadan da 100 çu 
etrafındaki sorgu ve sözleri val un getirtilmiıu. Buna rağmen 
.ınünasebetile Hariciye vekili- dün sabah Borsada fiatler yüksek 
miz Büyük Millet Meclisinde bir ıeviyeden açılmııtır. 35 - 40 çav 
beyanatta bulundu. Siyasi mil- darlı buğdaylar hile 7;, - 8 kuruıtan 

h muamele görüyordu. Bir aralık arza 
nasebetlerimizin geçirdiği mu dilen iyi cinı 3 - 4 çavdarlı huğday
telif safhalardan ve timdi alı- lar dokuz kurut ve biraz aonra do
nan neticelerden bahsetti. kuz kurut on para dokuz buçuk ku-

B. ler tayin edi diler 

1 b . J d ANKARA, 19 (Telefonla) -- n ısar ar umum mü ürü 
Hüsnü Bey bu akşamki tren- Yann Büyük Millet Meclisinde 
le lstanbula gitmiştir. Hüsnü 332 bütçesinin müzakereaine bat· 
Bey vekaletten aldığı direktif- ! !anacaktır. Bu münaıehetle Baı
ler dairesinde lstanbulda ilk vekil ismet Paşanın ve Maliye 
it olarak inhis.:rlarm tevhidi l v<kili Abdülhalik Beyin beyanat· 
tatbikatına batlayacaktır. ta hulunmalan ihtimali kuvvetli. 

1 h . d 1 • ·· 1 dir. 932 bütçesi uzun tetkiklerin n ısar umum mü ür ügu. 
nün kaç şubeye ayrılacağı be. 1 mahıulü eıldedilebilecek mütekii-
nüz tayin edilmiş değildir. Bu mil bir eser halinde Mecliı heyet : 
hususta tetkikat yapılmakta- : umumiyeoine gelmiı bulunduğun, 
dır. İnhisarlardan Ankaraya dan üzerinde fazla tadili.! yapıla
gelecek devairin nakli ancak cağına ihtimal verilmemektedir. 

, kışa doğru mümkün olacaktır. Bütçe müzakeresi Meclis her gün 

Tahımımtzla Selllnllt muhtelitl grup halinde 

Hariciye vekilinin o beyana ruı araıından muamele görmeğe hq 
tı; yalnız Türkiye - İran mü. ladı. Borsada dün muamele mutat
nasebatı noktai nazarından e- tan daha geç vakte kadar devam et.-

mit ve ancak saat 16 da muamele 
hemmiıyetli değildir; o beyana· !erin arkaıı alınahilmiıtir. Halbuki 
tın ehemmiyeti; daha ziyade öteden beri borsada pazar günleri 
Türkiyenin harici politikada öğleden aonra muamele olmamau 
takip ettiği dürüst ve sağlam ldeta teemül haline gelmiıti. Dün 
politikanın esaalannı bir kere boruda evvelki günün akıine ola-

1 
İnhisarlar umum müdürlü. 1 · toplandığı takdirde nihayet bet al 

1 ğü muavinliklerine Müskirat ' ıiıııt•ı •g•ü•n•d•e•i•kma-•l •o•lu•n•a•h•il•ec•e•k•t•ir•. llııii I 
inhisarı umum müdürü Asım, 

Selanik muhteliti ge
ne mağlôp oldu 

rak çok ve hararetli muamele olmut _ . 
daha izah etmesindedir. tur. Belediye lktıaat müdürü Aıım ~ lı_akkmd~ b~gune kadar teohıt e-

Politikamızm en kunetli Süreyya Bey de dün Boraaya gelerek I d~~ reımı hır rakam. rokaa da 
cepheai kerulimiz için iatemedi aalonda muameleleri takip etmiıtir.

1 
muteha1111 zevat hu ihtiyacı 15 

timiz bir muameleyi baıkaları Şehrimizdeki buğday ıtolru yekii.nu milyon kental kadar tahmin ebnek
İçin de istememektir, bize ve- ıünden güne kabarmaktadır. Bugün. tedir. ~huki ııeçen ıene""! ~ğday 

h
- •-•-- ıehirdeki ıtok 1200 vagonu &'eçmİf j rekolteaı 30 mily_ on k~ntal ıdı.. B. u 

rilmesini istedi "imiz bir ........, ı b d ih tı a tir. Anadoludaki ıtoku ioe 5000 va- 1 ıene yapı an ug ay raca ınız ıae 
~ıkalanadan esirgememek- ıonu bulduğu anlatılmaktadır. Bazı ancak SO bin kental kadardır. 
;ir. Mil!letlennh·il ~·ani, t~bt!iklv_el kimıeler buğday fiatlerinln yükıeli- Ekmek lOkuruc mu? 
- tür ü rrıyet ve ıa ı a Y 
L 1 tinde yeni mahsulün iyi olmam••ı 
~·•klam.a malik <;im.ur esas ı Buğday fiyatlarının yeniden teref 
b• · eh O • • d kadar fazla ihracatın da &mil olduğu füü üzerine Elanekriler Cemiye•l 
ır §l&rllDl:l r. nun ıçın ır nu ileri ıürmektedirler. Memleketi- ' .., 

ld f b• • J lal 1 narhın 10 kuruta tezyidi için tqel>. 
, ena ır nıyet e ma 0 

• mizin bu"day ihtiyacabnın ne oldu- h.. • d k dir 
makaızm böyle bir politikanın ı-=~-·-==========uoa=t=ıcr=a=11=ru=u=··,=ü=nm=e=te=· =·-=-
aleyhinde buk.nulamaz. 

Oamrınlı tarihi, bilhaa :& bu 
tarihin son üç asırlık devresi; 
adeta Rusya ve İra.n ile olan 
muharebe ve maceralanmızm 
bir mecmuasıdır. Bizi Rusya 
Ye lran ile kanlı maceralara 
aevkeden sebepler ne idi? Oa. 
manlı tarihinde bu harp ve hu. 
aumet politikaaımn millt ve si. 
yaai bası saiklerini okumuı· 
tuk; fakat timdi anlıyonız ki, 
bu sebep ve saikler hakikatte 
Ye haddi zatında mevcut de
lillerdi. Onlan icat edenler; 
bilerek veya bilmiyerek bu 
memlelı:etlerin husumet halin. 
de yaıamalanndan kendi mıem 
leketleri için menlaat uman za
lDane ricali ve hükümdarları· 
dır. Milletler, böyle bir politi. 
kaya sadece alet olmuılardır. 
Eaaseıı o devirde memleketle.. 
rimizde hakim olan istibdat 
Ye mutlakıyet rejimlerinden 
milletlerimiz için müabet, sağ. 
lam ve iyi neticeler beklenebilir 
mi idi? 

Meaelenin dikkate 9ayan 
ba9ka bir cephesi daha vardır: 
Türkiye, Rusya ve lran arasın 
da vuku bulan bunca muhare
belerin sebep ve saiklerini tet. 
kik edince görüyoruz ki, bu se 
ferlerin hepsinde batkalannm 
teıvikatı, haricin tahrikatı mev 
cuttur. Anlatılıyor ki, her üç 
memleket te, yalnız çarlannm, 
paditahlarının, 9ahlannm keyif 
lerine değil; Avrupa da kendi 
hususi politikalannı yürütmek 
istiyen kral ve İmparatorların 
iradelerine tabi olmu§lardır. 
Bu ande bile tarihimizin bu te
cellilerini acı acı düıümnemek 
elde değildir. 

Acaba Ruıya, İran ve Tür· 
kiye· münasebetlerinde husu-, . 
nıet ve kanlı maceralar yerme 
İyi kom9uluk, terakki ve mede 
niyet sahasında tqriki mesai 
ıayeaini alsalardı, bu mesai
nin müabet hasılası ne olur
du? Şimdi bu memleketlerin 
ricali ve mütefekkirleri kaçın· 
lan fırsatlara acıyor. Her hal. 
de memnuniyetle söylenebilir 
ki; Moskovada, Tahranda ve 
Ankarada hakim olan yeni re
jiınler, yeni devlet adanılan 
tarihin o elim ıafhalannı ebe
diyyen kapamıtlardır. 

Birkaç vesile ile yazdık; bu 
Riln yine tekrar mecburiyetin· 
deyiz, Milletlerin; tarihi dol
duran felaketleri birinci dere
~e biribirlerini iyi tanımama
.. nndan. anlatmak yolunu ara 

Balkan Hukukçuları 
kongresi 

ne kararlar verdi? 
Samim B.in beyanat ve izahatı 

Niknh, miras, tabiiyet, borçlar hakkın
daki hükümlerin tevhidi •• 

Belgratta toplanan Balkan hukuk 
çular kongreoine memleketimiz na
mına ittirak eden müderriı Ahmet 
Samim ve Ni.zım Beyler dün tehri
mize avdet etmiılerdir. Samim Bey 
dün kendiıile görüıen bir muharriri 
mize hukukçular kongresi hakkmda 
ıu izahatı vermiıtir: 

- lataııbulda toplanan ikinci Bal
kan kongresi devlet ve devletlerin 
hukuku mevzuaoını hirlettirmek im
kan ve veıaitini ve hu huıulta takip 
edilecek mesai tarzını teabit ve tet
kik etmek üzere Balkan devletleri 
bukukıinaalanndan mürekkep bir 
komisyon tetkiline karar vermiıti. 
Bu karara tevfikan teıakkül eden ko 
misyon bu maksatla ilk içtimaını 11-
13 haziranda Belgratıa akdetti. Kon
fe...,naa Yunan, Sırp, Türk murah
haılan ile Arnavutluk ve Romen 
murahhasları da iıtirak etmişlerdir. 
Bulgarlar da kongreye çektikleri 
bir telgrafla bazı iktısadi ııeheplere 
binaen murahhas ve müşahit gönde
remediklerini teeısürlerle bildirmi~
lerdir. Kongrenin ilk içtimaında bir 
!eşmenin fevaidi ve tarzı mesaisi gö
rüıülerek iki tali komisyon ıeçildi. 
Biri hukuku ceza komisyonu, ikinci
ıi hukuku huıuıiye komisyonu. 

Hukuku huıuıiye komiıyonuna 
ben riyaıet ettim. Ceza komisyonu
na M. Koıtakis riyaset etti. 

Hukuku huıuıiye komiıyonunun 
verdiği kararlar ıunlardır: 

Kongreye iştirak eden Türk 
murahhaslarıntlun Tokat 
meb'usu Nazını İzzet B. 

1 - Tabiiyet hakkındaki karar-
ların tevhidi. 

2 - Niki.lı ahkamının tevhidi. 
3 - Miras ahkilmının tevhidi. 
4 - Borçlar hukukuna müteallik 

(Devamı 2 inci sahifede) 

mamalarından ileri gelmiıtir. I "Türkiyenin politikasına 
Son zamanlarda !randa Türki- Türkiyenin politikayı hisler~ 
ye ve Türkler hakkında yapı. den, heveslerden ayırdığına 
lan te:ı:ahüratın ne kadar derin inanmak için fazla delil arama 
olduğunu oraya giden arkada§ ğa lüzum yoktur. Siz, Yunania 
larımızdan hararetle dinledik. tanla anlattıktan sonra, bu an. 
yeni Rus yada Türkiye ve Türk !aşmanın hakiki ve ciddi oldu-
ler için neler düşünüldüğünü ğunu dünyaya gösterdikten 
de bizzat gördük ve İ§İttik. sonra, emin olabilirsiniz ki 
Köklerini milletlerden, millet. biç kimse politikanızdan şüph~ 
!erin his ve kalbinden alan bir için ciddi bir sebep bulamaz. 
politika mutlaka yürür. Türki- Rusya ile dost olmanız ne ka
yenin, 9ark kom§ulanna kartı dar doğru ve haklı ise Akdeniz 
takip ettiği politika; böylece de İtalya ve Yunanistan ile 
milletlerin maddi ve manevi te dostluk yapmanız da ayni dere 
mayül ve ihtiyaçlanndan do- ~e?e mühim ve yerinde bir po-
ğan bir politikadır. lıtı~ dır . ., 

Avrupada maruf bir zat ba-

na deıniıti kiı 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Muhtelit mübadele komisyonu 
' Türk heyeti murahhaaaaı mü
ıaviri Mitat, Kazanç temyiz ko 
misyonu azasından Münir Hüa 
rev beyler tayin edilmişlerdir. 

Şeker 

ihtikan 

iki tacir Müddei 
umumiliğe verildi 

Ticaret nıüdürü Muhsin B. 

Viliyet ihtikar komiıyonu Müdde 
iumumilikten gönderilen dört teker 
ve kahve taciri hakkındaki evrakı 
tetkik etmiı ve hunlardan ikiıini 
müddeiumumiliğe venniıtir. Komis
yon diğer iki taci hakkındaki evrakı 
Ticaret müdürlüğüne iad etmiıtir. 
Bu huıuıta komiıyon hu iki tacirin 
ihtikar yapmadığını yalnız faturalar 
üzerinde tahrifat yaptıklannı, fatu
ra iılerini tetkik İse komisyonun sa
lahiyeti dahilinde olmadığı mütalea-
11nı yürübnektedir. Halbuki Ticaret 
müdürlüğü akıl kanaattedir. Müdiri 
yet yanlış fatura tanzimini ihtikarın 
bir nev'i olarok tavıif etm< ktedir. 
Bu sebeple ticaret müdürlüğü bu i
ki tacir hakkındaki evrakı komisyo
na vererek tctldkini isteyecektir. 

Elim bir 
İrtihal -
Fazlı Necip B. dün 

gece vefat etti 
Akşam refikimizin tahrir mü .. 

dürü Eniı Tahsin Beyin kayın pe
deri Silahtarağa elektrik fahrika
aı müdür muavini Muıtafa Necip 
Beyin pederi, Milliyet &'azete
ıi gece ıekretm Nazım Beyin 
ağabeyiıi, aabık Matbuatı dahili
ye müdürü Fazlı Necip Bey dün 
gece aaat dokuz buçukta irtihal 
etmiıtir. Fazlı Necip Bey pertem
be günü Gayrimühadiller kongre
ıinde bulunduktan •onra rahat
aızlannııı ve bir anjin de puvatrin 
neticesinde vefat ebnittir. Mer .. 
hum kırka yakın eoer neırederek 
memleket İrfanına büyük hizmet 
ler etmi,, uzun müddet Rumelide 
(Aıır) gazeteıini neşretmİ§tir. 
Çok dürüst ve hayirhah bir zattı. 
frtihali pek ziyade mucibi teeı
aürdür. Cenazeıi bugün öğle vak 
ti Şiılide Bomonti İstaıyonunun bi
raz ilerisinde, 293 numaralı Nimet 
apartımanından kaldırılarak Maçka 
kabriıtanına defnedilecektir. Kcder
dide aileoine beyanı taz.iyet eyleriz. 

Bonolar 
Yükseliyor 
Yeni idare heyeti 
bugün toplanıyor 

Gayri mübadiller cemiyeti ye
ni idare heyeti, bugün İçtima ede
rek gayri mübadillere ait i§lerle 
doğrudan doğruya İ§tigale haılı
yacaktır. Heyeti idare, hu meyan
da Maliye Vekaletinin, emlakin 
gayri mübadillerin teıkil edecek
leri ıahsiyeti hükmiyeyi haiz bir 
teıekküle devri lehindeki teklifi
ne ne cevap verileceiini de görü .. 
ıecektir. 

Faik Nüzhet B. in riyasetinde
ki Takdiri Kıymet Komiayonuna 
heyeti idarece seçilen yeni aza 
çalıımıya baf}amıılardır. Heyeti 
idare, haftada muayyen bir içti
ma günü kararlaştınaakla bera
ber, bu günler.le ıık 11k toplana
rak mevcut itleri intaca çalı,_ .. 
caktrr. 

§ lstanhul Ziraat Bankaımca 
lıtanbul civarındaki Yunan emva 
linin müzayedelerine baılanmuı
nın da teıirile gayri mübadil ho
nolannda mahıuı bir kıymet te
reffüü görülmekte, 14 liraya ka
dar düten 100 liralık bonolara 20 
liraya kadar müfteri bulunabil
mektedir. 

Emir Faysal Hz. 
Necit ve Hicaz Prenai Emir 

Fayaal Hz. dün öğleye kadar Pe
rapalaı otelindeki dairelerinde 
iıtirahat etmit ve öğle Üzeri oto
mobille otelden ayrılarak camile
rin ve ıehrin taYani temata yerle
rinin ziyaretlerine devam eylemit 
tir. Emir Hz. perşembe günü ıeh 
rimizden müfarakat edecektir. 

Mübadele 
İşleri ------
Fuat Bey fstanbula 

geldi 
Evvelki gün Gümülcüneden gelen 

Garbi Trakyadaki tali mübadele ko
misyonu Türk murahhaıı Fuat hey 
dün kendiıile görüıen muharririmi
ze, Garbi Trakyada 150 bin iıterlin 
lira11 tevziatırun h:bniş addedilebile 
ceğini, lıtanbula vaki olan davet ü
zerine geldiğini ve mübadele haımu 1 

rahhaıımız Şevki heyle ıifahen ve 
11k aık temasların faydalı olduğunu 
hey an etmiı tir. 

Seı•hi Be11 
Muhtelit Mübadele komiıyo

nundaki Baımumhhaıuruz Şevki Be 
yin yakında Ankaraya gideceği ha
ber alınmııbr. 

Bitaraf/arın kararı 

Muhtelit Mübadele komisyonun
daki iki bitaraf azanın hakem 11fa
tile üç mesele hakkında verdikleri 
kararları nqretmiıtik. Bitanıflar, ha 
kemliklerine tevdi edilmit bulunan 
diğer 3 meıeleye ait kararlannı da 
bugünlerde imzalayarek komiıyon
daki Türk ve Yunan heyetleri riya
aetlerine bildireceklerdir. 

Bulgar gazetecileri 
gittiler 

Şehrimizde misafir bulunan 
Bulgar gazetecileri dün akpm aa 
at 18 de Ankaraya hareket etıniş 
lerdir. Bulgar artiat)eri, vapuru 
kaçırdıklarından ayni trenle ha
reket edememişler, ıaat 19,25 te 
hareket eden trenle Ankara'ya 
ıitınişlerdir. 

Bir buçuk saat mütemadiyen 
hakim oynadığımız 

halde fazla gol atamadık •• 
Dün Takaim ıtadyomunda Se

lanik muhteliti ile ikinci maçımı
zı takviye edilmit Galataaaray ta 
kum oynadı. Oyun mütemadi fa
ikiyetimize rağmen 1 - O ile bitti. 
Takım bir kaç oyuncu müıteına 
iyi oynamadı. Daha doiruıu sio
temli bir oyun oynamadı. Herkea 
koşuyor, didiniyor, uğraııyor, fa· 
kat netice budur. Ancak takım· 
da dün en fena oynayan da Rebü 
idi. Kendi tarafına gelen top mut
laka ayağına ıelmezae üzerine 
ııitmiyor. Gittiği zaman da en u
fak bir muvaffakıyetsizlik kartı· ., 
unda derhal topu bırakıyordu. 
Oyun mütemadiyen aoldan oynan 
dı, o kadar ki birinci deTrede aai 
tarafa hemen hemen hiç bir it 
dütmedi. Mütemadiy- 90ldan iı· 
lenmek kefiyeli taknnın &'Ol çıkar 
mamaama yeglne aebeptir. Sol 
taraf oyuncuları bir kere moralle 
ri bozulduktan aonra daima ken· 
dilerine ıelen topu aaahiyet dol' 
y11ile hllınil iıtimal edemiyorlar

,. 

r 

• 
dı. Dün bir ke,.. daha Zekin.in 
&antrede takmını yilrilmeıl için el 
sem olduğunu gilrdük. Biz hu fa
ikiyet ile haddi aıgaride 4 gol at 

Maçtan heyecanlı bir 
sahne 

maımz llzım idi. 

Maç naaıl oldu? 
Saat altıda ıtadyum tam ma

naaile dolu değildi. Altıyı bet ııe
çe önde Yunanlılar ıiyah fonna
larile çıktılar ve halkı Mılimladı
lar. Bunlardan bet dakika 90nra 

bi:simkilw Galataaaray fonnaıile 
çıkblar. Malilm ve mutat me,.... 
limd ... aonra bizim takım ıu ... 
kilde yer aldı: 

Hfloameddin 
Vahi Yaıar 

Fikret Nihat Muzaffer 

Alış Veriş düğüşünde alta R lan milletlere esirlik ve 
ölüm yakışır ! 

L ~ --- - ... ------ -· - .... - _.. ---

TehllmQl gazeteılnln bir naıha1tna gapıştırılan 
yerli malı lıumaş lJrneltlerl 

Konyada yerli mallar sergisi 

Sergiye hummalı bir ~aaliyet sarfediliyor 
Konya Milli Taaarruf ve lktıaat edecelderd· 

Cemiyeti tarafından bir yerli mallar ır · 
•_'."'gİ•i tertip eclilmiıtir. Milli mamu Orijinal bir glJsterlş •• 
lal ve mensucatı orta Anadoluya ta- Ordu'da ıkan T • .. . • • 
nıtmak için tertip edilen bu ıerııi ı köylü ile ı...;bq ~ki.mu! ~kimuı 
Temmuzdan 15 Temmuza kadar de , üzerinde yazd - \~1)tı:erlı mallan 
vam edecektir. Sergide ayni zaman- 1 ça yeri' k •gı .~r ı a~a on par. 
da t ela ı1 k S . . 1 ı umaıın omeklenni de ya sa ış yap aca lır. ergıye ,,_ pıştınnıştı 8 ... 

1 
• 

tirak edecek olan firmalar timendi- ve ro r. u orıı.ına . gazetecil.ik 
ferlerden yüzde 50 eluiğine iotifade nİ ;e paged. anda esenn bir fotoırrafiııl 

re _ ıyoruz. 



HARİCİ HABERLER un umaç a an 
Da galip geldik Huku~.çu~arı 

(B•p 1 inci eahii.-i•) (Baıııı 1 ıncı sahile<H) 
RebU K. Fanıki L. Mehmet Ali. wnuml -ıp1er. 

Niya:ıl il - tt- hulmkunda çeklerle 
Allif• on ıeae oyua Mia"." Al· pollçe~erln ve ticaret tlı:'<etı,erin!n ve 

l<1nin ı .. ,.oinde batladı. tlirincl t.Ahhüdat ve ukudatı ticarıyeıı.uı ve 
akın aoWan yapıldı ve Y uaanbla bllh111oa b<ly'I ticari yeye müteallik 
rın bir f•vlii ile durduruldu. Fnl hukukun levhldl. 
çekildi. S.ğa dofru indi. Alled- Ceza lı:omleyonunun verdiği lı:a-

Konferansta hususi 
mükalemeler başladı 

din oıkı bir fÜt çekti kaleci hattll. nrlar ~ ıunlardırı 
Yunanlılar mukabil llicuma J~· 1 - Beynelmilel - lı:omiayonıa 
tiler fakat avut oldu. Oy"n milte- nun 1930 da hazırladıiı iadoi aıücri 
vazln dHam ediyor. İlr akın on· ..ı. projesi ..., tutularak Balkan 
lar yapıyorlar. bir akıa bla. 7ap1> lıilldınetlwl araamd~ ~i~ iadei mücri 
yonız. Bu ........ çok b!lyilk bir ..ın mukavel•i proıesı ihzar etmek. 
tehlike atlattık. Miaaflrlerllnia h 2 - Beynelmilel hukuku ceza ca
na oyıuunlyorlar. S.t asddarı tırı miy•tlnin ıneoaiılni nazan itibara 11-

idi. ~ne bir akınları -•da ı.nk bukuku cezayi tevhit etmek. 
biH ilk korner oldu. Kvtıddu, 3 - Kadın "e genç kızları fubıa 
fakat bir ..... daha oldu. 13 in· t&Jvik alıkiınının 1931 sen•inde 
cü dakikada Fi.luet topu haf hat- wırluan beynelmilel mukavele ah-

Fransa, A vrupanın ihyası için 
umumi bir 

plan tanzimini istemektedir 
Alman Baıvekilinin beyanatı 

tında kaptı ve Alleddine veni!. lrAmına muvafık bir ıekilde tevhicll CENEVRE, 19 ( A.A.) _ Hafta 
AlleddİI! ~~an R~Uya hakkın~n proje hazırlanm .. ı. tatili, bir kaç 7A!Ilandan beri dorpİ§ 
ıonderdı. Rebi! ~kti Leblebı Meh 4 _ &alkan mahkemelerinden bi-

k it -•- edilmekte olan huauıi mükile-met yetitti ve aya oyaraa to- rinden ıadir olan ilimat ve mukarre 
pu aflara talı:tı. V .. lyet t - O . BiJ; ratrn diğer Ballraıı hükdmetlerinde melere tabıiı edilmittir. Heyeti mu
akın. da;ha Y•l_'hk1_ K-1 Fanılı:i de infaz ve icrasının medeniye vece rahbasalar reiılerinden bazıları dün, 
to,.. ile ılerledı. Yunanlılar ~1111 

0 
mütehaaaıslarından mürekkep mükilemelere başlamak üzere bura

korner yaptılar. Korner ~idi. muhtelif bir komieyon tarafından ya gelmişlerdir. Diğer heyetlerin gel 
Az kalMfl ..U...firlerimiz keadl t tlriki nıeaine intizar olunmaktadır. M. 
kendlle..ı.e ıol ab7orlardı. F alııat e Bu ·kararlara göre muhtelif Bal- Grandi, M. Benea ve Sir John Siınon 
kurtuldu. GllHI bir akınunıa, Re kan ınemleketlerlnde mer'i olan hu- dün akşam gelmişlerdir.. M . Paul 
bii ortaya aeldi. Fakat bizzat ~en laık medeniyenin nikiıha müteallik Boncour ve ihtimal M. Mac Donald 
diıi ofsayt va11lyette ~dulu ,,ı., Uık~ hakkında bir l1lpOI" lhzan ba da bugün geleeeklerdir. 
akm durdu. Mlaaftrleriınlz derhal t eli d'ldi p ı; k ı · Voli Papen 'in b yanalı 

Lauaanne'da ikametlerini uzun 
müddet temdit edemiyeceklerini 
ve normal bir müddet ııonra yani 
1 temmuzdan evvel mutaaavver 
hal auretinin esaelı pr.nıiplerinde 
mutabUı: kalmağa çalıtacaklan 
bedlhidlr. 

Yekdiğeriı\e tabi ve merbut ol· 
dukJarmı M. Herriot'nun ehemmi 
yetle kaydetmiı olduğu iki eoaalı 
mesele bilhaasa konferansın dik
katini celbedecektlr. 

Avrupanın geniden tensiki ·t L •'! kY M ev e ı . o çeçe meaee11 
ınukabı aK1na 18'" er, an.:a u bakk d b. h 1 d BERLIN 19 (AA ) V lf A 
nanh aol iç ile Muaafferln ara.aın Bel ın 8.ıar'·~ı::!"r az~~da~ı" . a ' ' · -

0 
" Tamiratın ifa11 tezinin Fransa 

da ırluf&fl top bll!lın aleyhlııniıae ırat u nmunu mu ernı erın- jan11 bildiriyor: Almanya Baıvekili '6rafından reddedileceği muhak-

Nazi'lere 
Karşı 

Alman yada Dahiliye 
nazırları toplandılar 

BERLIN, 19 (A.A.) - Alman 
hükumetleri Dahiliye nazırları, Al
manya Dahiliye nazırı Bwon Voıp 
Gayl ile gÖrüımek üzere bu ayın 22 
sinde Borllnde toplanacalıılardır. Her 
ne kadar hüklimete mahafili, hor ka 
bine tebeddülünde bu kabil bir lgtl
ma aktedllmHinln müt-il olduğu
nu beyan etınekte iıe de bu lronfe. 
rana huıuıi bir ehemmiyeti haiz ola
eaktır. Zira Alman hükümetleri da
hilinde Hitler hücum kıtaatının fq
liyetine ait memnuiyeti kaldıran ve 
üniforma taşmmasma mezuniyete ve 
ren yeni emirnamelerin tatbilunı mü 
zakere edeeektlr. Nazl'ler, "Cenubi 
Almanyanuı aıi biikılmetleri" diye 
tavıif ettikleri Cenup hükUmetleri
ne ve bilhassa Bavyeraya kartı hü
cumlarına devam etmektedirler. Na
zi'lerin mürevviçi eflı:arı olan Voel
biıcber Beobachter, Münihte Ahnan 
ordusu Bavyera fırkaıının Bavyera 
kanunu eaaeisine sadakatte bulun
ması için hususi surette tahlif edil
mesinin derpii eJildiğini yazmakta
dır. k Jel Ç kıldı fak t m "-- den ve Yugoslav murahba11 M. Te>- Yon Papen tamirat konferanımdaki k k y ı · • k · 

orner o u . • a - y . , d. ec1·ıdi B ı--h da y Pi" a br. oung p anı aenevı ta 11-
mer detll. Bu arada Yunan laf lfta uv".?ovıç • tev ı ı . u ra- ua atı esnaam ung anının tan tinin tarta gayri tabi kıamının ta-
içi bir ort.ı._ı yaptı, l(>I ı, ye· ~rl~r Bukrett• topla.naak ~an 3 zim olunduğu 1927 senesinden beri mamen lpkaaı hususunun da ka- -·----·-··--·---·--· 

. d icl hale etti ve bir kafa çüncil Balkan kongreeıne ar:ı:edilecek eiban ilı:tısadiyatının naıd değlıtiği. bul edilmesine, Fransa için senevi 

1 1 
:::.ch.;"'r~bt k>p yüluekten ıittl. tir. H~~kçular kongresi ayrıca şu ni ve ni~b!nl~kten. bedbinli~e .ve .n~: 1 milyar 800 milyon frank bir fe- KomtH memleketlerde 
Bütiin lnnlarımı• ..,ı.ıan ol.yor temennilerde bulunmuıtur: 1 beyet umıtsız bır bale duştüğiinu dakarhk te§kil etmeaine raimen, 
f kat .. :ttce ok. Flın.tln bir fri'. l - Balkan hükümetleri memle- göıtermiı ve demiştir ki: Bazı ecne- ihtimal verilmemektedir. 
k~ki llat dlre/e <;!Ul'lı ve avut ol- ketlerinde merl olan hukuku mevzu 1 bi devletler tarafından tediyatrn la· Binaenaleyh mesele, bu iki 
du. O,...numuE bir an b1>auldu. anın hututu .,..aiyeal hakkında bl- 1 tili kredi muamelesinin azalması, al- müfrit hal ıureti araaıada buluna 
Rebii alcı topa çılııınıyor. Mutlaka rer rapor ihzarı ve bunların neşrü tının yükıelmeıi neticesinde borçlar cak bir uzlaıma ile halledilecek-
ayafııy. aet-olai bekll.J"or. Mu. ilanı. ' kıymetinin defitmeıi, iıtihıali.t fiyat tir. 
dnfaada Yaıar ..,ıı; iyi o)1>uyor. j 2 - Bütün Balkan hükumetlerinin !arının düşmesi ve sair borçlar için Almanya'yı bu mütkil zaınaıı· 
Biitlin alı:mlan ...,.ı k..ı.lerle dur I kanunlannın tevhidine müteallik ol- yeni bir ıureti tesviyeyi zaruri kıl- \arda teahhüdatından ibra etmek 
dunıyor. Bu .,..da l'ıkretln bir I mak ~zere alrtedilen ~ynelmilel mu maktadır. ne kadar niafata muvafık ise ile· 
şütü Yunanlı bir oyuneu11un mide kavelatı kabul etmelerı. Tanıiral ride hulul edecek, refah günlerin 
sine lıabet ettlfl için sahadan çe· 1 3 - Bütün Balkan hükumetleri- ,.__ 1ı:·ı t . t 1 • • .... de de Almanya'ıçn t ... hhüdatrru 
kilmek mecbnrlyetlnde kaldı. Bit- 'ı nin kanunların birlettirilmeal ınakıa uı ....,tefve ~. tilamıtraık·kmedeae eskınHı """ ifa obnemealne mü&aade etmek te 

1 d dil ._,.__ k t be elmil 1 •un errua e e ı ere oo· . 

Bedeviler 
Aç! 

Suriye'de açlık ve 
boğuş-

ma tehlikesi var kaç aanlye aonra aaf :tk an a e ı.....,.t ebne te o an yn e t d... ..h o derecede z;aıeui:ıllk oı .. r. 
• bl lid 1 -• n k f 1 . t• akl . ver ınora oryumunun ver ıgı mu - k k d ·- • ik Vahhun sert r m a eo.ı e \ on eranı ara ıt ır erı. 1 

1 , • u·ı d . k• . d.. .. A ıi ta e A.,nanya run - S . d bükü. •• 
bir müddet için lrızaya ufradı.. 4 - Balkan hükUmetlerl darülfll ı e~,enlıde "a eyı ım~et'?!_"__ u1ıuanıt e- tisadiyatı imtiyazlı bir vaziyette HALEP 17 - urıye e m 
Yerl<1rlne oyuneu girdi. Naodaa nwıları arasında profesörlerin ve hu ı f'~ u•u,iu ve m~teff'"" ar ara bulunacak ve AYrDpa lstüıaalltı- •İiren milthiı kuralı:lıktan miiteeselr 
aafdan lnklfaf eden bir akınımıı• 1 1ı:ukşinasların teatiai hakkında ikinci ı dın yal!ti';,: m~ ·1 d .veaa:ı:~~m nın muvazeneai Almanya lehine olan blıılerce qiret: halkı, timale 
korner oldu. Niyaıd ~lrtl. Yal11rı• Balkan lı.ongreainde izhar edilen te- ı ~ n-z;rı 1 ~a ınma ...:g;nı "::,.,';- bozulmuf olaealatır. dofru hicret · otmiılerdir. Elyevm 
Rebii gene topun ayafma gitme· \ menninln mevkii fiile konmaoı için ı f ~n rckd'!0 tJıı""t da - Avrupa'n.ın ihya11 m .. eleaine Amik ova11na dokıan bin çadır ku-
ıini bekledlfi ~in bu fıraat ta he· teşebbüıal icrası. r0atı1 ayelnıdylie. ~e naAI ıye ya ınd n 9ellnce Franoa mlinferlt tedbirler ruhnuytur. Kuraklıktan aç kalan de-
ba oldu Yunanlılar kalemize ka- , • 1 ı er lf mı ve manyaya yap an lttihazmın bot ıey olduğuna kani- veler baylarını alıp Türk hududuna 
d r lndİler. Fakat onlar da bir h kFkaadlıyebt~e dbuahh~l'!4n. komııyon :r 18 milyarlık i~tikrazın on milyardan dir ve umumf bir pllft tanzimini dofru kaçmıtlardır. Hududumuza 

d 1 BI t k kal 
1 

a ın a ır ı ı nızamname a- fazlasının tamiratı nakdiye olarak ı·atemektedir. t;aldaaan Anne a•ireti, develerinin 8ey yapama J ar. ır: • e oy 1 d n· d • ,. k . k r-• 'I 

n::l dığımız halde ıol ataıniyoruz. ~I an ~ ·D ~r • ~mı. om11yon dtete . tekrar harice çıktığını ehemmiyetle Franaız efkarı umumiyeai Fran Yden bire T6rk hududundan ge<;e· 
Bu arada Yunanlılarm uzaktan 1 - et~ı. aıım om11yonk ıeneHe enh~ ' kaydederek : "Alman tediyatı ay; sa tarafından beynelmilel teaaniit rek bir daha dönmeyeceğini tahmin 
bir ,ütünti Hüeamettin ileride bu- ıa_gı bırh ~e~ı'$. t~planac.:;,:r. . .. ":ı u niyeainin kıymetini, tesellümdeki ı>amma yapılacak yeal fedalı:lrlık ettlii için bet kilo metre kadar geri 
lunduğu için kornere atabildi. 1 ukm~t Dır.' • ~ç ~ur as ~n ..:.:k ı kıymet fu;erinden d':~il Almanyay.a ları Amerika tarafından buna mu vekilm19tlr. Bundan batka kırk bin 

. . 1 ce tır. aımı omısyon m a mal oldugu kıymet uzerlnden ıeabit kabil borılardaA tenaU&t yapıl- çadır halkmdan ibaret . olan bedevi 
Korner çekıldı , fakat bir §ey yok. bir Balkan hükümeti merkezinde etmek lazımdır ... demiıtir. ıı;ıaaı ıuretile taviz edlldlli talı:- göçebeler keoif bir kafile halinde 10-

Bundan sonra bir akın daha ol- toplanacak ve 0 hükumetin murah- dlrde kabul edebilecektir. kenderon civarına hicret etmekte-

d H .. ttl kta bul t hMı riyaset edecektir. Almallyanııı borçları dirler. Bunu haber alan Amik ova-u. usame n açı unan opa fW' dl ? 
1 • •· .._,·-t tutam d T Sunu da ili.ve etmeliyim ki Bel- Yon Papen Almanya bor9ların- • emps tre gor JJndaki Aneze ve Hildeydi aıiretleti 

p onıon yap.., ,,...., a ı. op - d ku 1 d"ğ d 1 1 ·ı '-
b. k • ı.:_: cd f•t il gratta bulunduğumuz müddet zar- an rtu una 1 er ev et er ıe PARIS 19 (A.A.) - 'Lausanne endlıeye d6tmllıler ve b<ldevi .. rln 
ır aç aanıye D<L>m mu a 1 er e k bet kahT etini ··th· ott ' lhd d ki · h h · lıi tehi. 

• • 1 f d b• ' b .... k bl h.. .. k - re a ı ıy n mu ış ıur e da yeni vaziyet" ünvanlı bat maka- aı; e 8Ce erı er anııı r •-
Yunan .muhac~mlerı arasında. de>- , ın a. ıze ?c ' uyu r uınu .. a ı artacağı mütal~a11nı c~~§ ve lesinde Tempı gazeteai diyor ki 1 l<e vasiyetinde müttefik _harek~e ka
laştı. Fıkret bir araLk uzun bir de· bul ı;osterdıler. Her t~r".1.t~ t.e~ec~~h izahatını şu. oozl~rle bıtirmlftlr : M. Herriot'nun "lktısadi ıulh olmalı J rarı vermiılerdlr. Bedeviler mllıellah 
-ıa: .,,anla topu Alaetıine yolladL Or lere mazhar olduk. Gittıgımızın ıkın ' 'Alman tamıralı bıda~ette ~anop o- ı •wn ıiyasi ıulh olmaz, ıiyaal sulh ve kavgacı olduğu için bu h.avallde 
.ada hiç bir Yunanlı müdafi ol· ci l!'ÜnÜ Riyo Niyon sarayında ka- lan ~ıntakalarm yenıden . ınıaa~ olmakaızın da iktıaadi tulh olmaz." bllyllk bir korku bilkiim sürmekte· 
madığı halde Ali.ettinden gelen to· ! nunlarm tevhidi hakkında halka hl- tahı~ı olu~':'ftu. ~al~~ bu ~- düsturu mükemmeldir. Bu düstur dir. Kuraklıktan ziyadeıile periıan 

K al F k. Reb .. kal tabeler irat edilmi§tir Yugoalavya yat ımar degil tahrıp edılıyor_ Kil- harpten beri f'ranıa Cliınhuriyetl hİI bir vuiyete düıen aşiret halkı §İm· 
pu em aru 1 ve u eye a 1 . · . çu··k vasıtalar t-elliler devri artık ı~ · · rl · d keli' • dı'kı' halde yalnız et yemek auretile 
tamadılar! Bir kaç dakika ıonra da J nıurahba•larından re11 Ovanovıç ve lı: ,. 

1 
ak • w . f E 1 b. ı<umetinın yaaetın e ye germe 

birinci haftaym bitti.. bizden Naaım Bey, Yunanlılardan att. ıto a~ gaeçmıettı.ırb.alı·n' .. ,· a'ımı'ırtır•u,; halef olmu.ı olan.bütünl·d· lddevlet aki'!-ml~· geçiniyorlar. Bir kıaım halk deve ıü-
Kostakis kıymetli hitabeler irat etti- re ı eııvıye z rur . !Farının teskiı.•d e~§ o u art'_r,, ""ı tünden İstifade etmektedir. 

İkinci haftagm Havas ajansına göre ran11z a esının eaa11nı .,_. e- Meclisi ianımıyorlar 
ler. Ve çok alkıılandılar . mektedir. 

i kinci haltaym saat tam 7 de ~ 
lad• VahiniA yerine Ziya girmişti. 
Bu arada Yunan kalesine üst üıte 
iki korner oldu. Fakat netiee&iz. Bu 
hafta)~mda da Rebii çok fena. Top 
50 santimetre yarundan geçtiği bal· 
de ieat yaparak topu bırakıyor. Ge· 
ne bu aralık çok büyük bir tehlike
yi Hüıamettinin yerinde blokajı aa 
yeainde kurtardık. Y aıar-Ziya mü 
dafaaoı çok iyi oynayor. Ali.ettinin 
bir §Ütü korner oldu. Çekti top bir 

Vagner şenlikleri 
BERLIN, 19 A.A. - Yakında 

Bayreuth'de icra edilecek olan 
W agner •enlik le rinde musiki fas. 
lını idare edecek olan Wilhelm 
Furtwangler, Mme Winifred 
Wagner ile araıında zuhur eden 
bir noktai nazar ihtili.fı dolay11İ
le bu nümayİfe İftİrak ebnemeğe 
karar vermiştir. 

an Kemal Farukini~ ayağ<na geldi 1 . . . . 
Kemal vaziyet aldıgı ve topu aya- , oyun oynarlat'şa ıyı bır netıce ala~ 
ğında lüzumundan fa.la beklettiği bilirler kanaatindeyiz . 
için Yunan müdafaaaı yetifti ve mu f • tak ld 
hakkak bir golü kendini yere ata- zmır ımı yo a 
rak kurtardı. Bu esnada Kemal ge- IZMIR, 19 - İ:ıımir mııhteliti 
ri:;e Fikret ileriye geçti. Oyun bun- burün tam kadrodan be§ oyuncu 
dan ıonra haftaymın sonuna- kadar ekaik olarak Ankaraya hareket 
ayni ıurette cereyan etti ve maçı etti. Bu itibarla sporcular, giden 
0--1 kazandık. Fakat buna kazan- takuna "lzmir B takımı" iamini 
mak denemez. koydular. lotanbullularm Anka

Peralılar ile oynuyorlar 
Selanik mubteliti bufün saat 6 

da Pera ile bir maç yapacak ve on
dan scnra da lzmire gideceklerdir. 

Eğer bugün Peralılar kafalı bir 

raya tam takını ıöndenniyerek 
haf hattmı tadil edip takıma B 
takımı teklini vermeleri burada 
hayretle kartılandı. Herkes bu
nun mağlubiyetten korkulduğu i
çin yapddrğına kanidir. 

. t.IUepieı·de iuıcınanlar hemeıı helllen bitti ve umumi 
tatil basladı. Resmimiz son bir imtihan intıbaını 

tesbit efliyor .• 

LAUSANNE, 19 A.A. - Havas 
ajanaı muhabirinden: Giriıilmit 
olan müzake,.leri bir kere ıi>:ı
den geçirmek muvafık olur. Da
vetci devletlerin beyannameleri, 
ali.kadar devletlere Avrupa buh
ranının ortaya atmıı olduğu mefe 
leler için llmumi bir bal sureti ara 
mak için lizım olan zamanı bı .. 
rakmaktadır. 

Maamafih hükumet reiılerinin 

Versailles muahe-
desinin 

yeniden tetkiki 
VIY ANA, 19 A.A. - Avrupa 

ittihadı birliil reiıi M. Kalerıhl, 
Lauaanne konferanıınm içtiı:naı 
münuebetile Fransa ve Almanya 
hülıUmetlerine Veraailleı muahe
denameıinin ıerek calipleri ve 
gerek maflüpları taahhüt altma 
sokan Wllaon'un meıhur 14 mad
desine müıtenit Vereaill ... m\!Üe 
denameainin yeniden tetkikine 
müteallik milabet bir program 
göndenniftir. 

Gümrük iıleri 
LAUSANNI!., 19 (A.A.) - Oıl<> 

rııukavelenameıinl İllWI etml, oı.n 
Belçika, Lllkı-burg", Felemenk, Da 
nimarka, laveç ve Norveç hericiye 
nazırlan, Lauıanne konferansmdan 
gümrük tarifelerinin tenzili meselesi 
ni tetkik etmesini talep etmeğe ka
rar venniıtir. 

Rusya-lehlstan 
Ve Romanya 

Ademi tecavüz 
misakları 

imza ediliyor mu? 
VARŞOVA, 19 (A.A.) - D6n 

ve bugün Vartova'da yakında Lehis 
tan ile Sovyet Ruaya araernda ev· 
velce ıah k"!icle edllmit olduiu ma-
IU.m olan ademi tecavüz miıalomn 

T h f i ve keza mükaddematı Riga lconfe-
ParİS - a ran se er ransından ıonra mağlüp bir halde 

LE BOURCET, 19 A.A. - kalını, olan Leh - Romen ademi te-
Kaym~k":"' Girier _ile binbatı Rig ı cavüz miaakının yakında İmza edile. 
not, hiçbı~ yere ugramam~~ .au- 1 ceğine dair alarak müteaddit haber
retlle Parıs - Tahran aeferını ıcra ler intiıar etrniıtir iyi malı'.imat aı.. 
etmek Üzere b~ aab";h oaat 9,28 1 makta olan mahafiİ, bu haberleri te
de hareket ebnıtlerdır. 1 yit etmemektedir. Bu haberlerin 

M. Birand'ın cesedi 
PARlS, 19 A.A. - M. Briand' 

nın ceaedinin Cocherel'e nakli me 
rasinıine ait teferrüat te&bit edil
memiı iıe d~ Parls'te reomi hiçbir 
ıüna merasinı yapılmama11 pek 
mubtemeldir. 

Yall)lz C~herel'de merasim ya 
pılacak ve M. Herriot, bir nutuk 
aöyliyecektir. ----

M. Boncour 
PARIS, 19 A.A. - M. Paul 

Boncour, Cenevre'ye gitmek Üze .. 
re saat 8,20 de P ariı'ten hareket 
etm.i.ttir 

ırıevaimsiz olduğu ;,rap edilmekle be 
raber Cenevrede bir takım miizake
rat icrası bueuıunun derpiı edil..U, 
oldufu ve M. Zaleıki'nin orada M. 
Tituleıco ve M. Litvinoff' a mülaki 
olacağı beyan edilmektedir. 

Dantzig'dekl Alman 
cemiyetleri 

V ARŞOV A, 19 A. A. - Şarki 
Pruıya'dan ırelen 110 Alman avu· 
katı:, h.Ui hazırda Dantzig'de içti 
m!llar aktetmektedir. 

28,000 den fazla a:za11 olan Al 
man demiryolları müstahdemini 
c;,mİyeti kongreoi de keza yakın
da Dantzii'de toplanacaktır. 

Halepten yuılıyor : Biitiln Ha· 
lep ve Şam balkı binlerce imzayl ih
tiva eden telgraflarla Fransa ve Av
rupanın muhtelif devletlerine ve Ce 

..ıyeti Akvama müracaat ederek Su 
riye meeliıinin ıayri ıneıru olduiu: 
nu ve hiç bir zaman Suriyenin ha
kiki mümessili olmadığını ve bu meb 
uolarm vereeelderi her iıarııi bir ka· 
rarın gayri IDe§rU oldulunu blldir
ınlpler ve protesto etmiılerdir. Hali 
l9tımacla bulunan meclis yakında me 
ıaiıini ikmal ederek dağılacaktır. E
ıanıen mecllı fevkalade olarak top
lanmıth• Şimdi, mecliı Fran11zlar 
taraftr;.:lan verilen maaş layihalarını 
tasdik edecektir. Bugünkü ıavialara 
bakılırsa müıtakbel kabine riyaseti
ne Hakkılazm Beyin ve yahut Vata
nilerin reisi olan Haıimületaıi Be· 
Jin aelmeıi muhtemeldir. Haıimüle
laoi Bey geldiği takdirde Vataniler 
de tatmln edilmit olacaktır. 

,,. ,,. ,,. 
Yeni Suriye bayrağı bugün me

raaimle biitün Suriyede hükumet 
devairine çelı:ilmittir. Bu bayrak Su
riyenin betinci bayrajıdır. !jhndiye 
kadar bayrağın dört defa •eiJi değlı 
mi§tl. Bayrağın ıon tekli ıudur: 
Ufki olmak üzere yukarıda Ytı§il, or 
ada beyaz, aıağıda aiyahtır. Beya
aın ortasında üç tane kırmızı yıldız 
vardır. 

' •••••• 1 

iki yolcunun 
Kahramanlıkları 

PARIS, 19 A.A. - Bahriye qa· 1 

zırı M. Leuırues, Georıes Philli- 1 

part'ın kaptanından bir rapor a.1-
mııtır. Bu raporda donanmaya ı 
mensup iki yolcunun, balıriye mü . 
li.zımı Ca\jou ile ateıçi Helias'ın 
lıahremanhklanndan baheedil -
mektedir. 

Callo.., kamaraaı1Hn ....,.çere&İp 
den çıkarma• ıuretile birçok kl
ıiyi kurtardıktaıı aonra alevler i
çinde kalarak yanmıttır. Heliaı 
da bir takırn yolcuları kurtarmak 
üzere denize atılmıttır. Munı&ile
yh, birçok kadın ve çocukları tah
lisiye ıemilerine bindirdikten son 
ra takati keailerek boğulmuştur. 

Ankara' da güzel çiçek 
yetiştirenler 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Ankara belediyeaiınce 
racla güzel çiçek, meyva ve Mba bahçeei yeti,tirenler ar 
bir mliıahaka yapılma11 tekarrür ebnitti. BuDUD için bl 
heyeti intihap oiunmuıtu. Heyet yarm muhtelif bahçeleri 
rek hangilerinin nakdi müklfat, madalya ve takdi,_me 
ja llyık olduklarını tMbit edecektir. 

On senelik/erini almış ola 
malullerin maaşları 

ANKARA, 19 (A.A.) - MalCH ga:ııi~r C41miyetinin mü 
atı ve Milli müdafaa V•lletinin tetehbüıü üzerine 10 
liklerini almış olan malililer hakkında yeni bir karar veril 
tir. Buna nazaran 10 seneliklerini almıt olan malOller t 
tarihinden itibaren maatlan iadeten tahaiı olunacak ve 1 
nelik olarak aldıkları mikdar ödendikten eonra maaşların 
diyesine devam edilecektir. 

Muhafızgücü atlıları ve 
bisiklet /ileri 

MENEMEN, 19 A.A - Muhafıagücü atlıları saat 12 de Men 
ne geldiler. Kazaya giriıte muzika, kaza, Belediye ve Halk Frrka 
kanı ile alay zabitleri tarafından kar,ılandılar. Belediye taraf 
bir öğle ziyafeti verildi. Burada birkaç saatlik moladan sonra Al 
ye hareket edeceklerdir • 

OSMANiYE, 19 A.A. - Muhafı:11ücü biıikletçileri bugün 
handan aaat albda çıkmıılar .,,. buraya sekizde gelmiılerdir. Ha 
boğucu bir aıcaklık vardı. Buna raimen saatte 25 kilometre yap 
lardrr. Yarın Fevzipa§aya ıideceklerdir. 

idman kongresi toplanıyor 
ANKARA, 19 A.A. - idman Cemiyetleri ittifakı Umumi me 

ziuden: Teıkilatın altıncı umumi kongresi yarın ıaat 15 te Halke 
de toplanacaktır. 

Not: Anadolu Ajan11 spor aervioi ile kongre hakkında mufa 
rraUlmat verecektir. 

lzmir muhtelitiAnkaraga git 
1ZMIR, 19 A.A. - Kong,. kupau maçlarma iıtirak edecek ol 

lllmlr m..bteliti bugün Afyon treniyle Ankaraya hareket etınittir. 
bolcular itıtaeyonda ıehrimiE spor..uları tarafından hararetle tetyİ 
dilmittir . 

. ·- -- ---------- - - ----
!.' __ ' _:: __ - "..'.:_....:.:.._ .. ,- · . ~.·., 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz. 

işsizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
lı arayanlarla i;çi arayanlar a

!ıatladığımız 

giinden beri, cerek it anıyanlar
dan gerekae iHi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar maksadı teııbil edecelı: 

bir tanıda tasnif edilmektedir. 
" Milliyet " memlekette s<>· 

ğaldığuıdan behıedilen İfaizllfiııı, 

iısiıılerin ihtiyaç aalıalanna dağıl.. 
maclıklarnıdan ileri geldiğine ka. 
nidir. 

Birçok kau merkezlerinde, 
hatti. vilayetlerde makineci, mo
törcü, tesviyeci, torna••, iyi bir 
dülger, maranııo:r, llltı ziraiye 
tamirdei; elektrik9i f" veya bıı 
ihtiaaı iıçileri ve uıtalan yoktur. 

Oaun içln bi:z iıoiderle i!çi i .. 
teyenler araımda tavuıııtta bu
lu-1< iateyoruz. 

Gerek latanbula, gerek -
!et.etin her köıeaine ıamil olan b.. 
tnaaautun daha müımir ve fay
dalı olma11oı iateyorua. Onu• i
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

mlldürleri; diğer taraftan bele.il. 
ye reisleri, fırlr:a idare heyetleri 
reiıleri; tiearet müdütleri ve ali-
kadar idare amirleri bulundukları 
yerlerdeki itti ihtiyacım (tekil. 
mahiyet, evsaf, verilecek llcret 
ve it f81tları teıbit edile...ı.) bi-

ze bildirirlerse bae müracaat et 
mit ve adreılerioi bıralı:rmt olar. 
itddwi kendilerine bildirec:efiz. 
Bu suretle hem işoia kaim v< 
memeleketia nereoinde İf bulabi 
!ecelini blbnecliii ;,in b..nalaı: 
ntanılll§larınuza bi:ırınet etmif, 
ham de mf!ınleketin bar tarafın• 
bir çok ırüzide itçileria dağılarak 
müfit hizmeti• deruhte etmeleri· 
ne yardım etmiş olacağız. 

Huıuıi müaoıesat sahipleri d• 
bu lıuauotaki ihtiyaçlarını biz< 
bildirirlerse memnuniyetle lı:ayd· 

edecefia. 

1 - Kime ve na.!11 lşçiye 
ibtiyaı:mız va.r? 

2 - Nasr/ iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ilcret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir f&rtınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhaaip vey• 

diier hizmet talep edenlerle ihti· 
yaç aalıipleri araeında <la bu ta· 
vaHutu yapacağl:I. İt iıteyenl~• 
de, it•i ve memur arayanlar de 
mektuplarını '" lıtanbul, Milliyet 
,...ı..i it tavaııut bürosu" mı 
ll'U1Y ,öndennelldirl~r!. 

Bu, memleA·ete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • iŞ VE işçi iSTEYENLER 
i i ' t ı ı ltuıunda 330 No da Mehmet 
ŞÇ ıs ey en er ı Necati ef., san' atlar mektebinden 

27 _ Trilrotaj makillalarında mezundu~. Mara ... ozluk bilir. ~ 
çalıt- ihtieaı eahlbi hannnlara Hra ye..-ye veya 50 lira m&af ı-
ihlİyllf Yardır. Milliyet i• biiroou- la çalııır. 
na müracaatları. 450 - Anlı:arada Mtihenılis ve 

••••••••••••il Müteahhit Tahıin ve lbnhim 

iş isteyenler 
449 - Oıküdar Tadq Hüae

yİn ağa mahalleıinde lcaıliye yo-

Beyler tirketinde Çlbak bend in· 
§Utla Muıtafa Nihat, Her türlü 
t..lorifer, sıcak su tesiaatlarda ça

lışabilir. 
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mı on liranın •• uç milyonu tazminat olar 
Ekonomi 

Vilayette 

1
'-Sigorta şirketleri aldık 
·~ arının nısfını verdiler 

Defterdarlık 
Nakilleri 

Nakiller yapılırken 
memurların 

semtleri gözetiliyor T~caret müdürlüğünün yaptığı 
Defterdarlık memurları ara

sında bazı nal<iller yapıldığını 
yazmıttık. Bu nakiller yapılır
ken memurların semtlerinin iş
lerine yakınlığı da gözetilmek
tedir. 

. . . ..., .. .. 
ıstatıstige gore uç 

milyon lira tazminat verilmiştir 
Ticaret müdürlüğü tehri

nı:zdeki sigorta tirketlerinin 
" 1931 ıenesi faaliyetleri hakkın 
' da bir tetkik yapmıftır. 

Hazırlanan istatistiğe naza 
ran şehrim~deki sigorta şirket 
lcri geçen sene zarfında altı 
ınilyon küsur liralık prim tah
ail etmiılh, buna mukabi! üç 
milyon küsür liralık tazmınat 
vermişlerdir. _ . 

Yerli ıirketlerin yaptıgı sı
&orta muamelltı bötün muame 
latın üçte biri nisbetindedir. 

Müdüriyet bunu bir raporla 
vekale te bildirmiıtir. 

Yunan 
Tütünleri 

--·--
Yeni bir satış çaresi 

b11l11ndu 

Yunanlılar tütün ihracatını 
tezyit ve tütünlerine yeni mah· 
r eçler tedariki için yeni bir u
t ul vazetmitlerdir. 

Atinada, Maliye, iktısa~ na
zırlarile Atina banka11 dırek
lörünün iıtirakile yapılan bir 
içtimada ,öyle bir formül bu
hınmuıtur: 

Yunan tütünü alan memle
ketler aldıklar tütünün bedeli
nin yalnız yüzde otuzunu Drah 
ini olarak vereceklerdir. Bede. 
lin mütebaki yüzde yetmişini 
ya ecnebi kambiyosu veya o 
memleketin Yunaniıtana sata
bileceti eaıtta ile ödenecektir. 

Yunanistan bu ıuretle tü. 
tunlerini bir nevi takasa tabi 
tutmaktadır. 

Pamuk zeriyatı 
Bulgariıtanda pamuk zeri. 

yatını arttırmak için teşebbüs
ler devam etmektedir. 

Bu sene Bulgaristanda 14 
bin hektar pamuk zeredilmiş
tir. Son yağmurlar mahsulün 
neşvünemaaını teshil etmi,tir. 

Atina borsası 
Gelen malumata nazaran 

l\ılısırlı tayyareci 
Hıuuıi tayyaresile evvelki gü~ 

lehnmizc gelen Mmr'l~ t_ayy~recı 
Sallnı B. diin adalara gıdıp bır te
nezzüh yapmıftır. Mııır,lı tayya
reci, tayyareıile bir iki güne ka .. 
dar Bükref tarikile Londra'ya ha
...,ket edecektir • 

Karadeniz limanları 
Karııdeniz limanlarını teftit et 

ınek üzere Jıtanbul Deniz Tica
tet müdür muavini Müfit Neçdet 
8. bir kaç güne kadar hareket e
decektir. 

Ihsan Rifat Bey 
Oımanlı Bankaaı heyeti umu -

· · k tmek tize· miy.e içtimaına 1'tıra e nka 
re, Borsa ve Oıınanlı Ba d 11 

komiseri Ihsan Rifat B. yakın a 
Londra'ya gidecektir. 

Limanda bir 
müsademe 

Dün limanda Kabalal açıkların· 
da bağlı bulunan Vefa vapunı akt&_'." 
lizeri ıaat 17 raddelerinde çıkan ruz 
kardan demirini tarayarak akıntıya 
lcapdmıt ve 0 civarda demirli bulu
tlan Macar bandıralı Arpat vapuru
nun üzerine düşmüştür. Müsademe 
heticesinde Arpat vapurunun perva-

eai kırdrnıf, Vefa vapurunun da 
1 ;atan koprusü parçalanmıştu·. --İ ve kazanç 
Layihal rı 

Ticaret odaıı medui çarşamba 
tıinü bir i!ihn> y ııncaktıı·. Bu içti 
tn.da l f ve kazanc kanun layibnlan 
li-.ıripd ki tetkikat ikmal edilecek-

Atina boraasının kapalı kalma 
sının üç temmuza kadar temdi 
di tekarrür etmiştir. 

Tetkikat yapılıyor 
Ticaret Odası ecnebi emti

aıının 1931 senesindeki alım 
ve satım şeraiti ile fiatların 
ıeyri hakkında tetkikat yap
maktadır. 

Almanya'nın 
ticareti 
BERL İN, 19 A.A.) - Ma

yıs ayır.a ait harici ticaret pilan 
çosu ithalata nazaran ihracatta 
95.800.000 mark bir fazlalık 
göstermektedir. Maamafih, ih. 
racat 34.000.000 ithalat ise 
76.000.000 eksilmiştir. 

Hindistan'dan 
Çık:ırılan alt nl:ır 

BOMBAY, 19 <A.A.) -
Birkaç günden beri Hindistan. 
dan harice fazla miktarda altın 
çıkmakta olduğu gö;ülmekte
dir. Filhakika Ranchi isminde
ki vapur dün, Londraya nakle. 
dilmek üzere 10.000.000 ruhi 
kıymetinde altırrı hamil olduğu 
halde hareket etmiştir. 

lngiltere'de kömür 
buhranı 

LODRA, 19 A.A. - Cenu 

bi Galleı memleketi kömür a

melesi konferansı, Kudif'te iç 
tima etmiş ve icra mecl!sinin 
raporunu dinlemiştir. Bu rapor 
da konferansa kömür maden 
esbabı ile hükümetin ihdas et
mi-! oldukları vaziyeti kabul et 
meıi tavsiye olunmaktadır. 

Almanya'da 
iktisat meclisi 

BERL1N, 19 A. . - 3 aza 
dan mürekkep bir ali iktısat 
meclisi vücude getirilmiştir. 
Vazifesi, milli iktısat nazırı ile 
Alman kabinesi ar sında bir 
ihtilaf zuhuru takdirinde ha
kemlik yapmaktır. 

Şerifzade Süreyya 
Bey ailesinin 
teşekkürleri 

Genç yaıında ebedi ufulile ai
lece cümlemizi matem:zede lı:ılan 
Şerifzade Süreyya Bey!n bu na
gihani ziyaı muvac~heaınde .u .. za~-
t Yakından ıifahı ve tahrırı bız an .. . 
(ere dert ortaklığı etmege ı;tap 
eden dostların bu candan alaka
lanndan pek ziyade mütehasıiı 
olduğumuz gibi sevgili kayıbımı
zı ebedi a9İyanına götürmek . r~
ıimesine büyiik bir kesafetle ıştı
rak eden zevabn büyÜk bir sami
miyetle ihtiyar buyurmut oldukla 
rı zahmet te bizleri ayrıca minnet 
tar kılmııtır. Uğradığımız büyük 
felaketin acı karanlıkları içinde 
bizlere b&-flıca teselli nuru te,kil 
eden bu dostane IUtuf ve mürüv~ 
vetin yük.ek tezahürlerine karşı 
en vicdani teıekkürlerimizi ile~ 
nen arzederiz. 

Merhumun ~dııtrİ: Şerifzade Rıu. 
Refika .. ~ Seı• 
ÇocaL.ları; NÜ•f"yre S•mi!ı M"1i1ı 
Kardf'tleri: Vedid, •• S.J,-' 1ah 
Gelinleri: Bih.in 
Enlttesi: Sal.i.1-ıattin 

Düzce hattı 
Devlet DemiryoUan ltletıne u
m mödürü ile muavini refakatle

"?"de iki mütehaaa11 ile birlikte Ada-
rın Imd"l"k D" pazarına gelerek, t 1 J d"~zcey_e 

Bu suretle memurlar işleri. 
nin başlarında vakit ve zama
nile bulunmaları kolay olduğu 
gibi memurlar nakliye masraf
larından da kısmen istifade et
mektedir. 

İkinci kısım naktller de ya. 
kında yapılacaktır. 

Üsküdar malmüdürü 
ne işten el çektirildi 

Maliye müfettişleri tarafın
dan yapılan tahkikat ve görü
len lüzcm üzerine Üsküdar 
malmüdürü Sabri Beye işten el 
çektirilmiştir. 

Tasdik edilen 
muahedeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile A. 
merika müttehit devletleri ara. 
sında münakit ikamet muka. 
velesinin tasdikına dair kanun 
vilayete bildirilmiştir. 

Türkiye Cümburiyeti ile 
Irak hükümeti araıında müna
kit ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında kanun vili.ye 
te gelmiştir. 

Matbuat kanunu 
30 temmuz 1931 tarih ve 

1881 numaralı Matbuat kanu
nunun 38 inci maddesinin tadi 
!ine dair kanun dün vilayete 
bildirilmi~tir. 

Madde 1 - 30 temmuz 
1931 tarih ve 1881 numaralı 
Matbuat kanununun 8 inci 
maddeıi ıu şekilde tadil edil. 
miştir: 

Memleket dahil ve haricin. 
deki İntihar vak'alarını gazete 
nin intisar ettiği mahallin en 
büyük ;abıta makamından me 
zuniyet almakaızın neşretmek 
memnudur. 

İntihar edenlerin ve intiha
ra teşebbüı eyliyenlerin vak'a
ya taalluk eden reıimleri baul 
maz. Şu kadar ki zabıta mezu
niyet veriken bunların diğer re 
simlerinin basılmasını da me
nedebilir. 

intihar vak'alarını başka bir 
gazeteden iktibas ile neşreden 
gazete için zabıtadan mezuni
yet almağa lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çı. 
kan gazetelerden iktibas sureti 
le neşredilec"'k bu vak'alarm 
neşrolunacağı yerdeki nbıta 
makamından izin alınması la. 
zımdır. 

Bu madde hükmüne muba. 
lif hareket edenler bir haftadan 
bir seneye kadar hafif bapiı ve 
yirmi beş liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezaaına mah
kum olurlar. 

Madde 2 - Bu kanun neı
ri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hü 
kümlerini İcraya İcra Vekilleri 
heyeti memurdur. 

Eski Bayramiç 
kaymakamı 

Bundan üç sene evvel eski 
Bayramiç kaymakamı Çerçiı 
Enveri Beye maat tahıis edil. 
mittir. Vilayette adresi malum 
olmayan bu zatın mektubi ka. 
lemine müracaat etmesi lazım 
geldiği alakadarlara bildirilmit 
tir. 

Şükrü Kaya Bey 
Yalovada 

kadar yapılması tasavvur e ı en !•
mendifer hattının işletme haaılatı 
hakkında teıkikatıa bulunınutlardır. 
Yapılan tahkikata nazaran bütçede 
mevcut bulunan 1,000.000 lira ~dar 
tahsiıatla, ke,fiyatı mukaddeme ıcra . . 
edilmiş olan Adapnan - Bolu hat~- Şehr~~ıızde b~l~nı~a~~a O· 
nın, timdilik, Düzceye kadar temdı- 1 !an Dabılıye y ekılı Şu~ru K~-
di mümkün olacaktır. ı ya Beyle Yalı ve beledıye reı-

_.._ - 1 si Muhiddin Bey dün sabah 

G.. .. kte imtihan ' Yalovaya gitm.~şleı·dir: ~ükrü 
~m~u .. u s ne mua ne j Kaya Bey bu_gun şehrımıze av. 

Dun gumrukte b ye ' det edecek ve akşama Ankara 
memurları k~rsu.na devam eden me-

Mahkemelerde • 

90 seneye mahkôm 
olması lazım 

gelen bir sabıkalı 
Dün Ağırceza bu adamı yeni_ 
den muhakeme etıneğe başladı 

Müteaddit hıraızlık, soyguncu
luk: ve sair cürümlerinden dolayı 
90 küsur sene hapiı cezasına 
mahkiim olmuş iken ceza kanu
nunda yeri olmadqj'ından mabkü
miyeti 30 sene ağır hapse tahvil 
edilen lbrahim hakkındaki kararı 
temyiz bozmu~ ve Ağıı·ce:zada 
merkumun yeniden muhakemesi~ 
ne başlanmıştır. 

lbrahimin timdiye kadar le· 
şebbüs ettiği hıroızlıklar 25 i geç
mektedir. Merkum kapı kırmak, 
cam, çerçive taılamak, e,ya çal· 
mak gibi cürümlerinin cezasını 
göreceği sırada tecili takibat ka
nunu çıkmış ve aleyhindeki taki
bat, diğerleri gibi durdurulmuı· 
tu. Fakat lbrahim, ara•ı çok geç
meden tekrar faaliyete baılamış 
ve M. Skot İsminde bir :zatın evin
den mühim bazı eşya sirkat et
mİf, o sırada kendini yakalamak 
isteyen bekçi Gazi Mehmedi yara 
lamış, takibine giden poliılere si
lah çekmiş ve daha buna benzer 
birçok hadiselere sebebiyet ver
diğinden CVl'akilc birlikte Ağırce 
za mahkemesine tevdi edilmiıti. 

Ağırcezada diğer davalarile 
birlikte tevhiten görülen muhake
mesi neticesinde lbrahimin 90 
küsur &ene hapoe mahkum edil
mesi li.zım gelmit, ancak merku
ma kanunen 30 seneden fazla 
ceza vermek imki.nı ıörüleme
miıti. Mahkumun dünkü celsede 
müdafaa ~ahidi olarak gösterdiği 
sütçü Hasanın adresini bilmediği
ni söyliyerek celbinden sarfınazar 
etti. 

iddia makamının evrakı tet
kik ehnesi için duruıma 14 tem
muza bırakıldı. 

Bir tütün davası 
Akyazının Haıanbey .köyün-

Menıleketfe 

Kardeş 
Katili 

Katil yakalandı, ci
nayet nasıl oldu? 

ZONGULDAK, - Geçenlerde 
Bartın civarında Kutlubeyde eı~ 

rarengiz bir cinayet olmuştu. Fe
ci tekilde öldürülen bir adam he
men oracıkta gömülmüş., elbisele
ri de bir sınia geçirilerek mezar 
taıı eibi cesedin baıucuna dikil~ 
mişti. Buraya ıe1en son bir habe
re göre Bartın Adliyeainin devam 
lı takibi neticesinde hakiki kati
lin hüviyeti teabit edilmiştir. Cina 
yetin hakiki maznunu, maktul 
ldriain öz kardeıi ldriati ... Kendi
si tevkif edilmi,tir. 

Bektaşiler mahkum 
oldular 

MANiSA, 19 - Bektati ayini 
ma.znunlarrrun muhakemeleri bit
miıtir. Neticede Haki baba 4 ay 
hapse 60 lira para cezauna, Tev 
fik, Haaan, Naili ef. ve Rem:ıiye 
H. üçer ay hapae mahk m olmuı 
(ardır. Sait, Ali, Aıi.h, Sacit, Mu
hiddin efendiler beraet ettiler. 

idam edilecek 
Geyvede Kezban i. minde loir 

den lamail Ef. evinde çocuğunun 
kundağı içinde kaçak tütün bu
lunduğu iddiaaile ihtiaaa mahke
mesine tevdi edilmiştir. Hasan Ef. 
nin dün muhakemeıi yapılmıt ve 
tütünlerin mahallinde tetkiki için 
muhakeme ba,ka güne bırakıl
mıttır. 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Komünist maznunlarının muha 
kemeıine 19 temmuzda Ağırceza
da baılanacaktır. 

Belediyeye iade 
edildi 

Belediyece noksan ekmek sat
tıkları ve az ekmek çıkardıkları 
için yeniden üç fırıncı aleyhinde 
zabıt tuıulmuı ve yapılan tahki
kat evrakı Müddei umumiliie 
cönderilmiştir. Müddei umumilik 
tahkikatı nokaan bulduğundan 

evrakı belediyeye iade etmiştir. 

Bir kitabın davası 
Yaşar Nabi Beyin ''ikimiz" İs~ 

mi altında neırettiği fİİr kitabı 

Müddei umumilikçe i.r ve haya
ya mugayır &örülerek aleyhinde 
bir dava tahrik edilmi~ ve dava
ya eıaı olan kitap ta zabıta vaıu. 
taaile toplattırılmııtır. 

Y •tar Nabi B. aleyhine açılan 
dava dün birinci cezada görüle· 
cekti. Fakat kitabın natirine teb
ligat yapılamadıiı aı\laşıldığın· 
dan duruşma başka güne bırakıl -
mı9tır. 

/Güzel bir deniz 
Seyahati 

Maarif cemiyeti Ka
hireye kadar bir 

seyahat tertip etti 
Haber aldığınuza göre., Türk 

Maarif Cemiyeti lzmir mümeuil
liti Akdenizde, bir arattırma din
lenme ve ellenme aeyahatı ter· 
tip eyJemittir. Hususi ve büyijk 
bir vapur ile lzmirden hareket e
decek olan aeyyahlar Pire • Ati
na, lskenderiye - Kahire ,ehirleri 
ile Rodos adasını ziyaret eyleye
cekler Atinada 2, Kahirede 6 ve 
Rodoota 2 gün kalacaklardır. 

Türk gençleri ve münevver) eri 
için hazırlanan bu seyyahata Ad
liyecilerle, Muallimlerin de ittira
klni temin için 20 temmuzda bat· 
lanacak ve aeyyahat 2 aiuatoaa 
kadar devam edecektir. 

Bu seyyahata ittirak edecek o
lanlar birinci mevki için, 90 ikin
ci mevki iqin 50 iiçüncü mevki i· 
çin de 30 lira vermekle hem Ati· 
na, Kalıire ve RodCMun tabii ve 
bedii ırüzelliklerini görerek Ada
lar ve Akdenİ•ln serin Ye alf ha
vaıile bütün bir aenelik yorırun
luklarını çıkaracak hem de zeki 
ve fakir talebenin tahaillerini it
mam iqin ufraşan Tül1c Maarif 
.,_iyetine bir yardımda bulun· 
mu, o1acaklardır. 

kadına tasallüt edip bu taıallü- · •m•!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l•l!!!-!!!!!!!!!!!!I• 
tün duyulaçağından korkarak 
Kezbanı katleden Geyveli Süley
man çavu, Adapazarı Ağırcıeza 
mahkemesi tarafından idama 
mahkUm olmu4tur. 

Darülbedayi 
Elaziz'de •• 

Diyarbekirde bulunan latanbul 
Darülbedayi heyeti Elazize geçmit 
ve orada da üç temıil verdikten son 
ra Malatya ya lrİtmittir. Heyetin ver 
diği temsiller büyük takdirlerle kar
tılanmııtır. 

Manisada iki kişiyi 
vurdular 

belinde taııdığı tabanca1tnı çıkara
rak Ali ve Mehmedin Üzerlerine a
let etıniıtir. San Ali afır aurette 
ve Mehınette k11men hafif olarak ya 
ralanmııtır. Yaraıı ağır olan San A
li baıtaney ekaldırıldı. Carib kaç
mak iatemit ise de y kalanmııtrr. 

Bir katil yakalandı 
Adanadan bildiriliyor: - Ka· 

ragöçer cinayeti faillerinden Tu
ran oilu lbrahimin ıehrimize gel
diği haber alınmış, polisler mer
kumu Hamıt Şadi Beyin bahçesi 
civarulda yakalıyarak jandarma
ya teslim etmiştir. 

• idama mahkum 
kadın 

Manisadan yazılıyor: En-elki ge· 
ce saat yirmide ıehitler caddesinde , Adanadan bildiriliyor: Karsantı
Merkez oteli yanında Manisanın saz 1 da Çarhpaı·e köyünde hizmet ettiği 
mahallesinden sabık meb'uı Kemal evde efendisioır. zevc ile çocuğunu 
Beyin eski kabya11 d nmekle maruf öldürmekle maznun olarak Ağır Ce
Giritli Cafer gene ayni mahalleden za mahk'Cmesinco ölüm cczasrna 
Giritli Sarı Ali ve nher oglu Gi . ınahlciim edil n Ayşernı evrakı bu 
ritli l\1ehmet ile k;\V adan onra iş giinlerd Tcmy.i • ınahltcmesuıe gôn. 

Belediyede 

Çürük 
Apartıman! 

~Ucuz fakat çürük 
1 apartıman 

yaphrılıyormuş •• 
Son zamanlarda yapılan apartı

manlann çok •Ür"atle ikmal edildiği 
ve çok ucuza mal olduğu bclediye
njn nazarı dikkatini celbetmittir. 
Malzeme ve •aİre ucuz olmakla be
raber yapılan apartımanlar bunlarla 
kabili kıyas olmayacak derecede u
cuza çıkmaktadır. Apartıman yaptı
ranların mühim bir kıımı da inıaat
tan sonra satııa çıkarmaktadrrlar. 
Apartıınan yaptırıp satan bir çok ko 
misyoncular meydana ç:ıkmıthr. Bu 
npartımanların çürük olduğu ve fen
ni şeraite tanıamile riayet edilmediği 
iddia edilmektedir. Belediye bu bu
ıuıta kontrolünü fİddetlendirecek 
ve ayrıca tahkikat yapacaktır. 

Vakit küresi 
Yeni belediye bütçeıi gelince it

lemeğe başlayacak olan Galata vakit 
kürresi için 18zım olan ilit ve edeva 
tın rasathaneye devri için Dahiliye 
vek3.letinden müaaade gelmittir. 
Dün devir muamelesine baılanmıttır 

Gelecek seneye 
kaldı • 

Zeynep Hanım konağı önündeki 
bütün i•timliikat ikmal edilmit v• 
meydan tamamen açılmıştır. Fakat 
tramvay kavainin birinin tebdili için 
lazım gelen masrafın belediye tara
fından tediyeıi icaıı etmektedir. Be
lediye bu tahsisatı bu sene vereme
yeceği cihetle kavain biri ancak gele 
cek sene değiıtirilebileccktir. 

Lambalar 
Takılamıyor 

Belediye şehirde en çok ihtiyag 
olan yerlere bu ııene içinde yeniden 
beş yüz liunba. taktrracalr.tır. Fakat 
yeni bütçede bu huıusta tahıiaat 
konmamııtır. Bu sene limbalann 
yerleri tesblt edilecek, taliki ırelecek 
sene bırakılacaktır. YalNz bu -
Ki.ttthanede Sünnet lr.ıöprüaii ile !11-
li.htar ki>prlhü civanna birlr.aç l&mba 
takdacaktır. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Tütünler müsadere 
edildi, 

kaçakçılar tutuldu 
Tütün inhisarı lstanbul ba.fmü

dilrlüğü takip tetkili.tı tarafından 
IOD on gün urfında ıu vakalar te
min edilmittir: 

KasımpAf&da Seyriaefain Tamir
baneainde bekçi Muıtafa Ef. nin ku
lübeainde 63 paket · aakere mahsuı; 
Balatta Sebzeci Ali Ef. nin dülıka· 
nmda. 58 paket aakcr ve köylü ai
garım; Galatada Topçular caddeoin
de bakkal Alekaandır Ef. nin dükki. 
nmda 38 defter kaçak sigara ki.tı
dı; Oıküdarda arabacı Hakkı Ef. nİn 
haneainde bir mikdar kıyılmlf kaçak 
tütiln ve Haydarpatada Muatafa 
Ef. den 49 paket aıker siıraraaı; 
Beyoğlunda Anadolu sokaimda Ala
iye apartımanmda Madam Odoluiya 
nın odasında 21 kaçak aigara lı:aitdı 
ve 2 adet pÜro aigaraıı i Kaarmpa
ıada Dere mahallesinde meıhur ka
çakçılardan Cemalin eYinde 748 va
rak kaçak ıigara kliıdı, l,6 kilo ln
yılmıt tiitün; Galatacla C-al l.E.n
diden 32 paket aaker aiırara11, Ga
latada Zabit Efendinin kahv..U.de 
27 deıte kaçak iakambil klfıdı; J;lay 
darpaıa iataayonunda Adana treni 
yolcularmdan s.,.;,. Ef.,dlclen 14 
çift İpekli çorapla bir adete ~ 
karyola Öt"tiiaü, 5 paket Mıaır .,.a. 
raaı; Kadılıöyünde Korulukta Hacı 
Huanın evinde 27 paket aaker sl
ıraruı. 150 gram kıydınıf tlltila, 2S 
varak kaçak aigiU'& lr&lıdı, 2 çakmak 
l&fı; Osküdarda Bülbülderecle Ali 
Ef. niıa ... inde to varak kaçak ılıra· 
ra ki.itıdı; Dolapderade Ali Afanra 
kahvesinde bir deale loaçak ılırara 
kağıdı, Fatihte ekmekçi Mehmet At
iadan 7 paket aıker siganı11 der
deet edilmit ve hepsi mahk-eye ve 
rilmiıtir. 

Posta memurları 
cemiyeti 

Poıta T. T. memurları teavüo 
cemiyeti ıenelik kongreıini 17 
haziran cuma günli a.aat 14 te ce
miyet merkezinde aktederek mü-
7akerelerde bulunmuş, yeni heye
ti riyasetine mura1cıp Yaşar, 'kati
f>i umumilige Şevket, muhaıipli. 
ğe Baki, veznedarlığa ~yati, a
zalıklara Safi.hallin, Hasan, Re· 
fik, Faik, llhami ve Kazım B • 
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v ri di 
Polisle 

Çifte köşk 
Yangını 

Üç 
~--

kişi Adliyeye 
verildi 

Kadıkoyünde Acıbadem'dc 
merhnm Sürena Beye ait çifte 
kötklerden fa&1la ile yangın çıka· 
rak yandığını yazmı~tık. 

Zabıtaca yaııılan lahkil..at ne 
ticesinde fırıncı Yaku:> Beyle •o· 
för Naim efendi ve Feride Hanını 
maznunen Adliyeye '\·erilmi:- tir 

Sinemada o;duğu 
gibi 

Hırıızlık yaptıktan sonra kL'T• 
tulmak için kendisini denize al-:ta 
aına rağmen Altındiş İbrah ı:ni •1 
yakalandıiını üıı· gii.n evv l y z. 
mııtık. 

Jandarmalar ta.rnfı d n tcvk .i· 
fanoye götürülen Alt•ndi te l.,, \11 

kaçmağa teıebbüs etmif, Sult ,. 
nahnıet parkına kaçın ı ş i ~e d e ya 
kalanmıı ve tcvkifaneyc gi>t"1-U(. 
müıtür. 

Gaz deposunda 
sirkat 

Beykoz'un Umur yerinde Rus. 
lara ve Muaevilere ait bir :gaz de
poaundan 12 teneke b e nzin çalın 
mıttrr. 

iki kiti nazarct altına alınmıt 
tır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Otomobil çarpması 
Hayriye iaminde bir hanım düD 

Kaba tattan geçerken 25 79 numa• 
ralı otomobil çarpmış ve yarala .. 
mıttır. 

Çocuk kimin? 
Karagümrük'te Kamerlimeaçit 

sokağında dört aylık metruk biı 
çocuk bulunmuttur. 

Çacutu kimin bıraktığı araıtı
nlmaktadır. 

Maarifte 

l'fedeniye 
imtihanları 

Hulnık fakültffi medeniye ımtı. 
ı..nı-ı milderriai Ahmet Samim S.. 
)'İn B.ıgratt.an dün avdet etmeaia
den dolayı temmuzun betine teııhlıur 
edUmiıtir. 

Lise imtihanları 
Liaeler tabiiye muallimleri düa 

MüEettiti umumi Ali Canip Beyla 
riyasetinde içtima ederek evvelki 
gün tabüye zümreainden yapılan ba,. 
kalorya İmtihanı ve evrakını tatkllı 
ve taınile ı..,ıamıılardır. 

İzmir mektepleri 
lzmir vilayetinin bu sene •

lı yeni mekteplerin adedi iki yüw 
yaldatmıtbr. Bunların kıomı banu
nın davarları tamamlanınııtır. Bu -
ne Maarif bütçesinde bu melcteplw 
için kadroya 100 muallimlik bir ....,. 
yapılmıttır. 

Bulgaristana 
Sayahat 

Bu ay nihayetinde dişçi ve eo 
:ıacı mektebi talebesi, miiderrla Y1 
muallimlerile birlikte Bulırarüta 
na bir seyahat tertip edecekl
dir. Bu seyahat bir hafta ıürecelo 
tir. 

Tamir yapılacak 
Şirketi Hayriye'nin bazı iııkele 

!erin yerlerini deıtiftinniy-ii, 
yalnız tamirata lüzum huıl ota. 
bir kaç iakelenln yolcuların bini• 
indikleri yerlerin, tamirat netle• 
ıiae kadar muvakkaten delittiri· 
leceti haber verilmektedir. 

Macar ressamlarının 
• • sergısı 

Macar reııamılar aergiıinin ey 
velki gün kapandıtını azmııtılıı. 
Macar reuamlardan ba:ıılan, f,.. 
mir'de de bir sergi açacaklardır. 

lnbisarlarda 
Tayinler 

inhisarlar umum müdürü HU. 
nü B. intizar hillfma, dün Anka· 
ra'dan avdet etm.,mlttlr. Ankara' 
da !nhiaarlar umum müdürUliii 
e~ka~!nın ta!inleri ile iıtlıral e • 
dıldıgı tahmın edilmektedir. 

Mısır sefiri Y alovada 
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akikat olmasına imkan yok
' tur. Mevzu kısmen ~·ekayiden 
alınmış kısmen de ilave edil-

i 
miştir. Fakat meraklı okuyu
cumuzu temin ederim ki; Av

I rupa işi bir hikayenin tornis
tan edilmit tercümeai değil-
dir .. 

Uf ak bir seyahat 
Gerek bu •iltunlarda, aerek 

se (Milliyet) in •por •Ütunla
nnda ara sıra iltifatlarına ce
vap verdiğim muarızlarım var
dır. Bu zatların aaf niyetleri 
beni kazara batına muHllat 
olduğum spor işlerinden ayır
mak ve kusurlarımı yuzume 
vurarak beni kalp beıliie çevir 
mektir .. 

Yalnız her zaman dediğim 
gibi zaman ve mekanını iyi in 
tihap edemez ve İti gazete sü 
tunlarına dökerler, hem İnsa-
nın huıuıi hayatına kadar! .. 
Eğer gazete ya:uaile müsbet 
netice alınsa idi, İıtanbulda 

1 stad yapılır, hayat pahalılıği
ı·------------11 le mücadele edilir, buhran za-

BUGÜI 'KÜ HAVA il olur, belediye i!leri tam bir 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur_ Gazete ve matbaaya ait 

i:.ler için müdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ililnlann meı•u 

1. ti i kabul etmez. 

Y etiJköy ra"at merkezinden ve 
rııen malumata göre bu.,ün hava 

az bulutlu devam edecek, rİizt"İU

şimalı istikametlerden mutedil 
kuvvette esecektir. 19-6-32 tari
hinde hava taqikı 760 milimetre 
•n çok arcakhk 22 en az 15 !ianti 
.nat kaydedilmıştir. 

Kibrit 
Kutularında 
Tenhalık 

HaYalar ısınınca caddeler 
lenhalatır, kapalı kahveler, si
nemalar, vapurların alt kat sa
lonları, çayhaneler lenbalatır .. 

intizama girer, otomobil kaza. 
sı kalkar , sokaklar yapılır, 

1 tramvaylar tenhalaşır, ne bile
yim neden ki şikayet edilirse 
o düzelirdi. 

Ben bu muarızlarıma tim. 
diden haber veriyorum: 20 ha
ziranda Ankarada toplanacak 
spor kongresine iki seneye ya 
kın süren idaremizin heaabıru 
vermeğe gidiyorum Beni hır
palayacak ye( orasıdır. Uma
rım ki bu zatlar orada kar,ıma 
çıkarlar. 

FELEK 

}'eni neırigat 

• Holivut 
Memleketim.İzin yegAne ıinema 

mecnıuuı olan Holivut'un 2 inci se
ne 17 inci nüıhaıı İnli9ar etmi9tir. --
Havacılık ve Spor 

HiKAYt: ~!~ 
. :, .. - . \ 

Antika merakı 
- Garip tey! ile iki tanıe Acem halıaı aldım 
- Evet tam üç yöz bin ki beheri on bet bin fran3a u-

frank Rembrand'ın orijinali- cuzdur. Haydan gelen huya ııi 
dir. Düte§ de Camvalan'a he- ! der. 
diye edilmi' bir ofort. Bundan - Demek böyle ha. Sen an 
bet aene evvel bir Amerikalı tikaya merak ettin. 
iki bin frank verdiii halde sat. - Ne yaparsın. Herkes iç-
madım. ki, kumar, kadın İptilasma ui-

- Hayret! rar. Bi:ı: de antika. Amma bi

- Evet diyorum size yal. 
nız Rembrand'ın be, tane oriji 
nal ofordu. . . Corot'nun 

lir miain aııtika İptilası dehşet
li bir Jeydir. Sen hiç çikulata 
reımi biriktirdin mi? 

iki Peyi:ı:aji ve de La - Ne münasebet? 
tour,un iki pastel portre - Münasebeti var. Kollek 
sini geçen sene muhtelif fiat- ıiyon merakı çocuklarda ora. 
larla Luksenburg müzesine dan başlar. Müthiş bir şeydir. 
sattım. Damgalı bir resimi bulmak i-

- Yok canım. çin bazan dört beş sandık çi-
- Evet diyoı·um size. Di- kulata yemek İcap eder. 

ğer gördüklerin de Türk res- - Bunun, antika ile müna-
samları tarafından yapılmış e- sebetini anlayamadıJl!. 
serlerdir. En kıymetli, en tanın C k il k · 

1 1 . - anım o e sıyon mera 
mış ressam anınızın eser erı- k h b" d" B b · "ku d" ı ep ır ır. en u ıte çı • 
ır. j lata reaimlerini biriktirmekten 
Gözlüğünü düzeltti ve kırmr batladım. Bugün Cesanne, Ve 

zı kadife çerçeveli bir balık- roneae'lerle uğratıyorum. 
çı reımini duvardan indire. - Ali ! 
rek : - Ha, az kaldı unutacak-

- Şuraya bakın. Harika. 1 tım. Sen buim hanımı tanı-
lnanılmıyacak muvaffakıyet. ' ma:ııaın. Seni tanıttırayım de -
Deniz, bulutlar ne canlı değil di. Yanındaki kapıyı açtı ve 
mi? Uzaktaki yelkenli. Buna beni diğer salona kolumdan 
be' yüz bin liret verdiler ele çekti. Bu salonun k~esinde 
vermedim. 1 tiıman bir hanım oturmut e. 

_ Şu halde pek kı etli 1 linde bir pertevaiale mavi bir 
bir şey olacak. ym tatı tetkik ik meşguldü. Tak. 

- Tabii. Renoir'in. Renoir .. 
Bu şaka değil birader. 

Sonra sayıyor: Manet, Mo. 
net, Picaaao, Matist. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Bu kadar olur mu hiç. 

Bir tane de Batiçelli var am. 
ma. 

- Ammaaı ne? 

- Amma o sakal terif gi-
bi. Sandıkta herkese göstermi 
yorum. Malum ya renklerin 
havaya tahammülü yoktur. 

dim edildik. 

Şitman hanım kalın ıeıli, 
tüylU suratlı, timdiye kadar 
gördüğüm kadınların en çirki. 
ni idi. 

Derhal antika merakının ne 
reye kadar ilerleyebildiğini an
ladım. 

Hanım: 
- Memnun oldum. Dedi 

ve mavi taşı tetkike devam et 
ti. 

- Siz de mi hanımefendi? 
Dedim siz de mi antika merak 
!ısınız. 

Muhabir 111ekt11b11 

Tekirdağı 
Eğlenceleri 

............... -
Halk nereye gidiyor, 
nerelerde eğleniyor 

TEK1RDACI: Tekirdağın. 
da hayat ve faaliyet devreıi 
henüz batlamıt gibidir. Şimdi 
lik kirez ve balık üzerine mua
le olmaktadır. Ala kirez 15 ,e, 
Barbunya balığı 40 kurutadır. 
Bundan sonra mevsimine ııö
re kavun karpuz, üzüm, hubu. 
bat, kut yemi faaliyeti ba!laya 1 
caktır. Vilayet halkı hep ha. ı 
zırlık devresindedir. 

ECLENCE MAHALLERİ 

Burada her gün devam e
den bir türlü bir hayat vardı" ı 
Mesai zamanlarından sonra 
nargile, tavla ve dedikodu için 1 

yukardaki Osman kalfanın ga
zinosuna, karnını doyurmak İ
çin dar bir sokak içersindelö I 
daracık bir &fÇı dükkanına, 
bir parça demlenmek ve temiz 

1 

bir yemek için iskeledeki Ham 1 
di Efendinin gazinosuna, deniz 
havasını almak, radyo dinle
mek ve ailece oturmak için de 
belediye otelinin bahçesine gidi ı 
lir. Bacaklarına kuvvetli ve 
paraları kıymetli olanlar da va. 
li konağının önünden Mimiko j 
değirmenine kadar olan cadde 
ile deniz kenarında ve iskele 
başındaki yerlerde piyasa edip 
dururlar. 

Bu hayat böylece gelip geç 
mekte ise de geceleri Hacı Be
yin tesis eylediği tiyatro ve si. 1 
nema şehre bir ba~kalık ver. , 
mektedir. 

TlYATRO VE SiNEMA ı 

Niçin Sizin de Güz 
Bir Eviniz Olmasın 

Türkiye İş Bankası 

Tekirdağında halkın yega. ı 
ne eğlence mahallini idame e
den Hacı Beydir. Bu zat bü- ı 
tün sene didişir uğratır, aza 
çoğa bakmaz fakat sinema ve j 
tiyatrosunu mutlaka işletir. İs 1 

tanbuldan yeni yeni varyete. , 

ler, tiyatrolar getirtir. Tiyatro ••••••••••••••••••••••••••il 
dan sonra da sinema ııöaterir. 

Lakin tahmin edilmezdi ki; 
bu tenhalık kibrit kutularına 
da sirayet etsin! Şu günlerde 
elime geçen kibrit kutularında 
yanabilen kibrite güç tesadüf 
edüiyor. Acaba kibritler de lu
rallarınrn malum olan, adı il. 
zım değil akıbetinden mütees
sir olup grev mi yaptılar .. 

Havacılık ve Spor mecmuaarnıa 
73 ıincü sayısı yepyeni kıyafetle çılı: 
mııtır. Tayyare hücumlarmclan ı.~ 
runına meeeleoine dair mühim bir ma 
lı:ale ile betlıyan yazılan arıuıncla 
(Bahrimuhit tayyarec:iliiinin tarihi), 
(13 sme evvel Atlantifi eeçenler), 
( Şimeling mi. Şark ey mi lı:aıranacak) 
(Pervanesiz tayyareler) eibi faydalı 
me-vzulara teaadüf edecelcıiniz: Bu 
sayıda Ruıçaclan çenilmiı rüzel bir 
hilı:Aye ile (Münire Teyzenin Sayfa
ıı) nı bulacakoınız. 

- Peki müzelerde bunları 
sandıklarda mı saklıyorlar. 

Durakladı. 
- Onlar başka dedi. Bencle 

öyle Pissarro var ki daha dün 
yapılmıt gibidir. 

Hiç bir fedakarlıktan çekinmez 
bir zattr. Kendisi bir sürü ço. 

- Evet beyefendi ded!.dŞu luk çocuk sahibidir. 
mavi ta&. Bana dün getır ı • • Hacı Beyi tanımayan yoktur. 

MUSİKİ MERAKLILARI· 
NA MÜJDE 

Bir kaç seneden beri Avrupa tur
nderinde bulunan lıtanbulun kıy
metli san'atkirlarmuzdan (Deniz Kı 
zı Eftlllia H. ve Kemani Sadi Bey) 
Avrupadan avdet ettiler ve muhte
rem halkımıza bir cemile olmak üııe
re pek yıoluncla Harbiyede Bel Vtl 
bahçesinde icrayi ihenk edecekler
dir. 

RADYO 
Bugünkü progra Kutularda vakıa bir takım 

ç0ple.-e tesadüf ediliyor, !'kin 
bunların uçlarında fosforları 
olmadığı için sivriltilmemit 
kürdandan batka bir şey değil
ler. Ec:ı:ıı.I • nereye ııitmit? 
Orası meçhul! Acaba bugünler 
de: 

ler. M d R . , . b Herkes hatırını. sorar ve u 
a am ecamıe nın °

1
Y: 1 mum ahali de kendisini sev~r. ISTANBUL (1200 metre) 

l'ramofon, 19,S alaturiu. aaz, A 
haberleri, ... t ayarı. 20,5 gr - Yahu neler söyliyoraun. 

1 Kendimi Louvre' de zannediyo
rum. 

nunda asılı olan tatmış. kı B d f · L • t t"rt .. b b" f k Al u e a yenı Dlr varye e ge ı 
yu:ı: otuz eş ın ran . ay 
yım mı, almayım mı diye dütü mıf. 
nüp duruyorum. iki ııecedir YAGMUR CAN KUR. - ile oper., 21 •laturk• saa. 22 

tra. 
- Louvre dedin ya. Orada 

Bugün de ki birçok piyesleri ben verdim. 
uykum kaçtı. Siz bir şey aöy. TARAN GlBtDtR 

BOKRE.!i (384 metre) - 211 
lon orkeetraaı, 20.411 piyano l&on 
11,30 lı:onleraaa, Jl,46 çifte 
11,15 aakın o..ı.eıtra11. 

leyin bari. İki aydan beri vilayetin 
Diyorlar ki.. - Yok canım? 

Doktor 
- Kö:ı.üne kibrit auyu! becl 

duuı fazla edildi de bu eczalar 1 
auya mı gitti?.. 1 

l,i anlamıttım. Daha fazla birçok yerlerine yağmur tanesi 
duramıyacaktım. düşmediğinden ekin vaziyeti Hafıı. Cemal Edt'biyal ankeflt'ri çıktı - Ne hayret ediyorsun. 

. . . Mektepte senden ayrıldığım _ Ben sana u"rarım dı'ye-
HEMZI /\ITAPHANESJ d be bu k !Le " Hafiyelik meselesi gün ım ri 0 kaiyonu rek kar11ından da kocasından 

yapmaktan batka bir şeyle uğ. da izin aldım. 
(Milliyet) İn haftalık yazı- 1 ratmadım. 

lannda (Polis hafiyesi naaıl - Beklerim ha diyordu. 
SATILIK KİRALIK K ... diaile Vefa idadiainde B k · 

oldum?) serlavhasile mabatli ve İr a tam yemeğıne gel. Cu-
arkadattık. Mektep srraların- "d el ı· uzunca bir hikaye yazıyorum. H A N E marteaı en evv ge ıraen en. 
da onun ne mime istidadını, f b" F d' k 

Karilerimden bir hanım merak B-iktatt• Kıl~ Alide Alen d L~ 1 "k ea ır regonar ı açırmamıt 

1 
·• -T ne e uôy e antı a merakını ı 

..&mı
0

f, benı"m ne zaman polı"•· K d lı: " d 12 N h 6 ° ursun. "" a ın SO a,.>n a O. ane 1 
1 

hatıY!ayamıyordum. İnanmıf z· i • "! • b" 
lök ettı"g"ı"mı· soruyor.. i d Lh LL k ıra ge mMı ı e gıtmeıi ır o a mutua , uançe, uyu ve t• · gigi görünerek: 1 k B d k b" 

Vakıa profesyonel polnlik lumlıası, terlı:os n elektrili havı) ı 0 aca · en e anca ır gece 
etmedim. Lakin bir gazetecıi sahlık ve kiralıktır. Görmek iste- - Yahu senin fU halde deh misafir kalacak. 
demek neticelerden hi.diaele. yenler yanındalô haneden veya tetli bir servetin var demek? Fregonard düşün bir ke-
rin membaına İntikal elmeaini 1 bekçiden anahtan alabilirler Gö· - Ne gezer azizim. Bu it re. Sen böyle fırsatları kaçır-
bilen adam demektir .. Onun ı rü,mek için de Milliyet matl>u11. ten kazanılan para yine bu ite mazaın. 
için bir nevi amalör polistir.... ı na Nihat ve Nuri Beylere müra- sarfolunur. 1 Arkamdan: 
Yazdığımız hikayeye ırelince; caat edebilirler 1 On bin franga sattığım bir - Beklerim ha .. Diye bağr 
bunun hepsinin ha.tan atağı '••••••••••••ı .. 1 Seurat'tan kazandığım para rıyoı-du. 

l'v1illiyet'in Edebi Romanı : 8 Talat Bey - Bu bahsi bir kanaatimizin zıltına açılan bir 
gün arızu amik münakaşa ede. kapı önünde bulmut oluruz ... 
riz. Şeyh Battalın ölümünden Müsaade ederseniz ölülerin ge
yirmi bu kadar ıene sonra o ea lip göründüklerine dair bir iki 
iri kıyafetile gelip te bize gö- vak'a daba okuyalım .. 
rünmesini nasıl olup ta pek ta Tallt Bey - Şeyhin kera
bil telakki edebiliyorsunuz? meti kendinden menkul kabilin 
Şimdi bana bunu anlatınız. den olan bu ciltler doluıu vak'a 

öı··ıer yaşıyorlar mı? 
(Felffli lant.utique roman) 

Yazan: llOSEYIN RAHMi 
Orhan - Yüzlerce emsali. lann ardı araaı tükenmez, maa 

Talat Bey bu defa yeğenle 
rin< donerek: 

- Beyefendiler hayli vakit 
tir biç seainiz çıkmıyor. Sade 
dinliyorsunuz, Şeyh Battalın 
bu apparition'u hakkında si
zin de müsbel, menfi fikirleri
nizi anlamak isteriz .. 

Orhan - Meselede bizim 
menfi bir fikrimiz yoktur .• 

Talat Bey - Demek bu ga 
nbeyı bir hakikat olarak kabul 
edıyorı;unuz .. 

Turhan - Garibe tabiri umu 
mı kaidelerden bütün bütün 
ıaz ve ender hadiseler hakkın
da k:ıll nılır •• 

Talat Bey büyük bir taac
cüple: 

- Demek ki Şeyh Battalın 
koca s ni( ve karnile bu gece 
bizi ziyareti i: liımün umumi ka 
idesinden şaz olmıyan gayet ta 

•" ' .-:· '."~.,.,.,, n 
~~~ 

• IO..e.-· - .. 

Orhan - Şüphesiz... ne kıyasen .. Anlıyor musunuz.. haza okuyunuz dinliyelim. 
T ali.t Bey - Kırk yıl mü- Belki binlerce.. Ellerimizde kü -8-

ıı&kata etsek biribirimizle anlaı tüphaneler doluıu iabatli şahit İ 
ma ihtimalimiz yoktur.. ti vesaik var. Bunlann hepai- çinde öldüğü aparb 

Turhan - Siz ölümden son ne birden uydurmadır deyip te mam güpe gündüz 
ra ba9layan ikinci hayata İnan itin içinden çıkamazsınız .. 
mıyoraunuz, aramızdaki büyük Talat Bey - lsbatlı şahit- gelip dolaşan kız 
ihtili.f oradan çıkıyor.. li vesaik dediğiniz şeylerden Orhan Ölümün e&rarı cilt-

T alit Bey - Ölümden $On &İzin iddianız aleyhine bir çok !erinden birini açarak tokça 
raki hayat .. Haniya tU dinle- deliller bulup çıkaracaemıa e- bir &esle okumağa batladı: 
rln cennetle mükilfatlandırıp min olunuz .. Ben de bu mesele Flammaıion yazıyor .. (3 ün 
cehennemle korkuttukları ha. ile uğraşacağım .. Ya ben de cü cilt Apres la mort sahife 
yat mı?... sizin gibi spiritist olurum. Ya- 294) "Bir genç kızın vefatın-

Orhan - Hayır, biz dinle. but ki sizi hakikate döndürü- dan bir sene sonra göründügi 
rin efsanelerini kabul etmiyo- rüm.. İddialarınızın yüzde bi. 1 22 temmuz 1899 tarihli bir 
ruz. Bizim iman ettiğimiz ikin rini adam akıllı isbat edebilmiı mektupla ftalyadan bana yazı
ci hayat fezai, ebedi ve safidir. ! olsanız ben de düşünmeğe va- liyor. İmza Mösyö Ginsepp 

Talat Bey ·~ Demek biz 1 racağım .. Fakat pöh pöble or. Cavagnaro'dır. Vak'anın aıh-
ölmüyoruz bir ikinci hayata · taya döktüğünüz ıeyler laf hu hali yeminle temin olunuyor. 
diriliyoruz. 1 dudundan öteye geçemiyor... On sekiz ya,ında ölen bu kı. 

Orhan · · Bu hakikati bir ı Orhan - Dayı bey ıiz de zm odalar arasında dolattıgı 
gun fenneı~ isbat etmek kabil , inanmulığınız şeylerin ~tılsız- yalnız ravi tarafından değil 
olacaktır .. '\1esele yavaı yavaş lıklarını isbat edebilrr.ış olsa- hanenin diğer kiracılarınca da 

ı 1• ı 1 1 •• •• I ·• 

fenalaşmış idi. Dün gece Şar. 
köy müstesna olmak üztte vi
layetin her tarafına mebzul 
yağmurlar yağmı~tır. Malka
raya 16 milimetre, Çorlu ve 
Muratlıya 10 milimetre mikta 
rında yağmur düşmüş ve Çoı·
lu ile Saray kazalarında hail 
yağmur devam eylemekte bu. 

Dahiliye haıtalıldarı BELGRAT (429 mettt) 

mütehaaaııı konf-no, 20,35 Viya-elan 
Cumadan maada herııün ötleden 22 Oılrüpten nakil muhtelif loo 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar la-
tanbulda Divanyolunda 118 nuına- ROMA (441 metre) - il 

ralı huıu•İ c!aireoinde dahili hasta- fon, 21 •- muılki. 
lıkları muayene ve tedavi etler. Te· PRAG (488 metre) - JO,IO 
lefon: lıtanbul 22398. r oifon konıeri, (Bolıllhlay) ın tiytı 

lunmuştur. 
Aylardan beri yağmurauz

luktan bunalmı, ve endişeli bir 
vaziyete düşmüş olan çiftçiler 
şimdi sevinç içindedirler. Ha
vada el'an yağmur istidadı ol
duğundan Şarköy havalisine de 
yağması çok memuldür. Bu
ralarda hamdolaun ekin vazi-

yeti düzelmiştir. İnfallah bu 
yağmurlar Alpullu mıntakası
na da yağmı,sa pancar zaiya
tile meşgul mıntakalarm da 
yüzİeri gülmüştür. 

Çünkü pancarların vaziyet. 
!erinden çok korkulmakta idi. 

Ragıp KEMAL 

hede gayet soğukkanlılıkla bulamadım. Yatağın altına 
vuku bulmu~tur. Vak'aya ber iskemlelerin arkalarına, hatti 
sami ve diğer türlü marazi bir çekmecelerin içine varıncaya 
rüyet 11ğdırılamaz: kadar her tarafı aradım. Kim-

İfte hi.diıe: 5e yok. Kız nereye kayboldu? 
"On sekiz yaşında, Geneıs Kapıdan tekrar çıkmıt olaydı 

de talebe ve pederimin nezdin- j mutlaka görecektim.. Pencere 
de bulunuyor idim. Bir sabah !erden harice atlaması da müm 
saat yediye doğru Yunanca kün değildi. Çünkü dördüncü 
bir kitabın sahifelerini karıftı. katta oturuyorduk. 

hitıralan, 21 alıı"'m lı:onıeri. 

ViYANA (517 -re) - 20 
yo f.,ni haldonda konfenna, 
milli 

ntti Karaköy Bllrekç; hrına ura 
da 34. 

da oturan kiracılara da ayn 
görünmüt olduiu için bu a 
korkudan haneyi terket 
mecburiyetinde kalmıştı .. 

Möayö Ginıepp Cavagn 
mektubunu töyle bitiriyor: 

Vak'anın kat'iyetle sıhh• 
ni ıiııte yeminle temin edui 

Ankete gelen cevaplar 
( 767) inci mektup .. 

Cammil Flaınmerion iıa 
ediyor : 

"Verilen bu teminatla ikt. 
etmiyerek vak'anın cereyan 
tiği mahalde tahkikat yaptrrt 
tım. Söylenenlerin harfi b 
ne doğruluğu sabit oldu .. 

nrken bir kapı açılır gibi bir Babam tuvaletini yapıp la 
gürültü duydum. Baktım ki, dönünce vak'ayı anlattım. He. 
mutfaktan doğru genç, güzel men ikimiz beraber merdivene 
uzun boylu bir kız geliyor. Ar- koştuk. Bir tey keşfedemedik. 
kaaında bembeyaz bir gömlek Babam henüz açılmamış olan 
vardı. Lüle lüle kumral saçla- sokak kapısının sürgüsünü çek 
n omu:ıılarından atağı dökül. ti. Kapıcıya sorduk, daha ıa
müştü. Hemen tebessüme ben bahleyin hiç kimsenin girip çık 
zer bir nazarla bana bakarak mamış olduğu cevabını aldık. Tetkike giriımezden e'ff'f 
önümden geçti. Sonra kapıyı Bizim apartımanımızın kar böyle vak' alan kat'iyetle i 
açtı. Ve gürültü ile kapayarak şısındaki dairede avukat Man- da ıarar etmekten ne çık•' 
babamın odasına girdi.,, zini isminde bir zat oturuyor- Sosiyete'nin muteber zümre 

Ben bulunduğum yerde ta- du. Ona müracaatla hadiseyi ne mensup münevver kim•" 
şa kaldım. Kendi kendime: Bu anlattık. Bu adam sözlerimi:re rin ••hadctlerini niçin ataı' 
kız kimdir? Bizim evde ne arı hiç şaşmadı. Tabii bir suretle tabakalardan kaba halk kütl 
yor? dedim. bizi dinledikten sonra şu ceva- sinin sözlerile bir tutmalıdır·· 

Takriben on dakika · sonra bı verdi: -" Tarif ettiğiniz Talat Bey - Bitti mi y• 
babam odasından çıktı. Muta. kibaldeki kn: bir sene evvel şim rum? · 
dı veçhile sabah yıkanmasını di pederinizin yatmakta oldu- ı Orhan - Bundan 
yapmak üıere mutfağa gitti. ğu odada vefat etmi,ti. Bu !u 1 pek çok garipleri var ... 
Ben merakımı halletmek için I zın plümünden sonra gelıp ge- ı 
d~r~al baba~ın çıktığı .~day.~ 1 z!o~iği~i gören yalnız si?,~eğil 



'- Zafiyeti umumiye, ittiha•ı•hk 
ve kuvvetsizlik halAtında bti-

1 yük f aide ve tesiri ~irilen Fosfatlı Sark Malt Hulasası 
• 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır • 

, ASİPİROL taklit değildir hususi bir müstahzardır. Grip, ıoğuklıma Deposu: Bahçekapı I' 

ve btltll.n airıla- S ı•h N tİ 
rın birinci ilacıdır. a 1 eca 1 

r 

Naim Vapur İdareıi 
İzmir ıür'at poıtaaı 

(20 S...t) 
Lüko 

Bedava Bir Ford Otomobili EVDE SICAK SU ADNAN 
vapuru 

veya 

İsteyenlere bunun bedelini 
nakden verdfiimiıce herlıııe• hayret ediyor! 

Bllaün hemen hemen bütün evler bir ıu tevzi mecraıına raptolunmu1;· 
tur. Bu, evvelce bir lükı ıelAkki eclillrdi. Halbuki her m.xlem _.umanda 
1-ayo dairesi, tualet oda11 batta bir veya bir ıJç llvabo vardır. Tatbikatı 
ılir'alle çofalmıı olan sıcak au evlerde silnbeıiin bir ihdyaç lıir zaruret : 
halini alıyor. Onun için her oofuk yanında bir sıcak ıu pnzi ı.ulunmak 1 
el-.dir. 

DENİZ KIZI 
EFT ALIA HANIM 

VE 

KEMANİ SADi 
BEY 

Pek yakında 

:.'::ta Perşembe 
ıünJeri Gal•ta nhhmından saat 

tam 18 de hareketle cloiru 
1ZMiR'e 

n pazu ıünJeri lzmir'den saat 
14 1 2 da hareketle lotanbul'a av 
Jet eder. Bunda ıatılacak bir fflY yok. 

...._.EKEN BİÇER 

Şimdiye kadar sıcak ıu lüzumu olduğu aman b.-lanırd1. Bu ıuretle 
lı-. vakit kaybolur hem de meıken bıfzı11ıbha11run asri prenıipleri itibarile 
evin sair yerlerinde de bulunması lazım gelen ıu mutfağa münhuır k•· 
lırdı. 

lna.ının ihtiyaçları sibi teknik de h&ıta dah& geni, olarak tekemmüli.ta j 
ujramıt ve yeni ihtiyaçlara ı-amen tekabül eden cihaz! • icat olunmuş. 

ıu. fı.\\'f.•l\\\\\\\\' 1 

8 EL V Ü 
BAHÇESİNDE 

Tafıiliot için Galata, Gümriık 

imr1ıomda Site f....,sez Han No. 
12 yaaıbaneaine müracaat. 

.. __ Tel B. O 1041. --ıf 

KANATLI 

onu OldGrilnüa, atra 

o •l•I Oldüreblllr ı 

Kanı sitıtk liıi Y1 ılra4h aileniıi hulalıll 
ve 1110111 tehdidi aHında butundunır. YOoudt 
mılyoıılaret mQhlik miknplarla ıııUleneatir.1 

Evinize 9oouk ithali, llklrlıllıl, ku• paluı 
•• 11ir bir 99k muhil lılltafıklar getirlt. 

INnek ' SIYritinek " biitüml• ha,.,..ıı 
tir'ade vt kat'ı ıuretlt Mııııek içiıı • 
enıitı vuııa, lılltün dthıyaea ıan-ış ılH 
FLIT'tir. Sarı Nnk ve ıip~ fiıgiti t-'te 
Uı:erindeki ukor mmiııtı dlkket ediniı. 

""''\\. \'" 
f " '" 

Ş•hirde ve köylerde pek ziyade İnti9ar eden iddihı<rlı eltktrikli ıu m· 
tıcı dha.aı dlier cihazlar kadar idareli olduğu ıibi fazla ollll'1\k 

lddiharlı elektrikli su ısıtıcı cihazı Elek
trik şirketinin tatbik ettiği husust tari
fe sayesinde su ısıtmak için sarfettiği 
cereyanı pek ucuza mal eder. 

Haznesinin huıuıi bir kaplamaaı oayeoinde ıu yüksek hararet dere<ıı
ıini b;itün ıön muhafaza eder. 

Anu edilen miktarda aıcak ıu elde etmek için bir muılugu açmak 
kilidir. Bunun haricinde ıu ıııbcı ciha•ı tamamen otomatiktir_ Ne neaa
Nte ne de tamire ihtiyaç göıtennez. Binaeru.lcyh azami emniyet ve sade· 
likle •zami konfor temin eder. 

Eıektrikli s11 mtıu cihazı ber evıle bulunması 
hazdır. 

s T 
lazımgelen ideal bir ci-

12 ay vade ile veresiye 
oatar ve teaiaatmı yapar ayet mOhOrlQ teneke Qaarlnde:bu reeım 

mevcut d•lll•• aldıOınıa mal FLiT d•Olldfı:. 

Umuınf 0.,0.u: J. BERT we ŞÜREKASI lstaıılıııl ·Galata V~oda hu 

Ziraat Bankası Koca
ıst. Ziraat bankasından eli Ş besinden: 

Mubemmen B Jed· M h ti M"~-•. .. .. .. . L .__ . . . e ıye • a e uaevver Muhammen 
Nevi Mevkıı Donumu Verııı kıy. · ... ymetı Sahıbı No Cinci veya köy mevkii K t• K · 
Hane Ahi Mustafa 250 metre 420 100 fesli oğlu Danail ' ıyL":'e 1 Lı.ymetı 

S. 1 25 20 . ıra ıra 
Dukkin ım oğ u ve saıre 129 Fırın Kemalpaıa Aynalı O 250 Gediğinin tamamı 
h
8

arap 175 250 
fırın karşısı mülkünün 6 da 1,5 

Saruhan 4 döniim Dan•il oğlu Koıti k 
ag ve saire öprüba!ı hissesi. 

f k d .1 . O Mağaza " Atik güm O 500 Çatı ve dötemeler 
Gayrimübadillere ait olup evaa ı J'U ar a göaterı en gayrı .. k dd . 

'f ·ı " d .. le ·ı , d . ru ca esı muhterik 4 duvar-"nenkuller bankamız marı etı e ve •f&ıs' a gos rı en ıera t aı-
f 1 1• t k dan ibarettir. ·esinde satılacaktır. Talip olanların az.• ma umat ama ve pey 137 fırn ,, " O 37• 

ıürmek üzere bankamın müracaatları ıl&n olunur. " 36 hissede 30 hiı-
d 'I J k sedir. Çatısı yok-1 - ltbu emval aleni müzaye e ı e .aatı a. ca tır. . D 

5 bet d d t tur. uvarları yı-
2 - Pey sürmek iatiyenler o/o 7, nu ın e epou o vere- kıktır. 

;eklerdir. . , . O Araa " o zoo 
3 - Bilümum harç ıe rüsum mütten".e ~ıttır. O ,. ,. Camlı iskele O 200 Şerbethane 
4 _ Bedeli ihale petin olarak nakden ıatıfa olun.ır. (Hasi- aıdır. arn-

ran 928 tarihli talim•tnamc mucibince eahabı itaihkaka verilen 208 Kasap dükklnı ,, O 800 
bonolar da nakit makamında kabul edilir.) .. Kapanönil 

5 _ Müıayede müddeti 6 hazira.':' 93~ de .. b8:tl8:~ak uzere 32 Fırın " Çar,ıbaıı · O 
l•mi ıündür. 26 Hasiranda peyler munaaıp goruldugu halde o Arsa ,. Akça camii 0 
hankamızca taliplerine ihalesi yapılacaktır. . , civan 

2000 
140 378 hinede M9 

hissesi, 
6 - lıbu müzayede 661 No. lı kanun ankamına tabıdır. O Ekmekçi " Hanlabatı O 

<2594) fırını gedeği anası 140 Halen 36 zira mü. 
rabbaıdır. 

------------------------- O Halen ıebze " Manas. O 300 Ebniyesi haraptır. 

Demir kapı inşası münakasası 
Karaağaç müessesatı müdiriyetinden: 
l.tanbul Belediyesi Karaağaç Müesıetıatı et satış aa!onuna 

bed 1. k f. 1271 lira 60 kurut olan bq adet demır kapı 
aıt ve e ı et 1 • •· ··dd ti k.. " k f J'I ve irmı gun mu e e mev ıı muna a-
ın aaı kapalı zar uıu 1 e Y h dd. k"f d ·· ··1d·· - .. t k t V rilen bedel a ı ı aye e goru ugu a -
ı~ya korulmuş ur4 Te muz 932 paıar günü saat ikide müesse
dırde ıhale kar~rı ~m krf edecekleri bedelin yüzde 
•edt> verilecektır. Talıp olanlar te ı , ·ı f . 1 . 

- · be · d t minat akçe11 makbuzu ı e en ıt erı 
yedı buçugu nıs tın e e k b l" 
ınudiri etinden alacakları ehliyet veıika~ını ve a u u. muta-

y . h . tnameyi muhtevı zarfları yevmı mez-
zk~mmın ımzay!k avık,adr .. diriyete tevdi eylemeleri lazımdır. 

urda saat on ı ıye a ar mu . ·· ··ı b·ı· (2552) 
R . h "n Müdinyette goru e ı ır. e11m ve ~artnameıı er gu 

Gayrimübadiller Takdiri 
kıymetkomisionu riyasetinden 

Şimdiye kadar yüzde ikilerini almamı• olan ıayrimübadil-
1- d . "hk k ek. 10 000 liraya kadar olanların 20,21 ,22, 
~r en ıstı a y unu · • ) 
., 23 h . 'hl . d komisyona müracaat etmelerı. (2775 

azıran tarı enn e 

bostanı (kaydı) tır yolu 
bahçe ve kötk böceklik 

altı meaar. 
lık caddesi 

.. 1 - 'Y ~karda evsafı yu.ılı emval 13--6-932 pazartesi ıil
nund~n tıbaren aç.ık arttırma ve peşin para ile 20 gün müddet. 
le muzayedeye çıkarılmıflır. Haziran 928 tarihli talim t 
dek. k"I .. h k h. 1 • a name 

ı et a e gore a aa ıp erme verilmiı olan bonolar da k.t 
makamında kabul edilecektir. na 1 

2 - ~ezkür emvalin ibale~i 4-7--932 pazarteai ııünü saat 
15 te Zıraat bankuının Demıryolundaki (Kocaeli-lzm·t) 
besi binasıı;da müteşekkil heyet huzurunda yapılacaktır: fU-

~ -. . T alıp olanların yüzde yedi buçuk nisbeünde depozito ak 
ç~ını ıhal~en evvel Ba_nka veznesine teslim eylemeleri. Daha 
zıyade malumat almak uzere bankanın muhasebe servisine İl· 
racaat etmeleri ili.n olunur. (2627) m 

Pazarlıkla Dükkan Hissesi 
Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Yemitte Tatçılar cadeıinde yeni 7 Noı lu dilkkinm 1/8 hiı

stı1inin hiç bir alıc111 çıkmadığından paıarlıJda satılacaktır. 
2 teıxıınuz 932 cumartesi ııünü pazarlıjın ıon ırünu olduğundan 
taliplerin saat on bir buçukta satıı komiavonuna mürııcaatlan. 

(Z7a) 

D 1 N LEYE C EK S t N t·z 

f!fo,s ~tlRUIT SA&.'r' 
.~ Susama, yum ~eriyete 
~ olan ceıasıdır. Tabii havası 

haı;miyeye malik Eno'ı 
"Fruit Salt" gazoz:lil toza 
bir ınıkdıtr limon sıkıldıkda 
ausamayı gideren IAtif, 
sihhl ve mükemmel bir 
müstahıır teşkil eder. 

S.bah .,. sk~m tıit b~ 
d•k au derıınund• bir 
kahw9 *-W• 'fl)lkıUnrı<J. 
!<4fıdl\ 

Naf a Vekaletinden 
Samsun-Sivas hattının 293-950 inci kilometreeine tesadüf ı 

eden yarma dahiline tekriben 80 metre tulünde bir tünelin İn
!•H kapalı zarf usulile münakaaaya konulmu!tur. 

Münakasa 10-7-932 tarihine müsadif pazar günii saat 15 
le Nafia Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya ittirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarlle Ticaret o
dası vesikalarını ayni gün ve aaatte münakasa komisyonuna ver 
meleri li.zmıdır. 

Taliplerin münakaaa t•rtnamesini beş lira mukabilinde An. 
karada Demiryolları lnı at dairesinde, latanbulda Haydarpaşa. 
da Liman itleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2739) 

Yerli ve Avrupa kumaş!aundan kuaurııuz - .. 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
hazır pardesll ve elb"a ler f(.vkallde ucuzdur. 

Eminönll, Kııımirci Ali Riza müossesatı 

1 3 ncü ko o&du i .:n arı 1 
Haydarpaşa hastahanesi ıh·. euesatı için 1,381,500 kilo ve 

tiyacı için 18,000 adet yumur- 1 l İnci fırka için de 1,076,000 
ta 1650 kilo tere yağı 5000 kilo 

1 
kilo ırıutbak odunu kapalı zarf. 

francala ayrı ayrı şartnameler- la ve ayrı ayrı ıartnamelerle 
le ve aleni münakasa ile satın münakasaya koomuttur. ihale. 
alınacaktır. ihalesi 21-6-932 si 5-7-932 salı ıünü •t•iıdaki 
salı günü a9ağıda gösteı·ilen sa 1 saatlerde komiıyonumuada ya. 
atlerde komisyonumuzda yapı· pılacaktırTaliplerin 9artnamele 
\acaktır. Taliplerin şartnamesi- rini almak üzere her gün ko. 
ni almak üzere her gün ve mü misyonumuza ve münakuaları 
nakaaaya iıtirak edeceklerin de na iıtirak edeceklerin de vakti 
vakti muayyende komiıyonu- muayyeninde teminat ve teklif 

(373) (2386) namelerile komiıyonu111uza mil 
ihale saatleri racaatları. (432) (2600) 

Francala 16,30 da • • • 
•u•ıın:ıeı!!m amm K. O. ve 1 İnci fırka ve Çatal 

Yumurta 15,30 da ca Mst Mv aıjtır etlerile Hay-
• • • darpaıa ve Gümi.ıtıuyu hasta-

Saddczade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postaaı 

Sakarya 
Vapuru 20 Haziran 
PAZARTESi 

günü ak,am saat \8 de Sirkecı 
nhtımından hareketle Zonguldak, 
l~lu, Ayancık, Sarnıun, Or 
du. Gire.sun, Trabzon ve Rize-.. 
ye azimet ve a.vdette ayni İıke
lelerle Göreleye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafıilô.t i-İn Sirkeci Mey 
menet hanı altında acentalıittıfl 

müracaat. Tefe. 22134 

St<, YRlSl:.FAIN 
Meruz aecnta: Galata KGpn 

batı B. 2362. Şube A. Sirkec. 
MUhOrdauade ban l. 3740. 

IZMIR • PıRE - ISKENDE

RIYE POST ASI 
( EGE ) 21 haziran Salı 11 de 
Galata Rıhbmından kalkar 

IZMIR EKSPRES 
POSTALARINDA: 

lıtıınbul • lımir Ücr tleri 
Kr. 

1. aci kamara 1500 
l. nci ., 1000 
3. ncQ .. srro 

TRABZON rösı ASI 
( KARADENiZ ) 22 Hazi-

ran çar .. ba 
18 de Galata rıhtımıııdan 

lZMfR - MERSIN POST ASI 
(MERSiN) 22 Haziran çar
şamba 10 da idare nhtı
ınııadaa kalkarbr. 

MERSiN POSTALARINDA 
fstanbul - lzmir Ücretleri 

1. nci kanıora 
2. nci 

" 

Kr. 
ı 200 
800 

G61 
yapraldarınıQ 
cazip ve göz 

_ kamaştın_.ı 
.-..110101 

81••• .,..re•t,' 
pıulra•ı ve aab11. 
•••• •aatar.a• 
mea bti ... Hle te. 
•la edeblllnlalz 
ki bu •uretlc eli· 
din temlzleam l
al J'llllluptmaaı 
Ye besleıameııl ıı
bl Üç akliadı a 
buaalfuıe vardım ..._ 

Haydarpata hastahanesi ih- nelerinin koyun etleri ayn ay
tiyacı için 7,200 adet pil~ ale- rı t•rtnamelerle ve kapalı urf 
nf münakasa ile alınacııktır. 1- la tekrar münakasaya konmu, 
haleti 21-8-932 salı günü aaat tur. ihaleleri 18· 7-932 pazar-
1!5 te komisyonumuzda yapıla 1 tesi günü 11,45 saatte koaais· 
caktır. Taliplerin ıartnamesini; yonumuzda yapılacaktır. Talip I 
almak üzere her giln ve müna· lerin tartnamelerini almak üze 
kasaya İttirak edeceklerin de re her gün ve münakasaya i9. u" .>. E 
vakti ıiıuayy nde komisyonumu tirak edeceklerin de vakti mu. ft M~ 
:ııa müracaatları. (376) (2389) ayy ninde teminat ve teklifna. m:::I 

4 
• 

4 meleriıe komisyonumuza ınüra s 1 M 
K. O. ve birinci fırka kıtaa- caatları. (456) (2772) O 

tlllDl sebze ihtiyacı ayrı ayn ihale saatleri ı 
tutnamelerle ve ka1>9lı aarfla 11 K.O 
münakasaya konmuttur. ihale- 11,15 1. fırka ) 

ıi !5-7-932 salı ııünil at•ğıda 11,30 Çatalca 
ııöaterilen saatlerde komisyonu 11,415 Hastaneler. 

-Bir ikramiye 
muada yapılacaktır. Tallpleria "' • • Ticarethan~min 1926 .. nesinden 
.. rtnamelerini almak üzen hu K.O. ve birinci fırke llıti1a- bu aen•ye kadar be.,.batını muhtevi 
IJÜD ve münakaaalarma ittirak Dl ~in 30.000 zar bin kilo un pa defterle n · " m"harrer bır dttt 
edeceklerin de temin t ve tek. aarlıkla alınacaktır. lbaleal 22. Jiiaı va iki adet yüz rlnnl bet ıı.. 
lifnamelerile vakti mua1yende 8-932 çartamba günü saat 14 ralık bono .. u kıt'a gümrük ak. 
komisyonumuza aaiiracaatları. ve 14.30 da komiıyonum11&da buz MnedinJ bir palceı deTUnuncla 

( 431) (2599) yapılaca tır. Taliplerin t•rtna- Beıiktat ile Karaköy araanıdaki trmn 
İhale Matleri m•ini _a~ Üzere her alla ve vayda unutulmu, oldupndan etiTe 

K. O. nunkl 15 pu~lıga lttıra~ edecekl':"'İn de ne elli lira ikramiye ~. 
F. 1. nınki ,. 

4 
• 18 vaktı muayyerıınde komıayonu Galatada Tiinel Cadde.inde (il) 

muz:a müracaatları. ( 457) I, No. h mağazada kaamir tüccan .._., 
K. O. merkez kıtaat ve mü• (2773) met Kemalettin. 



Menba Suyu ve Gazozu 
83brek, karaciğer kumlarını eritir. Mide, damar hastahklanmn tedavisine yarar. 

TBrkiyenin en 1af Ye hafif, en leziz fevkalide temiz suyudur. 
KOCATAŞ suyundan mamul gazozlar Avrupanm meyva tozlarım aratmaz 
Su lı.yaıın ıa lı:eadlsidlr; lçıiginiz ili, ıldcn ele, kapıan kaba, geçmemeli, membaıncan bardıtınıza kadar 

SIHH1, FENNi, hlılelcrin en yüksek teminaanı haiz olarak gelmelidir. 
BU TEMİNAT MEMLEKETiMiZDE YALNIZ 

Kocataş Suyunda mevcuttur 
Memleketimizde ilk defa olarak KOCATAŞ membıındı yapılan ( kaptı), ameliyat ve tesisatı idroloji ) 
fenlnln en mütelcamll telı:linl gösterir. KOCA TAŞ suyu membaından Büyükdere'dekl fabrikasına kadar 
içi emayı (porselen) borularla r;eUr, KOCATAŞ suyu, ve bu nefis ıudan imal ed:len soda ve 
ga.zo:dar lcondlliginden hareket eden modem malcinalar vasitısile kaynar sular içinde yıkanan ve buharla 

KURUYAN SIŞELERE el değmeksizin dolar, tıpalanır etiketlenir. 
Damacanalar da otomatik makine ile içlerine tazyikli su verilerek 

yıkandıktan sonra doldurulur 
olan kaplarda kalfa ve temiz KOCA TAS ~IJ'"U rn•••cı•t'nr. 

Kurtunlara ehemmiyetle ~i'ckat e .:in.z 

Kızkule Park ve Jaj 
Her akşam Darüttalim Heyeti terennümsaz olmaktad1r. 

Ahvali hazıra dolayısile fiatlarda tenzilat yapılmı,tır.Kapı duhuliyesi ve Ta,delen suyu S kuruş . u 

Türk Sigorta Şirket• 
4 Oncil Vakıf Haıı İstanbul 

ihtiyat ve Serm.ayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Tfirlıdye ft Bankası tarafından tetkil olunmuttur. idare mecli•i ve 
mO.dUrler heyeti ve memurlan kimllen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafınd" (200) il geçen 
acentalarımn hepsi Ttirkttir. Ttirkiyenin en mühim miiesseselerinin ve 

bankalarımn sigortalar1D1 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ııigortal&rını en iyi tuaitle yapar. Haaar vukuunda zararları sllr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

lasa~a ~ele~iJesin~en: 
Daireye müteallik ve fenni mezbaha umuru baytariyesini ifa 

etmek üzere elli heJ lira ücreti tehriyeli baytarlığa talip olanla· 
nn v< .• aiki reamiyelerile belediyeye müracaatları ilin olunur. 

(2697) 

DOKTOR 

1" .d 1 N ŞU K R U 
C ..ııili haıtalıklar mütehaasm 
Her gün öğleden sonra lııanbu. 

Türbe Babıali Caddesi No. lC 
Telefon 2,2622 

'.ti 
•• 

mOz'iç başağrrlar 1 ..... 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'I olarak 

izale edilebilirler. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 

Kansızlık 
ve kuvvet-1 

sizlikten 
mütevellit 

-- - --

FiKRi TEVFiK 

llF Taksimde Cumb 
abidesi karııaında No. 

Yeni 59 uncu ders 
Temmuz iptidasında başlı 
nr: Milddet 3 ay, dersler b 
' gündür. Mektepte verilen 
ve tatbiki motor derslerinden 
ada huausl garajımızda halt• 
ıamlrcllllc ıııbllcab yıpnnl•• . 

Mektebin ücretleri; oırek11 

talimlerinin adedine gör• 20 
4-0 - 50 liradır. Yaz ıati!lnd•0 

tlfade ederek mekıeblmize gi 
mektepli efeadllere yalnız bu yaz devrealoe mahsus olmak üzere 
1 O ıenziltt yıpılıcakbr. Fazlı ıafalltı almak için mektebin ııı 
programını isteyiniz. 

Kadın ve erkek amatörlere her uman hususi dersler verilir. 
Telefon: Beyogluı 2508 

Göz Hekimi 
Profesör 1 Birinci Sınıf Müıeha<SIS 

Dr. Esat Paşa Dr. Stileyman Şiil< 
·--• Ankara caddesi No. 60 Hilmi kltapbanesi yanında 

c:: Dr. H O R H O R U N 1 
Zührevi ve idrar yollan tedavihanesi 

lu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. B.O. 3152 

A e e A 

, 1 -z 
Türkiye ziraat bankası Samsun şubesindeJJ 
Yeni Defterdarlıkça ~ 

nuhammln d<vir 5• 

kıym .ıi kıymeti Hali hazır 1 Tapa kaydına nazaran 1 
Lira Lira Numara11 Cinıi Sokağı Mahallesi Mahalleoi 
500 4-1 Zemtn kat1ı"Icllrgir depo Anbar '' Kırbag Sait Bey 

2500 , 125-29 Üç katlı ahıap hane Hükfunet C. " " " 
4000 129-31 İki katlı kirgir IHıne " ~ " " " Ilı 
5000 • 135--37 Bir katlı makine tamirhanesl " " " " " S 
1500 137-139 Garaj ve Nafia anhan kıamen ana " " " " " 

1 
~-: JO • 266--112 lki katlı ki.rgir hanı " " " " " 
1200 2-4 İki katlı ahıap hane Bahariye " " " 
4000 • 53--16 İki katlı ahfap hane Umraniye " " " 
1000 97-45 lki katlı ahıap hane Kilise ıokağı " " " !' 
1000 51-26 Etrafı çevrilmit arsa Kiliae, Letafet " " " r 

1000 135-139 Bahçe Reşadiye Kırbaç ~ait Bey •i 
1000 8/ 4-20 İki katlı ahıap hane Refahiye Balıariyı " " ~ 
600 28.30.31-44-46 Ahıap hane Kıtla ve kayıkçı ojilu " " " ~ 

caddeleri üzeri. ~ ,, 
" " 

1000 10--1 Ahıap hane Kara Hoca d 
2000 314-208-210 iki katlı ahıap hane Bağdat caddesi Si 

Bahariye " " 
Çukur Çeım, 

,, ,, 
3000 312-206 İki katlı ahıap hane Bağdat caddeoi ~ 

800 , 1~19 lki katlı ahıap hane Arabacılar ıokafı ı 
Çukur Çetm• 

,, 
" 

" " .. 
2000 31-21 Bir bap hane Saadet caddeoi Rum mahalleal 

,, 
" 

2000 34-16 Bir bap hane Talimhane caddeai !" 
2000 1~ Bir bap hane Talimhane caddeol " " " " ~ 

" 
,, 

" " 

1 - Yukanda evsafı yazılı emlak 16-6-932 tarihinden itibaren açık arttırma Ye peşin para ile müzayedeye çıka!"'~İ 
mıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etki.le göre hak ıahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makamında kal!"' 

Şirketi Hayriyeden: 
ZA Yl - lS-6-32 tarihinde Beıik edilecektir. 

2 - Mezkiir emlakin ihalesi ihale günü kolommun altmda yazılı günlerin aaat on 1.--inde Sumun Ziraat bıuıkaıırJI taşta nüfuı tezkeremi, ııhhat ve to- ~ 
müteşekkil hey'et huzurunda yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen vakte kadar mezkiir hey'ete müracaatlan lazımdır· 

för veaikalarımı kaybettim. Bulan 3-T alipler mezkUr bankanın muhasebe aerviıine müracaatla kıymeti muhanmıineııin yüzde yedi buçu&u ıWbetinde pe1 
Eminönünde benzinci MebmetJ E· 

Vapurlarımızın kahYe ocaklarmm icar müddeti 12 Temmuz 
1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden iıticarma talip 
olanlarm heyeti teftiıiye riyasetine müracaatlan. 

akçelerini yatırabilirler. 
fendiye ıretirdiği takdirde nakden 4 _ İsteyenler aabf tartnamelerinin muaaddak ıuretlerinl Ye icap eden malOmab derhal muhasebe aeniıimize milr" 
memnun edilecektir. 212 ıicil nlllDll J catla alabilirler. 
rah toförKadri. 1ı1ı.;m;ıiıiii1İİİıİİİiiiıİı_ ........ - .......... - .. --.... --.. -·.--.. - ...... _ .. _____ .......... ıııııı; 

lenı •• uza ede ·ıA 

Türkiye ziraat bankası Samsu su besinden: 
Yeni DcfıerdarhkQ 

ıı uhammln devir 
kıymeti kıymeti 

Lira Lira 
4000 
1000 
5000 
4000 

2500 
1000 
1500 
1000 
500 

1soc 

500 
500 
500 
500 

2000 
10000 
8000 

10000 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
(x) 
(x) • 

(x) 

Hali hazır 
Numaraar Cinci Sokağı 
2~21 lki katlı ah9ap hane Hürriyet caddeai 
27-31 Tahtani kargir ardiye Çarkçılar 

SS-1-3-1 Kargir mağaza ve yazıhane Belediye 
2-17 Yekdiğerine muttasıl on bap Liman 

36-14 
~11 

11-7 
9 

33-12 
135-136 

mühtacı tamir mağaza. 
İki katlı ahıap hane 
Halen hali arsa 
İki katlı ahşap hane maa 
Mezru tarla 
Tahtani tuğla hane 
Kıamen arsa ve kıamen 

aranı 

Kilise caddesi 
Liman reisi 

arsa Kara Hoca 
Köy içi 
Andavallı 

tütün Ancı oğlu 

[bale 

Mahallesi 
Rum mahall6 
Şeyh Hamza 
leyh Hamza 
Cedit mahallesl 

günü 

Tapu kaydına nazaran 
Mahallesi 
Sait Bey 

'ttekte 

., 
~ 

E ., 
"' .. ., 

Sait B. Rum M 
Cedit mahallesi 

Bahriye 
Kadı mahallesi 

Re§adiye 
Bahariye 

Yeni Kırbaç 
Yeni Kırbaç 
Yeni Kırbaç 

Kırbaç 
Kırbaç 

Bahariye 
Reşadiye 

Sait Bey 
Sait Bey 

Sait Bey 
Sait Bey 
Sait Bey 
Kadı 
Sait Bey 

Sait Bey 

Sait Bey 
Sait Bey 
Sait Bey 
Sait Bey 
Sait Bey 

odait Bey 
Sait Bey 

Sait Bey 

p. 

N ..., 
°' .. 
:ı 

8 
8 ., 

f. • 

'<!' ,-
·-., ., .... .. .. .. 
il 
il. 

N ..., 
°' .. 
:ı a 

1~ 

Türkiye Ziraat Bankası 

Adana şubesinden 
1 

Mahalleoi Mevki! Cinsi Numarası Müdevver Muhammen 
kıymeti Lira bedeli Lira 

Si4li Orozdibak Bir otel 60,87,85,83 O 16,000 
4 dükkan 

s.ı 

1 -Yukarıda evsafı yazılı emlak 8 Haziran 1932 Çaqamba 
gününden itibaren kapalı zarf uaulile ve j)Cfin para ile müzaye
deye çıkanlmııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkile 
göre hak sahiplerine verilmit olan bonolar da nakit makamında 
kabul edilecektir. 

2 - Mezkiir eınli.k 28 Haziran 1932 tarihine teoadilf eden ıslı 
günü ihale edilecektir. lateyenler mezkur günde saat on heJte 
Adana Ziraat Bankasında müte§ekkil aabt heyetine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Müzayedeye iıtirak edecekler teklifnamelerini muayyen vak
te kadar makbuz mukabilinde ıatıı heyetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkilr 
zarfı mühürleyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. 
İıbu mühürlü zarfı teminat makbuzu veya mekttıbile beraber di
ğer bir zarf içine koyup iıbu ikinci zarfı da mühürleyecekler ve 
üzerine teklifnamenin hanııi ite ait olduğunu yazacaklardır • 

4 - Daha ziyade malOmat edinmek ve ıartnamenin musad
dak bir auretini almak isteyenler timdiden Bankaya müracaat 
edebilirler. (2628) 

C:ıldı 
oozmıy•11 

yegane 
TuaJet 

Sıbni yemekler - ljuııd 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile~ 

... _SATIE/ 

lıtanbul Birinci Noterlltiıı'1 

Efendim, f 
Biz zirde vaziüllmza Adell ~ 

Nesim Lm Hanını ve ı.....,ı f 
hay Ahuiaak beyninde kaı>ıl11~ 
deni ahkimm• tevfikan ictS ;/" 
calr evlenme aktnnıza dair fil ; 

mizde teati eylediiim!z evi~ I 
kavelesinde kanunu mederıı~ J 
ayrılıfı uıulünü kabul eyi~~ 
fumuzdan ethaaı aaliıece .,,. 

1 
,1 

mıık üzere keyfiyetin a)eh'.l•~ 
ve ilanını talep eyleriz efen°iı",I, 

Şişhane karakol File%0 '/' 

manı 3 No. lı daired~,:.jl 
Adela H. ve lırael "'' ,/, 

Abuiaak Ef. /,~ 
-11iu-iY°iir .. iiı"A·:;sJ1) 


