
22 HAZİRAN 1932 
7 inci -;;;;;-N; 2285 

NUSHASI S KURUŞTUR. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
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Mali politikamızdaki 
hassasiyet ve bütçe 

"Hüner fenalıklara meydan 
vermeden, zaruretlerin 
tazyikını beklemeden 

tedbirleri vaktinde almakhr'' 
Dünyayı tazyik eden buhran 

ne kadar sürebi.ir? 
daha 

Hiç bir aebep ve mülahaza 
ile bütçemizde mutlak bir te
vazun teminini ihmal edeme
yiz .. Tevazün; Türkiye Cümhu 
riyetinin bütçesi için esaalı 
bir tiar oldu. Bu zaruret her 
zaman için vardı; fakat içinde 
yaşadığımız müstesna ve müt
kül seneler içinde olduğu ka
dar bu lüzum hiç bir vakit o 
kadar ıiddetle duyulmamıştı~. 
ismet Pata; takdire ıayan hır 
inat ve ısrar ile bu memleket
te müvazene fikrinin anlaşıl
masına ve yerleşmesine çok 
çalııtı. 

lki gündür ki, Büyük Mil
let Meclisinde ıcnelik bütçenin 
müzakeresi oluyor. Maliye ve
kilinin bu münasebetle meclis
te söylediği sözler, delalet et
tikleri mana itibarile çok kıy
metlidir. Muhtereını Abdülha
lik Beyin en kuvvetli tarafı 
sözden ve sazdan ziyade rakam 
lara iltifat etmesidir. Her han 
gi bir itin bugünkü neticelerini 
dünkü neticelerile mukayese 
imkan ve vaaıtalarına malik ol
duğu zaman, insan o •t hak
kında en doğru hükmünü vere 
bilir. Maliye vekilimiz; mev
zuu bahis beyanatile efkan u
mumiyeye bu imkan ve vasıta
ları vermit oldu. 

Mali siyasetimizin teferruat 
ve tatbikata taalluk eden bazı 
hususlarını tenkit etme~, da_ha 
iyi tarzlarda halletme~ ımkanı 
olan bazı noktalar üzennde dur 
mak mümkündür. Fakat umu
mi hatları itibarile bu siyase
fin sağlaın bir hesaba müste
nit memleketin ihtiyaçlanna 

' . 1 ve bilhassa zamanın ıcap an-
na uygun olduğunu da kabul 
etmiyecek kimse . ~ulunma~. 
Biz burada insaf ve ıtıdıP;l sahı
bi insanları murat edıyoruz. 
Yoksa her meseleyi muayyen 
fikirlere menfi kanaatlere sap 
lı olduğ~ halde tetki~e yel~~ 
nenler tarafından verılecek hu
küm bizi o kadar alakadar et-

mez. kd" . l'k 
Hesapsızlık ve ta ıraız 1 • 

nf• te 
ten doğan fenalıklar me 1 " 

airini gösterdikten, birçok z~~ 
retler gelip çattıktan sonra . ır 
•Ürü tedbir arayıp bulmak nıs
beten kolaydır. Hüner; fena
lıklara meydan vermeden, za
ruı·etlerin tazyikını beklemeden 
tedbiJ !eri vaktinde almaktır. 

Hükiimetin mali politika
•ında bu hauuiyet çok bariz
dir: Her tedbir tam vaktinde 
alınmış, alman tedbirleriı_ı h~
dut ve şümulü zaruretlenn mile 
tarına göre ölçülmüt ve hem!'11 
daima hadiselerin önüne geçıl-
lniıtir. Millet Meclisinin. v_e 
hükıinıetinin bu hareketını; 
•İYaai basiretle tavsif etmekte 
ne mübalağa vardır, ne de te· 
Vazua miınafi bir iddia .. 

Unutmamalı ki, bugünkü 

ıerait içinde bir memleketin 
mali ve iktısadi meselelerini 
hal için tek bir tedbir kafi de
ğildir. lıin içinden çıkmak i
çin bir tedbirler silsilesi lazım 
dır. Öyle tedbirler ki, birinin 
vereceği netice öbürünün teai
rile hiçe düıebilir: Gümrük va. 
ridatı devletin mühim memba. 
lanndan biridir. Bu varidatı 
çoğaltmak lazım ... Fakat hükii 
met varidatın tezyidi kadar ti
caret müvazeneaının teminini 
de ayni zamanda düıünmeğe 
mecbur olduğu için gümrükler 
de tahdidi bazı tedbirlerle va. 
ridatın azalmasına da razı ol
maktadır. Yalnız bütçe müva
zeneıini dütünerek mesela ti. 
caret müvazenemizi, tediye 
müvazenesini ihmal etmekte 
tabii ki isabet olmaz. Bundan 
başka devlet makinesinin iıle
meıi umumi itlerin durmama
sı içln de ayrı ayn tedb!rler 
lazımdır. En büyük manfet; 
bütün bu tedbirleri biribirile 
en iyi surette telif etmektir. 

Hükumetimizin bütçe ve 
müvazene politikasından bahse 
derken, tediyede temin edilen 
intizamı da takdir ve memnu
niyetle hatırlamak lazımdır. 
Tediyede intizamın veya ak
sinin ne olduğunu anlamak için 
başka memleketlerde, mesela 
Balkanlarda ve vasati Avrupa
da olup biten şeyleri göz önü
ne getirmelidir. Bütün bu mem 
leketlerde ödeme nizamının bo
zulması; yalnız iktısadi buh
randan müteessir olan halkın 
ıztırabmı arttırmakla kalmı
yor, basit tedbirl~rle karıı.Ian
ması zor bir tehlıke halınde 
0 memleketlerin umumi niza· 
mmı ve rejimlerini tehdide ka
dar gidiyor. Bunu yerinde gö
rüp anlamadan mukayese yap
mak ve sağlam bir hüküm ver
mek müşküldür. 

Buhran seneleri; dünyanın 
her memleketinde umumi ha
yat yolunun en dar, aşılması 
en güç bir geçit noktası sayı
lır. istiklal gayesine, milletin 
refahı gayesine ulaşmak için 
bu geçidi mutlaka aşmak lazım 
dır. Umumi buhran devrinin 
ne kadar süreceğini kimse tah. 
ınin edemiyor. Fakat dünya. 
nm muhtelif memleketlerinde
ki tezahürlerden, ufuklarda be 
liren bazı alametlerden bunun 
çok uzun ıünniyeceği anlatılı
yor. Nihayet.~ille!lerin taham 
mül kabiliyetının bır hududu 
vardır. Tehlikeyi gören devlet 
damları meı'uliyeti alarak ra 

dikal tedbirlere gidemiyorlar. 
Bugünkü politika sahnesinde 
maatteeasf bu kıratta büyük 
adamlar yoktur. Fakat hadi
seler, diplomatların kararını 
beklemeden yürüyor. Muhak
kak ki, her gün bir~z d~ha bu. 
nalan efkan umumıyenın taz-

Dün Mecliste kabul 
edilen bütçeler 

Recep Beyin nutku ürekli 
alkışlarla karşılanmıştır 

Ziilfii Bey Refik Şevket Bey Rem:ıi Bey 
. ANKAR:°"! 21. (Telefonla) -. 1 ~inlik müca.deleai ııibi esaslan. ih

Mıllet Meclıaı Kazım Patanın n- tıva eden tıinıu ü bir nutuk ırat 
yasetinde toplandı. Bütçe heyeti etmiştir. Recep eyin bu beyana
wnwniyesi hakkında aöz söyle- tı sürekli alkıtl ra mazhar olınut 
mek Üzere daha dünden IÖz almıt tur. 
bulunan meb'uslar aıra ile kürsü-
yü iogal ettiler. ilk sözü Retit B. 

Recep Bey 

(Gazi Antep) aldı. Recep Bey Re 
§İl Beyi takip etti. 

Recep B. in cevabı 
Recep Bey {Kütahya) aöz ala 

rak Sım Bey (Kocaelinin) dünkü 
beyanatına cevap vermit, fırka 
prenıipleri, buhran, babalılık heci 

Pahalı •k gok .. 
Mulıı_!',1,: fift;· ya meb'uıu 

bahcliıİ..1.a. iL.o) - \.,.;uld.ö ede· 
rek tahai kanaati olarak memle
kette babalılık olmadığmı, baha 
lıJık olaa biJe bunun izaJeai Sırrı 
Beyin beğenmediği devletçilik aa 
yeıinde olduğunu aöyledi ve Sım 
Beyin kooperatifler hakkında bah 
aettiği kitaba naklikelam ederek 
umerak ettim, cördüm. Türkiyede 
kooperatif yaramaz" deniyor· 
mut. Bunu ancak bir dütman IÖy 
leyebilir. Sırrı Bey naııl oldu da 
aöyledi bilmiyorum" dedi. 

Ve kooperatiflerin faydalan 
hakkında izahat verdi. Bundan 
sonra Sım Beyin aldığı mektup
lara da temaı eden Recep Bey: 

Fırkamız vatandaılann iılerile 
yakından meıguldür. Binlerce ve 
binlerce meaeleler için fırka hü
kfunetle dalına hali temaatadır" 
dedi. 

Vergiler meselesi 
. Remzi Bey (Sivaı) Sım Beyin 

dünkü içtimada bazı m mleketle 
rin veraileri harbi umumiden ev
velki hadde indirdiğine dair olan 
iddiaımı mevzuu bahaederek bun 
larm yanlıı olduğunu ileri aürdü. 
Fiyatlann düıürülmesi meaeleıi
nin çok çetin bir ameliye olduğu
nu izah eyledi. 
Sırrı B. tekrar kürsüde 
Sırrı Bey {Kocaeli) IÖz alarak 
(Devımı 4 üncü sahif«Je) 

Siiryant kadtm patrik vekili mahkemede •• 
- Yazısı mahkeme slitunlarında .. -

yiki karııaında bugünün devlet 
adamlan uzun müddet hareket 
siz kalamazlar. Nihayet bu za 
ruret ve tazyikler; onların mes
uliyet vahimesine kartı bir ne
vi müdafaa ve mazeret silahı 
olur. 

Senelerdenberi çetin bir 
mücadele içinde çırpınıyoruz. 
ZatJ1an geçtikçe hu mücadeleye 
karşı bizde bir nevi alışkanlık 

hasıl oluyor. Dikkat edelim 
ki bu alııkanlık; dikkat ve has
sasiyetimizi azaltacak dereceyi 
bulnııasın .. Sonuna kadar ayak 
ta kalmak lazımdır. Bu taham 
mü! ve feragatimizin mükafa
tını; buhran senelerini takip 
edecek devirde fazlaaile göre
t"sıııi7iz.. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Fırkagrupu 
Toplandı 

ANKARA, 21 (A.A.) 
Ciimhuriyet Halk FırktıM gra

pa mutat içfimaını l>uııün öi
leden •onra T ekirdalı meb'u· 
nı Cemil B•;yin riyas•tinde ak 
detti. Milli kapotajm devlet in 
hiMırı altına alınmaa hakkın· 

da mli:sak•r• ve münakafO •· 
diler•k bu meHlenin fırka 

pupu idare heyetince teıkil • 
dilecek komiıyon tarafından 

daha eıtulı nırette tetkik edil
men ı!e netice.inin lfl'UP heye
ti umumiye:ıine bildirilmeoi ka 
rarl11Jhnldı. 

Usulsüz 
Tevziat 

Bu paradan ~ 

bin lirası zim
mette görün

!Lise talebesi ve dersler 
Randımanı çoğaltmak için 

neler yapmak lazım? 

Müderris Muslihittin Adil Bey 
aksayan taraflara dair müşa. 
hede ve mütalealarını söylüyor 

mektedir. Bu ih Maliye rnüfettiıi 
tilasla alakadar SAFFET BEY 

görülen Üsküdar malmüdürlü
ğü veznedan Hafız Ali ve Üs
küdar sabık varidat katibi Sa. 
Iih Beylere de itten el çektiril
miıtir. Almanlar müzakere
Emir Fars.:aIHz. )erden memnun degı" ·ıı 
Yarın gıdıyor 

Dün şehirde bir te
nezzüh yap ılar 
Emir Faysal Hz. dün öğleden 

sonra tehir dahilinde bir gezinti 
yapmıflardır. Emir Hz. yarın va
purla phrimizden Batum'a ora· 
dan da Tahran'• gideceklerdir. 

İstanbul muhteliti 
Eskişehire gidecek 

ANKARA, 21. A. A.- lıtanbul 
Muhtelitinin Ankarada yapacağı 
maçlan itmam ettikten ıonra cuma 
akf'UDI Eıkitehre gideceği ve irada 
cumarteıi ııünü Eskiıehir muhtelit
ile bir müaabaka y-cağı müıtah-

berdir. ----

Yeni Fenerbahçe 
yurdu için 

ANKARA, 21. A. A. - Ankara 
Muhahzgücü yeni Fenerbahçe kulü 
bünün in.,..ı için 100 lira teberru et 
miıtir. .-.ı-ı-... 

Beynelmilel tah
lisiye kongresi 

ROTERDAM 21 {Milliyet) 
Beynelmilel tahlisiye kongresi bu 
gün açıldı. Kongrede Türk tahli
ıiyeıi namına tahlisiye umum mü· 
dürü Necmeddin Bey bulunmak
tadır 

''Temps'' gazetesine göre de 
halledilecek 

daha çok müşkilit vardır 
BERLlN, 21. A. A. - Gazeteler, 

bu aabah Lauıanne konferan11 hak
kında betbinane mutalealar yürüt
mekte ve tamirat meaeleainde zuhur 
eden ihtiliıflar haıebile konferanı 
meaaiıinin ilerlememekte olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Gazete muhabirleri, ııafi bir taz
minat tediyesi hakkındaki Fran11z 
noktai nazarını teırih ebnekte ve 
Almanyarun hiçbir ııüna tediyatta 
bulunmak imkanına malik olmadığı
nı ilave eylemektedirler. Muhabirler, 
hali hazırda geniı bir tahlisiye ame
liyesine giriımenin mevzuu bahsol· 
duğu ve ıiyaıi tediyahn münakaıa-
11na girqmenin zamanı olmadılt id
diaaında bulunmaktadırlar. 

Von Papen ne diyor? 
LAUSANNE, 21. A. A.- M. Ton 

Papen M. Grandi'yi ziyaret etmit
tir. 

M. von Papen gazetecilere vaki 
beyanatında konferanıı &zı111 araam
da bir takım mühim müıkülittan 
dolayi fikir ayrdıklıırı mevcut oldu
ğumu, fakat bir takım köprüler kur 
mağa çalııddığmı söylemiıtir, 

Temps ne diyor? 
. PARIS, 21. A. A. - Havao ajan 
aından: Teınpı gazeteıi yazıyor: 

Üç devlet anı11nda dün müıtere
ken Cenevrede yapdmağa baılanı
lan ve bugün devam edilerek tabiati 
le diğer baılıcıı devletlere de l"f-

Von Papen ve M. Herrlol 
mil edilecek bulunan mükilemel 
t~rki t~lihat. konferanımın meoai:i"~ 
nın netıcelerı hakkında bir mana '-

(Devamı 4 üucü sahifede) 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

İşsizlere iş bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
it arayanlarla İfçİ arayaalar a

rHmda tanuuta b ılAclıimmr 
günden beri, serek it ...,yan1ar. 
dan ııerekse itçi anyanlArdan pelr 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
. ektuplar maksadı tethil edecek 
bir tar:ı:da tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette 90-
ğaldığmdan behsedilen ifsiditin. 
·<•İzlerin ihtiyaç sabalarrna daiıl· 
'!laôklarnıdan ileri ııeidiğine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta viliyetlerde malcineci. mo
törcü, tesviyec~ tornacı, iyi llİr 

.fülgtr, maranııoz, alitı zlraiye 
tamirciıi; elektrikçi fU veya lıu 
ihtisaı itc;ileri ve ustaları yoktur. 

Onun için biz iısizlerle iıçi is
teyenler aresında taY8uutta ı.... 
lunmak isteyoruz. 

Gerek lstanbula, ııerek ...-. 
leketin her köıeıine pmil olan bu 
tavusutun daha müsmir ve fay. 
dalı olması:11 iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız şudurı 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diler taraftan beledi
ye nıiıleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdütleri ve ali-
kadar idare amirleri bulundukları 
yerlr.rdelô iKi ihtiyacını < ..,ıaı, 
mahiyet, ..,..,ı, verilecek ücret 
ve İf flU"llan tesbit edilerek) ı.ı. 

ze bildirirlerse bize müracaat et
.... Ye a.ı.-lerini bıralaıuı olar 
iıalzleri kendil-'ne bildirecefiz. 
Bu suretle h- iısiı: kalan ve 
memele!Htin neresinde it bulab; 
kceiini bilmediji için buaalan 
Y8tancfatlanmıza bismet etmiı, 
b- de m-leketin her tarafın< 
lair ~ ırfuıide itçilerin dafılaralı 
müfit hbmetler deruhte etmeleri 
ne yardım etmiı olacato. 

Hususi miiea-t sahipleri dı 

bu buaustaki ibtiyaçlannı biz< 
bildirirlerae memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasll işçiye 
ihtiyaı:rnız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
it.adar ücret istersiniz, lstan
bul ."aricine gider misiniz. 
hususi bir şartrnız var mı i' 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhaıip veya 

diier hi2met talep edenlerle ihti
yaç sahipleri U'llamda da bu ta
vauutu yapacaio. it isteyenle. 
de, İfçi ve memur arayanlar dr 
,.elrtuplarnu ~ıatanbul, Milliyet 
cazeteai it tavaaıut büroıu" na 
mı- ıöndermelidirlerl. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyüle biz 
mettir. 

• • • iş VE İŞÇİ İSTEYENLER 
İş isteyenler lata müracaat. Bankada ve tica

retbanel..-de bir çok seneden be-
451 - Haseki cambıuiye ,_. ri çalıtmıı, Türkçe, Fransızça, 

hallesl vezir odalan sokafında Almanca, İtalyanca bilen, ve mu
No 39 Mehmet ef., tİpoııraf ma- laaaebe iılerind.. çok malilmatlı 
kinalannda kiat vericilik ile ça· bir &en{ efendi lı ara.mal<tadır. 
lıfm&I, 150 kuruı yevmiye ıı. ça- • Tercüme itleri n veznedarlık ıi-

lııır. Tqraya gider. bi iıleri yapar. 

452 - Yeni Poıtabane arka- 454 - 25 Yll!ında faal bir genç 
sında En.itip hanmda kahveoi la- mahiye 30-40 lira rnaaıla it ara· 
zet. 21 YatındadD', okur yasar ka maktadır. Her hususta tekeffill o· 
puculuk, odacılık, tahsildarlık ııf- luıunaktadır. Müracaat• Bebek 
bi bir Jı anyor, tafraya gider. Tramvay durağı 194 No. 

453 - F. G. Po•t Restant Ga- iffet hanım. 

iJfenılekette 

Muhtar 
• 
intihabında 
Arbede çıktı ve üç 

ki~i yaralandı 

Ruama karıı 
Bulunan aıı 

Şehrimize henib malü
mat gelmedi 

lki seneden beri Paatör Ens
titüsünde çalışan bir baytarımı 
zın ruama kartı bir aşi keşfine 
muvaffak olduğunu F ranaız ga 

IZMIR, 21. - Bornovanın Çiğh-
köyiiııde muhtar intihabab yapdır- zeteleri yazmıtlardı. Bu aşi hak 
ken bir hadise çı1mu, ve adliyeye in kında henüz tehrimize mütem
tikal etmittir. Hadisenin mahiyeti mim maliiınat gelmemittir. 
ıudur: Belediye umuru Baytariye 

Çiğliköyiiııde muhtar intihabatın- müdürü Esat B. vaki olan mü-
da, üç muhtar namzedi vardır. Bun- racaatımıza c-aben d . t" 
lar Lutfi, Muslih ve Osman efendi- ~· emış ır 
ler namında üç :ıattir. Bu üç zabn ki; 
da kendilerine göre taraftarları var- "- Şimdiye kadar rüam aşı. 
dır. aı yoktu. Bu hastalık gayri ka-

lntihahat günü üçe ayrılan köylü- bili tedavi bulunuyordu. Bu i
ler kenıü nem~etlerini k.uandınnıık 
için ellerinden geleni yaptılar. Neti- fete karşı aşı bulmak için bir 
cede Osman Ef. muhtar intihap edil çok uğratanlar vardır. Tatbika 
di. Bir tarafta intihabat faaliyeti de tı baytariye mektebinde de bu
vam ederken diğer tarafta Osman na uğraşan iki baytarımızı ge
Efendinin muhtar olması için çalı- çenlerde kurban vermiştik. 
ıan Rasim. Cemal ve Fahri namla- Pastör Enstitüsünde çalı•an 
nnda üç kar~ sopa ve bıçakla ya- ' 
ralandı. Türk meslektaşımız, bu atıyı 

iddiaya göre bu üç kardet, Çiçek- bulmıya nihayet muvaffak ol
liköyü muhtar intihabatında rey sa- muşsa, medeniyete büyük hiz
hibi olan Palamutköy halkına reyle- met etmiş olacaktır. Henüz bu 
rini kullanmamak busutunda telkin- hususta tafstlit almıt değiliz. 
de bulunmuılardır. Bu üç yaralı kar · · d'I" , 
dqle beraber bu biditey· bazırlıyan Bız, şım ı ık yalnız Pastör ün 
!ardan Mushi., Murat, L~tfi, Mubar l tarbon atısını biliyoruz." 
rem, idris, Kör Mehmet, Mustafa Ye 

Y alrup ruunlanndalci 8 ki!i de inti
habata fesat kanttttmak maddeein
den zannaltma almınqlardır. 

Mardinde çekirge 
mücadelesi 

Mardinden yazılıyor: Viliyet da
hilinde, çekirııe mücadele faaliyeti, 
mücadele müdür ve memurla.nam 
bütün gayreti rile devam etmekte
dir. 

Vilı'i) et dahilinde kıt mücadelesi 
esnasında çekirge yumurtaaı ile do
lu olan arazid• birinci ve ikinci haf
riyatın yekunu itibarile 83.608 dö
nüm razi çift ile ıürülmüı ve 18605 
döniim araziye de çapa muamelesi 
yapd~ ve bu aı-azide 17769 amele 
çalııbrdmııtır. 

Hiçten bir cinayet 
Elazizden bildiriliyor: Gecen cu-

martesi akf&DU saat sekizde ıehri
mizin Sarayıatik maballeainde bir 
dövü,me olmuş ve bu dövüıme neti
cesinde attar Sabri Efendi Süleyman 
Ef. yi tabenca ile ôldürmüıtür Cina 
yet bir hiç yüzünden vukubulmuş
tur. Maznun yakalanmıt ve Adliy,.. 
ye verilmiıtir, 

Adanada halk yay
laya çıkıyor 

Adanadan bildiriliyor: Şelırimizde 
fU ııünlerde yaylaya göçmek huıu· 
sunda büyük bir faaliyet ııöze çarpı
yor. Bu sene ilmektep imtihanları 
bira7 geç bittiği için yayli mevsimi 
biraz geçikmiıtir. Fakat timdi bir
çok aileler civar yayli.lara ııidiyor
lar Yaz günleri tehir çok sıcak ol
duğu için yaylalar cankurtaran ııi· 
bidir 

Lindberg'in 
Dönüşü gibi •• 

Amerikada Mis Ear
hart için 

ıenlikler yapıldı 

1 AB ERLER 
lrak'ta 
Tenkil 

lbni Rif ada kartı 
asker sevkediliyor 

Chi!~'de 
Moratoryom 

lngiliz ve Amerikan 
tebaası kaç

mağa hazırlanıyor KAHiRE, 21. A. A.- Son daki
llada IGDailiyedeki İngiliz kıtaatının 

NEVYORK, 21. A. A • - Atlaa lrak'a hareketlerinin tehir edilmit ol VALPARAISO, 21. A. A.- Chi-
okyanosunu ııeçen kedın tayyareci dutu habet- verilmektedir. Sebebi li ' de bulunan lnııilizlerle Amerika-
Mls E.arhart burada hararetli teza· henüz malüm değidir. Çünkü vücut- lılar evvelce ihtiyaten yer tutmuş ol
hürat ve alkıtlarla istikbel edilmit- lannı zaruri kılacak bir güna karga· ı duklan gemilere binmek için hazcr-
t!r. ! talık zuhur etrniş olduguna dair biç j lıklarda bulunmaktadırlar. 

NEVYORK, 21, A. A. - NeY bir haber yoktur Valparaiıo'da vukua gelen miica-
York tehri. AY1'11padan avdet ..ı- North-tonahire alayına men- deleler esnasında 20 kişi ölmüı, 50 
kadın tayyareci Miı Earhart'a fn- sup 500 kiti yarın tayya...,lerle Bağ f kiti telef olmuttur. Dün akıam li
kallde istikbal merasimi yapmqbr. l dat'a gitmeğe amade bulunmakta- mana iki Cbili gemisi gelmiştir. 

Amerikaldann mutantan "Kab· dır. Gemilere her türlü kargaf8lık a-
ramanlar Y ~lu~ iı~ni vermiş ol~k Bu kuvvetler 1.-alı: dahilinde vazi· f m!ll~rine karıı alet açılma11 emredil 
lan Bn>lvay m her ıkl tarahnda bın yetin tevazzuh ve teneV\'Ür etmesi- mıttir. 
lerce seyirci mevki almı~ !"ılunu.yor ne intizaren kısa bir müddet kela- ' Chili'de, gerek hesabı C&\"İ ve ge-
du. Ve bu sırada Gratte-Cıel denden caldarchr. 1 rek fatora olıun, bütün alacaklare 
blnalann üzerinden uçan bir takım 1 kartı ınoratorium ilan edilmiıtir. 
tayyareler, tayyareclnin alayına refa LONDRA, 21. A. A.- Reuter a SANTIAGO DE CHlLt, 21. A.A. 
kat etmekte idi. jansmdan hildirilı,.or: Havaı ajansı bildiriyoı·: 

Amerikada buhran 
DETROIT, 21. A. A. (Miıigan). 

Aınerika belediye resilerinin milli ic; 
tlmada bir nutuk söyleyen Nn Y ork 
belediye reisi M. V alker, Ameıika
mn büylllı: merkezlerinde Y&flY&n 
balkın bir kumrnm çekmekte oldulı
lan iztiraplAn heyecanlı bir ifade İ
le tasvir etmit, amele sınıfı çocuk· 
lannın ekserisinin kifi derecede gı
da almadıklarını ve çoktan ağzma 
kader dolmuı olan hııstabanelere gir 
mek için sıra beklemekte olduklannr 
taıvir eylernittir. 

Bostan belediye reisi M. Curley, 
daha ıimdiden 10.000 kitinin İfsiz 
olduğu ve 10.000.000 amelenie de 
ücretlerin ten:illinen müteeıısir bu
hınduğunu ıöylemittir. 

Umumiyetle ,büyük sanayi merkez 
lerlnde binlerce erkek ve kadın ka
fi derecede gıda ve libıutan mahrum 

lımailiyedeki lngiliz kıtaatı lrak'a Ôrfi idare kanunu ilin edilmi~tir. 
gitmek üzere harekete amade bu- ~okaklarda ölüler ve yaralılarla ne
lunmaktadır. Bu kıtaat Akabe mın-· ticelenen kargaşalıklıu· vukubul
takasma nufuz etmit olan lbni Ri. mu.tur. 
fada ile 400 kedar taraftarıru yakft- Chili hükumeti. bütün borçları i
lam.ak huıuıunda Hicaz aıkeri kuv. çin ıımumi hir moratorium ili.n et· 
vetleri ile teşriki me~aj etmek va· miştir. 
zifesi ile mükelleftir. ll.i C! :1i h-"P gemİ•İ •Ükutü iade 

lbni Rifada ve taraftarlarının bu ve yağmacıları e.c;İr etmek vazifesile 
bavalide uzun müddet muka-.em't mükellef H'OO kadar bahriye efradı
ederniyecelderi tahmin olunuyor. Zi nı hamil olduğtı halde geceliyin Yal 
ra ihtiyat kuvvetleri tükenmeğ..? bat p1t.raiıo limanına giı"Tniştir. 
lamıştır. Birçok ! n<ı'iliı ve Amerikalılar kaç 

Bombalı ikl 
Otomobil 

Beyaz sarayı uçur
mağa mı geliyor? 

m..:ık malo•a'1ilc vapurlara yana\mak 
çarelerini aramaktadırlar .. 

Clıili ecuebl lktısat miite
hassısları daııet ediyor 
NEVYORK, 21. A. A.- Cbili bü 

kümeti, Yunta'nın iktisadi programı 

1 
nın inlcitaf şekillerini taharri etmek
te olduğu sosyaliını tiyaseti hakkm
da istişare ve tavsiyelerde bulunmak 

1 üzere 4 Avrupalı iktisatçı davet et· 
rniştir. 

bulunmaktadır. VASHINGTON, 21. A. A.- Reu 
Bu iktisatçılar, Verner Sombert 

{Almanya), Alfredo Pareto (ltalya) 
Pien-e Dominique ve Beracba (Fran 
oa) dır. i . • ter ajansından bildiriliyOI': 

taJyan maJıyesı Hükıimet merkezine giden yollar, 
ROMA, 21. A. A. _ Hazine, 31 1 ıdıkı bir nezaret altında bulunmakta-

mil 4~~ 'I "t ır. 
~~!ısta 4 yar """h. mıı.:ı°:.:::.: Beyaz Sa.rayın muhafız kıtaatı tak 
~vl ıennayeye ta ıp u\ -.iye olunmuştur. Nev Yoırk hafi iı~ ı 
l • 1 tihbarat servisinin, Beyaz Sarayı 

M. Boralı cumhuri
yetçilerin 

siyaseti aleyhinde Ma,..ı ayı zarfında varidat 1 nül- ı berhava etmek üzere iki şab11n bom 
yar 662 milyona, masarif te 1.713 ba yüklü bir otomobille ş~hre doğ
milyona balli olmuıtur. Yani 51 ru gelmekte bulunduklarır.a dair is- ı VASHINGTON, 21. A. A.-Cüm 
milymı açık vardır. tib~I eylemiş oldıı~u hir habe~ Ü- ı huriyetçilerin son konvansiyonları 

UIDllDli açılı yekunu 2.250.000.000 zern!e d~~a _b2lka ); • .,tak~m ilıtıyat neticesinde karar vermit oldukları 
.ı.... ledbırlen ıttıh pv -j· 1 iç.ki nıemnı~yeti hakkındaki •İyaaet-

Dabili duyunu urnDmiye yokunu • 
1 

!erinin garabetini telmih eden ayan-
92.112.000.000 olup sabık va- <lan M. Boralı, hararetli bir mern-
:dyete nazaran 82.000,000 n:ıiktarın- Egeye mi 1 nciyet taraftarı olmauna rağmen M. 
da bir tenakus arzetmektedır Hoover'in bu baptaki aiyasetini tak-

Ba0kalarda, mevduat miktan D •• t •e? viyc etmiyeccğİnİ beyan etmi,tir. 
13.137.000.000 olup 30 nisana na- UŞ U e 
zaran 938.ooo.oooo noksandcr. Cenevre'de Ame-
lngiliz harp gemileri 

Fenlandiya 
sularında 

::ikan pJAnı . 
Tayyareci !"evuıe 1 CENEVRE, 21. A. A. - Fransız 

Stack'tan haı:ıer yok Tngiliz ve Amerikan mümeasilleri a
ra .. ndaki mükiılemeler devam etmek 

LONDRA, 21. A. A.- Cuma gü tedir 
VARŞOVA, 21. A. A.- Dantzig'i nü Hindiıtan'a gitmek üzer "lcs. Dün akşam M. Herriot, M. Bon-

t~k~t ola.o, lnı::iliz torpido muh· ton tayyare mey<lan.!'dan ı,8 t cour ile Amerikan mu~~baılan ara 
np~en, Gnyd~ ~n gelm;k!e olan in etmi~ ve bu ayın 19 undan sahaiıle- s •ı ia cereyan eden. mukileme es"_':'
gilız filoeuna iltihak etmıttir. . yİn Halcbe müteyeccihcn Atir.adan ı sında m~eu~ aıkerı k~vvetlerde yuz 

Filo ile birlikte Abo ( F enlandı· 1 uçmuş olan tayyareci Neville Stack- de 25 nıs . ınde .tahdıd~t yapılma11 
ya)'a doğru yollarına devam ecı... <1.an paur ınhahındanberi hiçbir ba- hakkındaki Amer~an planının mev· 
cektir. ber al·namamıştır zuu bahsoldup ıoylenmektc, fakat 

• Al b J ı bu buıusb Fransız ve Amet"ikan 
Bır man a onu, j mümessiller ara .. nda bir ititaf ha· 

Lehistanda yere indi lspanyeda .ı1 olmadığı ~emi: ediı:.ı.tedir: 
KargaşabkBar f Mauçurı Çın gumrük-VARŞOVA, 21. A. A. - Bir mü

sabakaya ittirak etmi' hulunan bir 
Alman balona Lehi•tan dahilinde 
Gniezao yakınında karaya inmeğe 
mecbur olmuştur. 

SARAGOSSE, 21. A. A- Zabı-
lerine sald rıyor 

ta ,..ı.rin hi.- mııhalle•ind y\ıkstk VASHINGTON, 21. A. A.- c ... 
k~drette 14 biiyük bo"1'>a keıfeımi- mahiri müttehide hariciye nezareti, 
tir, 

1 
y2ni ~'lanç~ri hük_umetinin Çin !l'üm 

3 yolcusu sağ •·e salimdir. Poliı, BARSELON, 'l 1. A. A.- Sendi r:ıl,J:rı \?.n1datını 11tifa. etmek 11te-
balonu zapt ve n::üsadere etmitlir. ka' tler hiüa •rev yaom>kfa ol!>n m"'ıınden cdnyı, Amcrıkada m vcut 

e · l d' l J h"k" · Paris - Tahran fabrika amelelerile olan te.aniitleri 0 
.""' ışe.c;e ap?"ra u umeti 

ni i•pat için ıırev jjjp etmi\!"d:r. ne2dınde teyıt eylernıştır. 
hava yolu Grevci < arl<· a1l~r.nda:ı . bfr'sini Fr"aı ı:ıız meb'usan 

kurtannok ma.·.adıle hAp1'haney~ 
.1:A~RA_N, 21 ~- A.- ~iralay ı taarruı etmiılerdir. SiYil muliafrz, meclisinde 

Girier ıle bı~ıı Rignot PansTah- kıtaatı sükünu tesis ve lade etmq
ran arasındaki h va yolunu 29 :o.ıat tır. 
te katederek buraya vasıl olmu~Jar. Hii'<um-t, komünistliğin fİddetle 
der. teczıye edileceğini ilin eylemiıtir 

' ..... ......_ __ _ 
PARIS. 21. A. A.- Mel.usan 

mecliai, bugün açılacaktır. Fakat bii 
yiık encümenlerin intihabına ancak 
yarın ba§lanacaktır. 

Dusr;e!dorf'ta · Mali projelerin tetkikine devam ... Bir ayda ne kadeı dilmcktedir. Salahiyettar mebafil, 

, . .:.: -'~ ! • 

iz.mir Rıhtım şirketi davas 
lZMlR, 21 (Milliyet) - Rıht1111ı tirketine ait pa 

1,880,000 frankı bankalardan alarak babası Eliıı:arin bo 
ödemek suretile emniyeti suiiatimal etmekle munun ln. 
nin yeni davasına bugün batlanmıttır. Mahkeme bu dev 
ğerile tevhidine karar vermittir. 

Komünistler mahku,,. o/dula 
İZMlR, 21 (Milliyet) - Komünist otelci Kerim ve l 

him beşer sene, karısı Melek H. üç ıene, putacı Ali Rma bir 
ne, Osman Zeki on aya Mahmut 6 aya mahkUm edilmitl 
Diğer maznunlar beraet ettiler. 

Ankara ya dolu düştü! 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Bugün öğleden sonra 

ra ve civarına. dolu ile karışık yağmur düşmüttür. Yağmur 
çeyrek saat devam etmittir. 

Yugoslavyada kanlı nümayiş 
BELGRA T, 21 A.A. - Hırvatistanııt her tarafında 

1926 da parlamentoda katlo!unan Radiç ve arkadatlarının 
rasını taziz için büyük merasim yapılmıttır. 

Bu meraainı umumiyetle sakin geçmittir. Yalnız bir 
yerde ufak hadiseler olmuştur. Ezcümle Bosanskiadıı. nÜDI 
çiler komünist propağandaaı yaptığmdaa dolayı tevkif edi 
olan birini kurtarmak için hapishaneye hücum etmişler -ve 
!erine geçen polis memurlarına sopa ve tatla tecavüzde bu 
muşlardır. Polis silahla mukabele etmiı ve bir nümayifÇİ 
müştür. Batka tatkınlıklarda bulunan nümayifçilerle poliallll' 
rasında sokakta müsademe olmut ve bir jandarma ağır ıu 
yaralanmıştır. Altı kiti tevkif edilmittir. 

20 Halkevi daha açılıyor 
ANKARA, 21 A.A. - Y enideıı 20 vilayet merkezinde 

kevleri açılacaktır. Bu ev1 rin açılma merasimi önümüzdeki 
haziran cuma günü yapılacaktır. O gün saat 15 de C. H. Fı 
Katibi Umumisi Recep Bey Ankara halkevinde yeni evleri 
cak mahiyette kısa bir nutuk iratedecektir. Bu münasebetle 
velce açılmış olan 14 halkevinde de ayni saatte toplanılarak 
zahürat yapılacaktır. Yıldırım piyesi temsil olunacaktır. G 
Recep Beyin nuktu, gerek piyes Radyo ile her taraftan cl"inM' 
lebilecektir. Eski ve yeni bütün halkevlerinde radyo tertiba 
ikmaline çalışılmıştır. Cuma günü balkevleri açılacak olan 
vilayet merkezinin isimleri şunlardır: 

Antalya, Bilecik, lcel, Edirne; Kastamoni, Kayseri; 
lareli; Kütahya Rize; Sinop, Şibinkarahiaar, Tra!.on, Giret 
Ordu; Zonguldak; Gaziantep; Kocaeli; Yozgat, Van, Tekird 

iki milyon frank ihtilas 
PARlS, 21 A.A. - Mali bir gazetenin idaresi başında 

nan ve 2 milyon frank ihtilla etmekle zan altına alınan L 
kardeşler ceza mahkemesine ıevkedilmitlerdir. 

· nhisarlarda tevhit t 
bikatı nasıl yapılıyor 

Umumi müdür izahat veriyo 
Tuz ve Barut 

teşkilatı şimdi ik aynen kalıy 
inhisar idarelerinin tevhidine 

ba\landığını yazmı,tık. Müalıirat 

idare&inin Tütün inhiaar idareai 
binaaına nakline batlanmı,tır. in 
l1isar1ar umum müdürü Hüsnü B. 
dün bu huausta bize demittir ki ı 

•·- Mü::.kirat inhisar idareıinin 
tefti• memurin, evrak muhaıebe 
ııibi tevhit edilecek olan tubelerl 
Tütün inbisannın bu kabil ıube· 
leı-ile birleştirilerek nakledil· 
mektedir. Tuz inhisarı ,imdftik 
Ankara'da çalıtacaktır. Barut İn· 
hisarı da şimdilik olduğu gibi ka· 
liyor. Bu inhi&ar idaresi, ileride 
tevhit muameleıi in&~Jaf edince 
diferlerile tevhit edilecektir. Şim
dilik merl<ez te,kilatının tevhidi 
ile mefgulı.iz; mülhakata henüz oı 
ra relmemiştir." 

lzmiıde tahsil 
hayatı 

Hii.<ı11ü Beg 

Gemi kurtarma 
anonim tirketi et Yedik? Nü mayi~ er ı hükumetin mernu•· maa~ı•mnm ten-

i zili tas vvurunda bulunduğunu fa· 

1 k
.k h .. d DUSSELDORF, 21. A. A.- Bu- kat bunu bbilSI eJecek memuriyet- IZMIR, 21 A. A.- Cümbuı·iy~; 1 ANKARA, 21 - Gemi ku 

Yapı an tet ı at, ıe rımız e d lk" "d b" •-- 1 , __ •· • t k t'I F ka 1 . 'l" .. , h 1 
f
. t 1 kt Huöu j ra a evve ı gece yem en ır ta....., ere a=m ~yın e meme sure ı e ya Hali: ır sı zmır vı ayetı ı .. are e ma lnhiııarı baklanda hazırla 

et sar ıya mm aza ma a 0 ~ • k 1 ki ı ı B' d · paca"'ını beyan etmektedir. k -'- k u· ·-- ~ - t kted'r Belediyece tu arga.şa • ar o m11ş ur, ır evrıye yeti bu ıene ız ve erae mua ım kanun layihası ali.kadar encüO"'"" 
nu go~ e"!'e.kl ı · .. 1 bir o.dam üıtündo toplanmı! olan a k · -1- cak al b 1 ~ tul an ıstatıatı ere gore, geçen ay b" ko • . b .10h . c rusya omÜnistJe- mekteplerınden ç ... a t e e er şe de tetkik edilmektedir. Uyiı.-r 
zarfında mezbahada 52 bin ko· ır mun?ıt ı:ru unun ll!ö a~~ıne refine önümüzdeki cum."\ günü saat göre gemi kurtarma anoainı ~ 
yun ve 1900 kwur sığır zephedil· ma~z kalmıı ve ta!a t~!almuştu•. rİnİn bir teklifi 18 de Baiıribabadaki balkevinde bir keti unvanile )'ii%de 70 hiaaeıi 
mi,tir. Takip edilen eaasa göre, Bıraı sonra, şehri" dıger sokakla-
b" k yunun aikleti vasati 20 ve nnda da arbed=ler olmuştur. BERLIN, 21. A. A.- Pruıya di- çay ziyafeti verecektir. kümele ait bir ıirket ihdM ecfi 
b~r 'iu-m tilıleti de vaaati 100 Komünistlerin tanruzuna uğrıyan 1 yeti maliye encümer.i, komünistlerin 1ZM1R, 21. A. A.- Şehrimiıde cektir. 
k:f0 "hetabile, ııeçen ay zarfında polis __ ateş ~çmıJ, yold~n lr"f"'.'lcrdan bir tak~_iri_ni kabul etmi!tir. Bu tak- Karııyaka ve Burnovada bulunan ... 
keıilen koyun ve sığırların et mik ~e numayıuılcrden bırçok kımse a· 1 nrıle hukum~tten aene~ı 12,000 mar b;çki ve dikif yurtlarında bir müd- Evvelce Seyrisefainin % 45 •• ..: 
t 1 230 000 kilo tubnaktadrr. gır surette yaralanmııtır. kı geçen vandatın hazıne menfaati- . k 1 . aesine aahip olduğu ııemi ku~ · 

Baunm, "ık' tar' 30 au"ne takaı·m edı"lm' • Dusseldorf yakininde ki.in Ekrat- ne müıadefe eclilmeıi talep olunmak 1 d_ehttenl ben d~valm ~bnt. e ite t~hanaıı lun- · k b. • • k t "' 30 Jııil! 
' • ta b" H'tl · k ·· · ti af d B ı 1 h an ar netıce enmıt ır. m ı ar- ma fır e • yenı ıır e e .,. · .J11 

ce, ıehrimizde günde 41 bin kilo ~ .. • .. er~~· .. omunıı er taı· ın· ta _ır .. u. ıuret e top. anacak oh•n me j . !ebeye di lomalan tev ae ile•• mevcut memur kad~ 
et iıtibli.k edildijti anla,ılır. isten dan oldurulmuşlur. balığ, ı;sızlere tazmınat olarak veri- d~ ~~j'"!'a~ ta p iıtirak edecektir. 
bul nüfusu 700 bin he~abile nü- lecelı: vo bu paralarla muhla~lara y .. - ,. e ı mı!lır. 
fua başına iaabet eden vasati iı· Gorgulof temmuzda dım edilecekti.- lrntihanhrın ikmali münasebetiyle 
tiblô.k niabeti de 59 küsur gram Sosyalistler, takrirlerinde my ver· 1 b'itün dikit yurtlarında birer sarıl 
tutmaktadır. muhakeme ediliyor mişler , Naziler, Nasyonalistler ve açılmıştır. Muğla'da mahsul 

Mecidiye köyünde son zamana m..-k"7 fırkası mensuplan müs- ------
kadar günde 40. 50 koyun satılı- PARIS, 21. A. A. - Katil Gorgu· tenkil kalmıılardır. d MU~LA, 21. A. A.- Vili 
yordu. Bu köyün ıehir budutlan loff'un davasmm temmuz aynun i- landtağ encümeninin bu kararı- Çegirge mÜCa eJesf 
dahiline alınma11 üıerine kaııap- kinci nııfından evvel Seine cinayet nın aneak nümayiş mahiyetinde bir sahil mıntakalarında harman İt 
lar, mezba.hada resmini verip kea 1 mahkemesine sevkolunmıyacağı !uymeti vardır. Zira, ne Prusya di
tirdikleri etl.,ri artık Mecidiye'ye muhtemel görülmektedir. Gorguloff 1 yeti ne de Prusya hüloneti böylebir 
götürüp satmamaktadırlar. un avukatlannm temyiz istidası bak karar İttihazına salahiyettar değil. 

Et fiatları, kuzu perakende 60 kında temyiz mahkemesinin ay ni.

1 

dirler, Hazineye .Ut kanunların tan-. 
• 65, aığır 50 • 55, koyun 70 • 80 

1 
bayetinde bir kerar vereceği tahmin zim ve ilam sat..biyeti Almanya bü. 

kunıf araaındadır olunma.ktadır kUmetinindU. 

MUCLA, 21. A. A. - Fetiyenin faaliyetle devam edilmektedir. 
Karaçulha köyünde ve köycetizin koltesi geçen seneye niıbetle 
toppalar ve Y aagi köylerinde fa~la • 
kurak arazide ve Boyobeşı köyünde , fazladır. Yuks•k mllltakalanla 
çekirge zuhur etmiı ve mücadeleve 1 lık mahtulıit benüı idrak 
batlanmıtb& miştir, 
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fiatlarında dünden itibaren tenezzül 
3 

.-~--~!!'!----~---.-------------~ı 

başladı •. 
~ Ekonomi Mahkemelerde Maarifle 

~ Buğdayda mahsôs bir 
tenezzül var •• 

Gümrük 
Hamalları 

Daha iyi bir zaptı
rapta alınıyorlar 

Fen memurlarının 
if ad el eri mü bayin! 

Mahkemeye 
Verilmedi 

Yakılmak 
• 
isti yenler 

•••••••• Gümrük hamalları ıimdiye ka 
dar bir di.iplin altında buluma
yor ve bu yüzden de bir çok ba
di.eler oluyordu. 

Ecnebi mektepleri 
şimdi daha sıkı 

kontrol ediliyorlar 

Nureddin Münşi B.e 
göre cemiyet 

teşkil edilecekmit 
Gelen telgraflar daha ma.. 

kul fiatlar arzediyor Gümrük idaresi hamal tetkila
tını muntazam bir şekle ifrağ için 
bazı uauller vazebni,tir. Her am
bar ve antreponun methaline ora
da çalıtacak hamallann fotoğrafi
leri aıılmı,tır. Bundan batka ha
mallara numara verilmittir. Ha
mallar biı· fabrika amelesi gibi 
muayyen aaatte gümrüğe gelecek 
ler ve numara alacaklardır. Cel
miyen hamaJlar o gün hisse ala
mıyacaldardrr. 

•••••••• 
Yanan Altın Makas mağaza_ 
sında tekrar keşif yapılacak Dünkü aktam gazeteJe .. inden 

biri Beyoğlunda bir F ranıız mek
tebinin Maarif idaresince mahke
meye veriJdiiioi yazıyordu. Maa
rif idaresinde yaptığ-ımız tahkika 
ta göre, böyle mahkemeye veril
mit bir mektep yoktur. ilk tahsi
lin miinhaııran Türk mekteplerin 
de yapılması hakkındaki kanuni 
mecburiyetten .sonra ecnebi mek
tepleri daha oıkı bir kontrola ta
bi tutulmaktadır. 

Ölüleri yakma cemiyeti henua 
reamen tetekkül etmeden müea
ıislerine, öldükten sonra ceoetl.,. 
rinin yakdmaaını istiyen ve bu hu 
austa teahhudatta bulunmiya i
ınade olan 14-00 kiti müracaat et• 
tiği yazrlmıttı . Cemiyet müeas,ı
lerinden olup riyaaete namzet bu· 
h_ınan Zahire Boraası Başkimyage 
rı Nurettin Münti B. bu huıuıte. 
kendisiJe görüten muharririmize 
demittir ki: 

Dun borsada buğday evvelki ve 
ıeçen wünlere nazaran daha dü· 

il tük fiatle muamele görmiqtür. 

balı. Paris'ten Kuru iiziim, fındık, 
hububat, arpa, malt İncir, pamuk. 

Alakadarlar Ofiıten mahimat 
alabilirler. 

lkı fubat gecesi Mahmutpaşs
da 44 Altın Makas" mağazaıında 
vuku bulan yangını kaıten çıkar
maktan auçlu lzrail Suvilya efen
di ile yeğeni laak efendinin mu
hakemelerine dün aebah Ağırce
za mahkemesinde devam edilmit
tir. 

Baraom Ef. Beyoilu birinci cez& 
sulh hi.kimliiine müracaatla pat
rik vekili Abdülahat Ef. ile refi
kası Meı·yem kerimeleri Viktorya 
ve Behiye gelini Cemile H. larla 
oğlu Selim ve damadı Abdülgani 
Ef. kı· aleyhine dava etmitlir. Da 
vacJ, patrik vekilinin bütün aile
si efradı ile birlikte kendiıini tah 
lı:ir ve dövmeğe teaaddi ettikleri
ni. iddia ebnektedir. Bu davanın 
dünden itibaren rüyetine batlan· 
mııtır .. Dünkü cel•ede davaci 
Hanna Baraom Ef. ile maznunlar 
dan Behiye ve Cemile H . !ardan 
rayrıaı ha-zır bulunmu,ıardır. 
Hanna Baraom Ef. davaaını tetrih 
etmif, maznunlarda hidiseyi İn· 
kar etmişlerdir. Abdülahat Ef. 
mahkeme eınaaında demittjr ki: 

Dün tehriınize 24 vagon buğ
day ıelmifti. Gel .. telgraflar da 
daha makul fiat arzedlyordu. 
Borsada ilk aabflar Af&i• fiatler-

Oda meclisinde 
Ticaret Odası meclisi buırün 

toplanarak iş ve kazanç kanunla 
nnı mUa:ak~re edecektir. 

den ~ıldı ve aaami 8 kurut otuz 
Parayı seçmedi. Bu •uretle buğ
day flatlerinde aon iki ıünde 20 -
30 para bir tenezzül vuku bulmut 
tur. Bir haftalık ihracat 

Gümrük tarife 
Nisbetleri 

Tarafeyn avukatları arasında 
aaabi 1nünalca,alan mucip olan 
dünkü celsede yangmın erteai gii. 
nü ilk keşfi yapan Eminönü bele. 
diyesi fen memuru Tevfik Bey 
dinlenmi~tir. 

Kanunun netrinden evvel mek 
tepte mukayyet bulunanlar ilk 
tahsillerine ecn.,bi mekteplerde 
devam edebileceklerdir. 

"- Cemiyetimiz henüz reamea 
tetekkül etmiş değildir. Müraca• 
at ettik; bir haftaya kadar miıaa
adeai veril~ek ve cemiyet faaliy• 
t~ geçecektır. Henüz toplanıp in· 
ti,!ıab1":'ızı yapmadıKımız için be
nım reıa ve Salih Murat B. in u
mumi K Utip olacağımız hakkınd.
ki Df!.frjyat, tahmine nıüatenittir: 

Gelen telırraflara nazaran, A
nadolunun bir çok yerlerine, bil
haaaa lıunit, Kastamoni, Merzi
fon Çorum, 2dremit ve havalisine 
ııafl yafmurlar yafmııtır. 

Son bir hafta zarfında muhte
lif ihra.9 limanlanmızdan fU mile• 
tar ihracat yapılmıtbr. 

lzmirden: 2560 kilo balmumu, 
6,606 deri, 180,000 kilo palamut, 
137,000 kilo tütün, 51,000 kilo 
üzün ihraç edilmiftİT. lzmirin in
cir stoku 3600, üzüm ıtoku 340, 
000, afyon stoku 110000 kilodur. 
Sar.ıaundan: lskenderiyeye 11514 
kilo tütün. BaraeJona ve ftalyaya 
1812 .andık yumurta ihraç edil
mi9tir • 

Tevfik Bey yangının magaza
nın bir yerinden çıktığını, her ye
ri çok dikka tli bir muayeneye ta
bi tutmasına ratmen, içerisi gaz
li talat dolu bir çuval ,önnedifi
ni ııöylemittir. Halbuki ikinci ket
fi yapmıt olan Belediye merkez 
heyeti fenniyesinden Nusret Bey 
geçen celsedek\ tahitliı(i esnasın· 
da yangının iki yerden çıktığını 
ve içerisi ga~lı talat dolu bir çu
val bulunduğunu aöylemiftİ. iki 
fen adamının yekdiğerini nakze
den bu ıehadetlerinin telifi ıçın 
her iki fen adamı müvacehe edil
diler. Müvaceh<.>de ikiside kanaat 
farında ısrar ettiler. 

Mıntaka sergileri 
Koca Mustafap&fa 28 inci ilk 

mektepte civarda bulunan on ka· 
dar mektebin ittirakile bir mınta 
kıı. aergisi açılmı,tır. Sergide, tale 
benin bir •enelik meıaisi ile mey 
dana gelen eıerlet' tethjr edil
mektedir. 

Şimdilik belli olan 8 müessİ3tir.' 
Onlar da benimle lhıan Abidin. 
Dr. Oaman Şerefettin, avukat H• 
aen Fehmi, Anadolu Aja.nımda 
Necip, Dr. Ali Rıza, Necip Mağ .. 
mumi Beyler Dr. Ali Rıza B ia 

Pamuk vaziyeti 
Ofiıi.n haftalık pamuk raporu

na nazaran aoa hafta zarfında 
Pamuk fiatlarinde bir tereffO mü
•ahede edlhnittlr. 

Meclise sevkedilen 
layihaya göre hangi 

maddelerde 
tenzilat var?. 

"- Ben kendisini ne tahkir ne 
de darba taoaddi ettim, yalnız: 
"Atlahtan ko.-k, benimte uğrat· 
ma" dedim .. 

Sergi 21 hazirandan itibaren 
temmuz İptidaıına kadar her gün 
saat ondan bete kadar açıktır. 

refikaaı Hanımdır. • 
Cemiyete, öldükten sonra ce .. 

setlerinin yakılmaıını iatiyenler
den 1400 müracaat vaki olduh 
doğrudur. Hatta bu mikdar dah• 
fazladır. lçl.,rinde kadınlar da 
vardır. Sahipleri iotemedikleri ve 
cemi':etimiz de resmen faaliyete 
ceçmı, olmadıiı için, bunJann ht 
viyetlerini ifta edemezsem de a
ralarında bir çok maruf 7.evat bu 
lunduğunu ııöyliyebilirim. Faaliyo 
t<e baflayınca , bu zevatın her biri 
öldükten ~nra ceset l~rinin yakıl 
maıına razı olduklarına dair ce. 
miyetimize noterlikçe mu~addl\k 
birer muvafaka tname vrrecekler. 
dir. 

Geçen hafta pamuk pİy&1&1ın 
da bazı tahavvüller husule ıel
ltıİftir. Bunda Amerika mahsul 
Vaziyeti hakkında aon gelen ha
herlerin &mil oldufu zannedilmek 
tedlr. 

Giresundan: 61 l çuval iç fın
dık ihraç edilnıi~tir . 

Kıbrısa ithalat 

ANKARA, 21 - Meclioe oev
kedilen kanun layihasile ırümrük 
tarife ni.betlerinin tenzili teklif 
edilen maddelerin ba,lıcalan fUn 
lardrr: 

Bunun üzerine mahkeme, cel 
miyen Behiye ve Cemile Harum
lann celbine ve şahitlerin dinlen 
meıine karar vennittir. Mubake· 
meye 29 haziran çarsamba günü 
devam edilecektir. 

Bilhaaaa talebe velilerinin ziya 
retleri faydalı olacaktır. 

Yerli sigorta 
Şirketleri 

~ 
r ekirdağında bu se- 7 Haziran 932 de mevkii meri

yete giren muaaddel Kıbns güm
rük tarifesine nazaran Kıbrıaa İt· 
hal edilecek bazı maddelerin it
hali.t reımi far!alattırılmıttır. 

Tarifenin 32 inci maddesinde
ki hamızatı ıahmiyenin reami o
tuz liradan on yedi liraya, tutkal 
maddesindeki gonıaJatanın reı
mi, sekıen liradan on liraya, aair 
deriler maddesinde aıkleti on ki
loya kadar olanlar on liraya, on 
kilodan on sekiz kiloya kadar o
lanlar beş liraya, on aekiz kilo
dan yukarda olanlar üç liraya, 
keza derilere ait olan 73 üncü 
maddenin "C" fıkrası ataiıdaki 
veçhile tad il olunmu,tur . 

Dünkü celsede şahit olarak yan 
gın tahkikatını yapmıt olan ko
miser muavini Ragıp Bey de din· 
lenildi. Ragıp Bey ifadelerinde 
müteredditti ve hidiseyi ihtima 1-
ler serdederek anlatıyordu . 

Bir suiistimal davası ne mahsul iyidir 
Tekirdağ Ticaret Ye Sanayi O

da11ndan ihracat Ofla.ine gelen 
lnalWnata nazaran, Tekirdai mın 
takaımda seçen seneye nisbetle 
kıtlık zeriyattan arpa mahsulü 
";, 10 nisbetinde fazla, buğday, 

J Çavdar o/o 10 noksan zeredilnıit· 
tlr. 

1931 de mahsulata zarar ve
ten fareler imha edildiğinden bu 
<-nıe mahıulilnü.n zeriyatın nok
Aanhğına rağmen iyi ve fazla o!a
Ci\ğı tahmin edilmektedir. 

Ceçen ıene kutyemi ve keten 
ohumu mahsulü farelerin tahri. 
atı yüzünden l' " 25 noksan idrak 
d ilmİftİ. Bu aene yaimurauzluk 
ü:stahailleri endi,eye düşürmü~-

ü. Fakat aon yağan yağmurlar 
a 7.İyeti ıslah etmiştir. Bu sene 
eten tohumu ve kufyemi istihsa

l" tının % 25 fazla olacağı tahmin 
dilmektedir. Geçen sene kufyemi 
~haulu 80 bin çuval idi. 

Türkiyeden mal 
• • • ıstı yenler 

Türkiyeden mal almak Üzere 
lise vaki olan müracaatlara ait 

' inci li?tteyi neırediyoruz. 

Veneditken Tu2lu balık ve bil· 
aıa ton balığı. Almanyadan 
u ~yemi. Çekoalovakyadan Boy-

' " • kemik, barsak, hathaf. Tri
t eden Malt hulasaaı. Bruxelleı' 

den Meyan kökü afyon ve meyan 

L ___ BORSA __ _ı 
21 Haziran 1932 
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Bu meyanda ihracat maddeleri 
mizden olan peynirlerin resmi 3 
kuruttan 4 kuruşa, buğdayın kan
tanndan alınan reıim 6 kuruıtan 
1 Şilin 3 kuruşa, İflenmiş derinin 
kıymeti Üzerinden alınan reaim 
yüzde 20 den yüzde 25 e çıkanl
mıftır. 

Trabzonda 
fındık 

• yen• 
Sikleti altı kiloya kadar olan

lar yirmi, altı k ilodan on kiloya 
k a d a r o lanla rdan on lira, on kilo 
dan yukarıye olanların resmi altı 
l ira ya tenzil olunmuştur. 

TRABZON 20 _ Ye ni mah- 98 "umaralı tarife numaruı a-
sul fınd1" aliv:·ui 55 lr.uruıtur. İç 1 ta.Cıdak.i veçh_ilc: tadil e~ilmiftir: 
Üzeri.nt: muamele olmu,tur. Fiat- ... M~rınos, tı~tık,. alpaga, lame, 
1 • . ı ·· " k 1 mu- stah•ili du·· .. rıgoru, d eve, kı~mır, ıevyot, Avua 
erın ull•u o ması 1 _. · b 1 d k" • .. d "· kt d" M h ul viiksek tra ya yapagıaı, un ar an ırlı 

fU.n urme e ır a ' - - 1 1 · - ı· k 
lerde fazla 1'1 .aklarda az olmuş.. o an arın res!"ı uç ıra, yı anmıt 

' ç olanları on lıra, lc:ararmıf veya a .. 
tur. tılmr~ olanları on bet lira, boyan 
Mug~ la ipek istih- mıt olanla;ı ~n aekiz lira. 

Her nevı yunden ve kıldan i-
sal ediyor pek maddeıi ehemmiyetli tadille

re uğramıt ve bu maddenin resim 
niabetleri tenzil edilmittir. MUCLA, 21. . A - Vilayetin 

aahil mmtakalarında yeni İpek mah· 
sulii idrak edilmi4. bllı mıntakalar
da da ham ipek iatihsaline başlan. 
mııtıı·. Muğlada evlerde iptidai ve
sait, ve usullerle fakat iyi cinı ipefc 
istihsal edilmektedir. 

Londra borsasında 
LONDRA, 21 A.A. - lngiliz 

liraıı, son hafta zarfındaki auku· 
tuna devam ederek 92 frank ola
rak kapanmıttır. 

Bu tenezzül, burada tamamile 
normal addedilmekte ve dolara 
kartı yeniden itimat göaterilmeğe 
haşlanılması ile İzah olunmakta
dır. 

Fıstık maddesine atideki mik
tar ili.ve olunmuttur: ''Sanayide 
istimal edilf!cek idi fıstıkların 
mani ekil mevat ile tağyir edil
miş olarak gelmesi veyahut vüru .. 
duoda tamami1e tafyir edilmeai 
m~ruttur." 

Kakaonun tanf" reami kırk bet 
liradan yirmi liraya kakao yağı
nın resmi otuz altı liradan otuz 
liraya tenzil olunmuıtur. Sanayi· 
de müstamel yağlar birleştiril
mit ve resim haddi on bet lira o
larak tesbit edilmittir. 

Debagatte müstamel mevad[ 
nebatiye ve huli.satarı maddeain
deki kuru huliaalar Üç lira, ma
yi huli.salar ve miiıtahzaratı kim 
yeviye terkibi ne olursa olıun bu 

Birkaç hafta e•vel dolara ait hul&aaların reami yedi liraya indi 
endi~eler, havadan aatış~~r yapı_I· rilmiştir. 
masına ve dolar mukabıhnde bır· Yirmi dört İngiliz numarasın
cok ecnebi dövizlerinin satın a1ın- dan yukan katarsız yalın kat pa
~na,ına sebebiyet vermittir. muk ipliğinin reami 38 liradan 22 

liraya tenzil olunnıuftur. 
Altın mikyasının terkinden beri Katarlı t~k telli yirmi dört in-

kambiyoların tanzimi sermayesi- giliz numaraıından yukarı iplikle 
nin ihdaa edilmit olmasına rağ- rin reami kırk bet liradan yirmi 
men fngiJiz liraıı yegine ıpekü- dokuz liraya tenzil olunmuttur. 
lasyona müsait döviz ola_r~k kal: Katarlı çift veya daha ziyade 
mıf olduğunda'.' ve tahvılı. ka.b~I telli İpeklerden on dört fngiliz 
dövizlerin en zıyade emnıyetlısı numaraıına kadar olanlann reımi 
bulunduğundan dolar satışların· kırk iki bucuk lira, dört numara
dan en fazla İstifade eden döviz, ran yirmi dört numaraya kadar 
bittabi lngiliz lirası olmuttur. olanlar kırk •ekiz lira yelmif bet 

Belediye tahaildarı iken zim
metine 11 lira ıeçiren K&zım e
fendinin muhakemeaine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edll
mİf, Kizım efendinin cünnli sa
bit olduğundan iddia makamınca 
tecziyeıi istenilmittir. Muhakeme 
karar tefhimi için batka bir güne 
kalmı,tır. 

Vaziyetlerini ıslah 
edecek yeni bir sis
tem ihdas ediyorlar 

Ragıp Beyde n maada iki bekçi 
ile ilci polis memuru da dlnlenil
diler. Bunlar bir şey bilmedikle
rini söylediler. Tarafeyn avukat
ları hadi.e mahallinde ketif yapıl 
maunı istediler. Bu talebe iddia 
makamını işgal ede n Katif Bey 
mevcut iki ff?'n memuruna ili.ve
ten dah" ytlkaek iki fen memuru
nun bir daha k ,ifte bulunman 
talebini il&. 

Katil Hacının idamı 
talep edildi 

Çok iyi malürnat alan bir men
badan öğrendiğimize göre Türki
yede muamele yapmakta olan en 
ehemmiyetli gruplara menıup mü 
teaddit sigor:a kuınpanyalan 
Türkiyede kaydettikleri yangın 
ıigortalarının fazlalarını beyinle
rinde taksim etmek Üzere bir pul 
(Pool) ıistemi ihdas etmeie ka
rar vermişlerdir. 

Davacı avukatlar keşifte ilk 
tahkikatı yapan müddei umumf 
muevini Sabri Beyin de bulunma
amr iıtediler. 

Maznunun avukatları bu tale
be itiraz ettiler. Heyet milzalıere 
ye çekildi, bir müddet sonra tek
rar salona gelerek kararını tef
him etti. 

Karara naxaran, hldla.e mahal 
linde maznun1a.rın, mevcut fen 
memurlarına ili.veten daha iki 
fen memurunun, komiser muavini 
Ragıp Beyin huzuru ile ketif ya
pılacak ve muhakemeye 28 hazr
randa devam edilecektir. 

Süryani patrik veki
lini dava ettiler 

Süryanii kadim cemafttİne ait 
bir mütevellilik elde etmek isti
yen Hanna Baraom iıminde biri 
geç.enlerde patrikaneye gitmi~ 
bu mesele etrafında patrik vekili 
Abdülahat Ef. nezdinde teşebbü
s.atta bulunurken aralarında ihti
laf çıkmıttır. Bu ihtilaf biraz son 
ra büyümüt ve Abdülahat Ef. 
Hanna Banom Ef. nin taleblnl 
terviç ebnedifi ıibi, arada bazr 
nahot ıözler de teati edilmif ... 
Bundan müteenir olan Hanna 

•• 
Olçüler 
Değişince •• 

Yeni gramlann 
memlekette imali 
mümkün olacak 

Geçen sene Beyoğlunda Miı 
'°kağındaki evinin önünde ıabık 
Musul meb'usu Nuri beyi öldüren 
Arnavut Hacının nakzan muhake 
uıeıine dün afırceza mahkemesin 
de devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede iddia ma 
kamını itial eden Cemil bey iddi 
aamı aerdetmittir. 

Cemli bey iddiasını •erdeder
ken hldiaeyi inceden İnceye tah
lil, Hacının ... aziyeti İçtimaiyeaini 
ve baleti ruhiye.İni tetrih etmit, 
cinayeti taammüden ikai aabit ol
dufundan idamını iatemiştir. 

Müdafaa vekili müdofaa•ını 
yapmak Üzere ittimhal etmit, mu 
hakeme müdafaa için batka ırü
ne bırakılmıttır. 

Zimmet mevzuu 
bahis değil 

Dünkü nüahamızda sabık mah 
!ulat mümeyyizi Recai Beyin be
raati haberini yazarken, Recai be 
yi "zimmetine 108 lira geçirmek
ten •uçlu" olarak zikretmittik. 
Burada ıehiv vardır, Recai bey 
zimmetine 108 lira geçirmekten 
suçlu olarak değil, "va'Zİfeaini ih
mal etmektf!n" suçlu olarak mu
hakeme edilmit ve beraet ebnit
tir. Bu sehivden dolayı itizar e 
deriz. 

Şimdiki 
Takas usulü 

._ __ 
Daha 926 da temen

ni edilmiş, fakat 
raporlarda kalmıt 

Bu proje ahiren yangın 11İgorta 
tarifelerinde hükUmetçe yapılan 
tenzilit ve aon zamanlarda yan
gınların adedinin artmaıı netice· 
ainde husule gelen mütkil vaziyet 
idare masrafını ve itlerin maliyet 
fiatını artıran yeni verıiler dola
yısile sigorta tirket1erinin halleri
ni ıslah İçin düşünülmüş bir ça
redir. 

Bu kumpanyaların tatbikine 
karar verdikleri ıiıtemin bilhassa 
milli ıicorta •İrketlerine birçok 
faideler temin edeceği anlatılmıt 
tır. 

Herkeıçe malüm olduğu veçhi
le Türkiyede muamele yapan her 
ıigorta şirketi kaydetti " i aigorta· 
nın yüzde ellisini mükerrer Siflor· 
ta inhisarına devretmeğe mecbur 
dur. 

Şirketler 'feri kalan yüzde elli
den kendi hiueleri olarak muha
faza edecekleri miktarları alıkoy· 
duktan ıonra, mütebakisini Avru 
plldaki mükerrer sigorta şirketle. 
l*İne terketmektedirler. Y ~ni pro· 
jenin mevkii tatblke vaz'ı halinde 
zirdeki muhaaaenat elde edilecek
tir. 

1 - Her kaydedilen ıigortayı 
takıim etmek. 

2 - Kendi hiueleri olarak mu
hafaza ettikleri miktarı tezyit su
retiyle menafii artırmak, 

3 - Avrupa mükerrer ai'°orta 
ıirketlerine verilmekte bulunan 
sigorta fazlalarını takair etm~k. 

Bu esbaba bln8.en ve bahuaua 
mükerrer si"ortalar dolayıaiy)e 
Avnapava ihraç olunan ecnebi 
meskükitı miktarını h"yh azalta• 
cak olan bu proienin hemen mev 
kH tadbike konulmaaı İçin hazır· 
lıklar yapılmaktadır. Bugün Amerika iyan mecliıi kuru,, yinni dört numaralardan 

ile Amerika reisicumhuru M. Ho- yukarı olanlar için 32 lira tesbit Tie&ret odası ıelecek ıene bl- Ticaret odaları konıresi için 
over'in her ne bahaıma olurıa 01• olunmuıtuır. dayetinden itibaren tatbik edile- Oda tetkikat ıubeıi müdürü Hak- Teşekkür ıun bütçenin muva:zeneıini kat'i ,_ ı kı Nezihi Be-"n timdı"ye kadar · ı ı ce-. o an yeni ölçüler hakkında ,. .

1
• • •. 

surette ternine azmetmı' o ma arı f seçen kongrelerde yapılan temen Ailemizin çok •evaı ı reıaının 
dotara karı• itimadı artt•nn•, ve Ik sis düdüğü Y•Ptıi• tetkikat cümlesinden oı.. niıer ve aı.nan neticeler haklııı:ında irtihali münaıebetiıe .ıdıirm•z ıa 
mezkiir dövizin mübayaaaında k rak ölçü, tartr imal •e ithal eden- bir rapor hasırladıiını yazmıttık. 2iyet mektup ve telgraflanna, ce· 
bir miktar faaliyet methut olmuş- yerine ondu leri bir içtimaa davet etnıittir. Bu rapor, bir çok tayanı dikkat nazede ha .. r bulunan zevata, e-

Beledi11ede 

Azami sür'at, 
30 kilometre! 

---
Otobüslerde regüla 
tör tecrübesi yapıld1 

Otobüılerin 30 kilometreden 
fazla gitmem.:oleri için olobüalere 
konması IUım gelen regüli.tOr a· 
Jetinin dün .aon tecrübeJeri yapıl .. 
~ıştır. '!"e.crüabel.erde Belediye re
ıa muavını Hamıt B. ve mühendi,.. 
l".r hazır bulunmutlardır. Regül.i 
tor takıldıktan aonra vitea haddi 
azamiye kadar açılmıf, fakat oto 
büa 30 kilometreden fazla gide
memiıtir. 

Tecrübeler muvaffakiyetli neb 
ce verdiği için derhal bütün oto 
büslere reğüliıtör takılmasına bat 
la nacaktır. 

Boğazdaki 
Apartımanlar 

Dünkü akıam gazeteainde ıe-· 
hirde son zamanlarda artan apar· 
t!man in!aatının Boiaziçi aahilfe. 
rıne de aırayet ettiği ve buraların 
güzelliği bo7.ufduğu, Belediyenin 
Boğaziçindeki İntaata müdahale 
edeceği yazılıyordu. Belediyede 
yapt1ğımız tahkikata göre, mev. 
c:u.t tal~&;t ve kanunlar fennı fe
raıt dahıhnde yapılan infa,ata 
müdahale hakkını vermemekte
dir. Boğaziçinde yapılmaj:a ba,. 
lanan apartımanlara müdahale e· 
dilmiyecektir . 

Verem pavyonu 
Cerrahpaşa haıtahanesi yanın

~~ yapıl~cak o~an verem pavyonu 
ıçın yenıden hır kaç ev istimlik. 
edilmittir. 

Fırınlar kontrolden 
geçirildi 

Belediye memurları dün latan 
bul tarafındaki bazı fırınları ani 
olarak teftit elmitlerdir. Şehrem& 
n .. i~de ik! . f~rında hamurun kalite
sının degqık olduğu görülmüstür 
Bu iki fırıncı hakkında zabıt ıu: 
tulmuttur. Zabıtların muameleıi 
tekemmül ettirildikten ıonra e•
r~k müddei urnumiliie verilecek,. 

tur. Bu içtimada yeni ırramların ima- noktaları ihtiva etmektedir. lektrik tirketi ve fabrikası memu 
1 d T ahliaiye id•reıinin Ahır kapı, rin ve müstahdeminine, matbu.at Z 

Binaenaleyh do hrff aah!ın a~ Kızkuleai ve Fenerbahçeye konul linin ki.milen dahilde yapılabile- Rapora nazaran, 926 seneıl mümeaaillerine ve merhumun eynep Kamil 
dolayı hiuıl olan a ı sunı tere - mak u·· •ere getı"rttı·g·ı· •enı" sı"s du-- ceg" i neticeoine varılmıtlır. Şı"mdı"- t k T" t Od 1 k ld • . • h . h 

hr. 

1 ·r )' ı ... J mın a a ıcare a arı ongre- menıup o ugu ınıanı ve ayırper t • 
fii durmUf ve ngı ı_z .•ralll "·0ı~ı~ düklerinin birincisi Ahırkapı fe- ye kadar memlekette yapılan dı"r- . 1 f d . as anesı . b t" e rucu etmıttır. neı tz •· ainde tiftik. v11pak, tütün ve pey- ver cemıyet er tara ın an göıterı O 
"'' e ın h T d ·· nerinin bulunduğu yere konulmu, hemler hep dahilde imal edilmek nir ihracatımızı arttırmak için lene kardetlife ayrı ayrı tetekkü- ıküdarda açılacak Zeynep raoının dövizlerin .ta ~· ın lek dgo- ve tecrübeleri yapıllUJftır. b"" "" k k d · · ' "d" B K&m"l h h 
ru··ımekte olan bu ımkan11z ı ey te idi. Yenilerin imalinde bu eıki- bunlann bazı ithal maddelerile re uyu e erımız manı ır. u _ ı . asta a~ea~ için Belediye 

k 1 ğ Geçen siıli sabahta yapılan bu 1 d · "f d k vazifeyi ga-eteniz vaııtaıı"le ,·fa butreııne 50 bın !ıra tah · t k · d bu niıbeıte a aca 1 zan- er en 11tı a eye arar verilmif- karıılattırılmaaı temenni edilmit- • T ll&a on reaın e tecrübe çok İyi neticeler vermi,. t" tL• ediyoruz. muı_tu_. Haıtaha. nede yapılacak 
nolunuyor. t" ır. M h F 1 N · · t d 1 t J ·r r ır. er um O.& t ecıp B. ın a 1 a ve ~~mıratın ketifleri ya. 

Bu hafif tenezzülün ngı ız •-. Kızkulesi ve Fenerbahçeye dü- Oda bu huıusta lktıaet vekile- Buırün tatbikine çelıtılan takas aileıi namuta :&eUce•i pılmıttı_r. Butçe vekaletten tasdik-
rasına kartı mevcut ~~an umui:ı düklerin konulması içlıı kablo çe- tine Yerilmek üzere bir rapor ha- ~idi o vakit istenmit, fakat kon- Rebia ten gelınce derhal intaata ba,la-
itimadı ıarımamıt o uğunun ır kilmesi l&zım celmektedir. b 1 d ._ 1 nacaktır. Haatahanenı·n ·-nbahar-

1 · ı · d 1 t ıhamınm zırlam1ttır. RapordalU temenni•at gre za ıt arın a aa IDlfh. _ 
delili de ngı ız ev e e , 1 • d da açılacağı temin edilmektedı"r. ukemmel olan vaziyetidir. Bu meyanında y-i ıramların mun- ızmır e bir oto-
:ham ve bilhaaaa Victory ile Fun Fazlı Bey haaıran beynelmllel tekilde Y•- lz~ir pazarlarında Topkapı -Bakırköy 
ding Loanis muntazam ıurette Di b k" 'd pılması, eski dirhem İmalatı .. , mobil kazası 
yükselmit ve l02 

l1/l
6 

a çıkmıt- yarı e ır e durdurulması, yeni imalatın kon- oktruva 1ZMIR 20 - Kar,ıyakada yolu 
tır. LONDRA, 21 A.A. -:- Londra DIY ARIBEKIR, 20 (Hu•usi)- lrolu ve kanunda zikredilen ni- IZMIR, 20 _ Beledıye pazar- Naldökende bir otomobil devril- Topkapıdan Bakırköye &İden 

rt 1 Unii Birinci umumi müfettitlik baımü· zanınamenin bir an evvel h•zır- lardan oklruva reımi alm di. Bergamadan gelen Habibe Ye ... e geçen sene itlf& edilen aafalt 
ealıam borae11, cuma es t••iri Fazlı Bey geldi.• lanm"'ı bulunmaktAdır. •. ıarla•tmruttır. gı ka- ikbal namındaki kadınlar ağır ıu ca.d~e bu >ene bozulduğu için ta-
kapalı kalacaktır.~ ______ ,..,..,.. ...................................................................... ·.., ...... ,.. ...... ____________ .!._:re::t~ı~e....!..y:a~r:a~la~n~d:!:ıl~a~r~. --------------.!..!.m:::!ır~ı~n~o!..!b~a~Al!~lllu;. _______ ~ 
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düşünücü" vaafı böyle en 
muhte•·em, en faziletli ın 

l ~anlara verilir.. Ve böyle olan 
inıanlardır ki cemiyetin rehberle 
ri, milletin mıirtit)eri mevkiine ge 
çerler .. Çünkü 11fikri hür" olan in 
sanlardır ki artık mazinin köhne 
kayıtlarile, kurunu vu&taıun kok
muı düaturlarile, iakolaıtik çürü
nıüş kaideleı· ile hiç bir auret]e 
mukayyet olmayarak hür bir dü
fÜnc.enin verdiği atk ve heyecan 
içinde ileriye, daima ileriye dQj'· 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
As:' " umdesi "MlLLIYET" tır 

22HAZIRAN 1932 
lılarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adrosi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE UCRETLERl: 
Tiirkiye ıçia Haric içili 

L. K. L. J(. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 5( 14 -

i2 .. 14 - 23-

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti ıeçen nüshalar 10 ku · 
ruıtur. Gazete ye matbaaya ait 
itler için miidiriyete miiracaat 
edilir .. Gazetemiz ili.nJarın meı'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGUNKU HAVA 
Y qilköy askeri rasat merk•ı

zinden .. erilen .,.J(lmata s:öı:e bu 
giln hava el.seriyetle açık ..e 18· 

kin d<!Tam edecektir. 21 -6-32 ta· 
rihinde bava tazyilD 764 milimet
re en çok ııcaklık 23 en az 11 

santiant kaydedilmiıtir. 

ı ru olan hamleleri ile i~tikbali ya
ratırlar .• 

itte Fazlı Necip Bey merhu
mu, ferdi hayatta böyle "hür dü-

1 
,ünceJi'', ve bütün hayatında bu 
hür dü;ıüncenin verdiği heyecan 

, ile daima köhnelik:e, tecehhülle, 
iekolastikle mücadele ederek etra 

J fındakilere nur ve ziya aaçarak 
ı yafamış olarak görüyoruz ... 

içtimai hayata gelince: Bizim 
milli hayatımızı muasır medeniye 
te İntibak ettirecek &millerin en 
batında o vakit "mürebbii ef· 

1 ki..r" denilen matbuat ve ne4riyat 
bulunur .. Çünkü muaıur medeni .. 

1 yetıe ferdi hayatın inkiıaf ve le· 
kamülünü vücude getirecek amil 
lerin en batında asıl zihniyeti 
tekvin ed•cek yazıl•r, eserler bu· 
lunuraa, içtimai hayatın terakki 
•e inkitafını temin edecek en mü 
hiın amillerden biri de matbuat 
ve nefriyattır .. 

O devirde bizimki gibi henüz 
kurunu vustai zihniyetin taaa.sup 
bataklığına aaplanmıf, ve iskoli.a 

Almanlar 
Memnun değil 

(Başı J inci sahifede) 
fade eylemektedir. Fakat, terki tes
lilıat için olduğu gibi tamirat ıçın 
de, hali hazrnn imkanları ile tahdit 
ve takyit edilmit muvakkat ve kıs
mi sureti haller de kabul edilse bile 
daha pek ciddi müfküllenn iktİha· 
mı icap edeceği unutulmama1ıdır. 

Bu haftanın müzakereleri her iki 
konff'ransın mukadderatı haklcında 
kat'i birer mahiyeti haiz bulunacak-
tır. 

Ynıi bir f'ran.Hz planı 
PARIS, 21. A. A. - Havas ajan· 

sından: 

Le Malin gazetesine nazaran P..1. 
Herriot olgun bir tarzda tetkik edil
mis ve tama.men Bile mutahaııııla
rıo~n raporuna i~tinat etmİ§ olan bir 
ta"fiye pl&nınt LauSAnne'a tevdi et
miştir. 

Bu pli.na aöre Fransa, tamirat be
deli üzerinde Cemahiri müttehide 
ve Avrupalı alacaklılarıu umumu i
çin götürü bir miktar talep edecek
tir. 

tik düıüncenin istibdadı altında e ~ Bu miktar, Hoover moratoriumu .. 
zilmİJ kalmıt olan fikir hayahmr· n~n ilanından mukaddem kabul edil

i zı bu zulmet batakhfından kurla j miş bulunan tan1 bir niıbet dahilin-

Lise talebesi 
Ve dersler 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
ketin medarı iftihan olan bir mÜ· 
eııeaenin iptidaen bu kadar bü
yük bir talebe kütleeine eahne ol
maıını çok mf\hzur)u görürüm. 

ikinci aebep, liıe proıramları
nın ve ders kitaplarının sık •ık 
tebeddüle uiramasıdır. 

Bir programın iyi mahıul verip 
veremediğini ancak o programa te-v 
fikan taheilini ikmal etınit genç· 
lerin aöıterecekleri muvaffaki
yetlc ölçmek mümkündür. 

1 

r~rak ~uaaır medeniyetin nur ~e : d~ tevzia_lı İcra edecek olan 
0

beynet. 
zıya dunyaaına çıkaracak olan a~ 1 mıltl tedıyat bankaarna tevdı oluna· 
mil, fikrimizin tenvir ve irşadına caktır ••••••••••••••il' hidim olacak matbuat~n ye, ne,rj.. MezkUr meblciğın üçte ikiıi Avru 

1 ı 
yatın meydana gelmeaı ı~ı.. ~u padaki alacağının tasfiyesi için Ce-

11 senelik bir lise tah•ili devre 
•İnde 3 · 5 program deiittiren bir 
talebe muvaffakiyetli bir mezun 
olamaz. Ders kitaplarını, mühim 
bir zaruret bulunmadıkça tebdil 
etmenin çok zar;ırlı olduğu kana
atindeyim. Üçüncü sebep; ek~er 
liıelerimizde hocaların aıkıık t eb
dil edilmesidir. Öteden beri Ma· 
arifte fena bir itiyat vardır: Her 
ders ıeneıi iptidasında yeni bir 
kadro kabul edilir. Bu aakim usu· 
lün el'an takip edilip edilmediği
ni bilmiyorum. Eğer böyle ise bu 
ai&te1nin önüne geçmek zarureti 
vardır. Çünkü hoca, talebesini 
hakkı ile tanıyabilmek ve ona ha· 
kiki bir mürşit olabilmek için bir 
müddet vazife başında kalabilme 
lidir. 

Bir 6lünlln arkasından._. yolda çalıtacak olanların ue mıl· mahı'r· mu.' ttehı'de baki 1 •• 1 

1• h . k' f d 'lk .. b ı ye ve ye ..... an 
ı ayatın m ıta ın a ı mu eş· al ı,· · d F 1 il 1 ) 

Talebe ve hoca aruında mü
tekabil hürmet ve itimat, ancak 
bu aayede teeı.süa eder ve hundan 
iyi ıemereler alınır. F 1 N • B . hb I ki bed'h ·cı · y nız ırı e ransa, nıı tere, ta 

az ı ecıp e fır ve ~e. er 0 aca arı 1• 1 ır. ya, Belçika ve Yugosla,·ya ara•ında 
fte mıllı hayahmıza medenı çeh· S 'd k b ı •·ı dah'I' d · k b' · • Pil ft a u evl en esas ı ın • 

h 
reyı verece , ve ızı de medem t k · d'I kt' 

Mer Um "il ti k k • .11 a sım e ı ece ır. 
mı e er aıraıına oyaca amı e j 
rin en ba,hcalarmdan biri bulu- Fr;ın.~a re R{/lllere 

Lis,elerimizde, ecnebi lisanlan
na çok kıymet Terilmeıi lüzumu· 
nu da Darülfünun tahsili itibarile 
daha kuvvetle hiuetmckteyiz. Bu 
noktalar, birinci derecede tetkike 
liyik clhetlerdir. Lieelerin randı· 
manını çoğaltmak demek, liseleri 
41rationaliıe" ebnek demektir. Mü 
tehasuslarnnrzın ve aalahiyettar 
heyetlerin bu noktayı İyice tetkik 
etmeleri zamanı çoktan gelmlıtir. 

Fazb Necip Bey merhum irti· 
hal etmİf.. Bu haberi gazete ıütun 
lannda ırörünçe çok elim bir fela· 
ket laaberi beni ezdi.. Fikir Ye İr· 
fan hayabmlzın • eaki, fakat en 
kıymetli ve o nisbette feyizli Üı· 
tad .. ndan birini daha kaybetmit 
olmaktan mÜteHllit bir acı 
bütün nai.nevi;retlmi aarotı .. 
Merhum bizde ilk yazı yazanlar
dan, milli hayatm meden! 1afha. 
ya giritinin ilk mübenirlerlnden, 
muuır medeniyete intibak ecı
ıçtimai hayabmızm ilk rehberle
rinden biri olarak kendini ıröeter 
miştir •. Merhum Ahmet Mithat 
Efendi naaıl "Hocai eVYel'' ün .. 
Yanını almak liyakatini kazan· 
mıt iae, o devre m•n•UP kalem ea• 
hiplerinden, ve halk terbiyeıinin 
terakki ve temeddiln yolunda atı 
lacak ilk adımlanndan biri oldu· 
ğunu dütünenlerden ve çal14&nlar 
dan biri de Fazlı Necip Bey mer· 
hum olmuıtur .. 

Fazlı Necip Bey merhum iki 
cihetten tetkike değer bir tahli
yettir: Biri ferdi, diğeri içtimai ... 

Ferdi hayatta merhum "pak 
bir naıiye" olarak tanınımJ, o 
devrin her tiirlü kirliliklerinden 
kendini tamamile kurtarnııt vazi 
yette bir inoan olarak yafamııtır. 
Fakat merhumun tabai ıeciyeain
deki en bariz vufı fikrindeki 
"hürriyet atkı" dır. filhakika İn· 
aanı "tam adam" mevkijne çdıa
racak olan seciye nehindeki hür 
riyet heyecanı, hürriyet -.kıdır ... 
Hürriyetin aeıl bulunduğu mekan 
İlle fikirdir.. Vakıa manevi yeti 
tehzip edecek, inaant aıil haılat
lar ile süıleyecek imil, hayattaki 
"airet" i oJduğu cibi, nefıini ce
haletten kurtararak ilmin nurile 
temeuül ettirecek olan amil de 
.,.bil•İn dir. Fakat İnan manevi
yetinin en büyük aeciyeıi 0 fikrin 
kemali".ıir. Bu kemali vücude ıre
tirecek batlıca iomil de hürriyete 
elan iman, hürriyete olan &fktır .. 
Bunun içindir ki insanlar arasın
da en yBkııek mevkii kazanacak 
olan t. ulatlann batında bu "hür 
riyet atkı" bulunur. Ve gene bun 
dan dolayıdır ki 0 hür 

nan matbı•at ve netriyat sahasın· 11ukfai nazarları 
da rehberlik edenlerden biri de 
merhum bulunuyor idi .. Senelerce _LA~SANNE_. 21. A. A. -: Um~
idare ettiği ıazeteıile ve netrettie mı n1uzakcr.e n~h .. !et bul.~ugundan 
ti bir çok eserlerile mürtitlik ve konfernns pm~ı ruznameeınde bulu
rehberlik vazifesini hakkiyle yap n~~ meselclenn eıaslı surette tet
m11tır. Genç neslin hürriyet için· kıkıne batlamı,tır. 
de piımesi, ve halkm terbiyeei bu M. Mac Donald ile M. Hen-iot, bu 
mürebilerin ve mürtitlerin hiç bir hueusta takip edilecek en iyi usulün 
teyden yılmaz çahpnalars, hürrİ· Fran11z ve lngiliz hükmetlerinin 
yete olan sarsılmaz iman neticeai noktai nazarJarını doirudan doğru
olarak mefkure uğ~nda öl~n<>e· ya karşıla,tırmağa bqlamalıtan ;. 
re kadar yorulmak bılmez bır •tk baret olduğu mutaleasında bulun
ıle vazife baımda kalmalarile vü muşlardır. 
cut bulmuıtur.. Bu vazifelerin • . •. 
hakkiyle ifa edilmesidir ki milli D.u.n ııabahkı muklleme. esnasında 
hayah muasır medeniyete intib k lngılız murahhasları taınırat bo.-çla
ettirecek olan inkıliba ruhlar haa- rının tamamile İptaline hanği aebep
:r.ırlanınıı bulunuyordu.. Merhu- 1 rden dolayi kat'i surette taraftar 
mu içtimai inkılaba kartı nefisle olduklarnı uzun uzadiye izah etmiı· 
ri hazsrlayıcı mürtitlerden biri ola lerdir, fakat Fraıurz murahhasları 
rak ıörüyoruz.. , lngilizlerin bu noktai nazarını red

Milli eeciyemizi yükseltecek va 

1
. tletmeğe çalışmıılar ve tamirat borç 

zifelerden biri de böyle büyük larırun buıün bir çare bulmak 111-
rehberleri hiç bir vakit unutma· · zım gekn kargaşalıkların amillerin
mak, h~fızamızda da onları ilele- ı den ancak birini t"1kil ettiğini ve bu 
bet nesılden nesle tevdı ederek gün Lüyük mütkilat ka"lısında bu· 
Y•tatmak?r... ~ef~Ureye olan i~ 

1 
lunan A1manyanın kuvvetli ümitler 

man bu gıbr kadırtınaslıklarla te- k d b ı d • ·· 1 • J 
celli eder. ar,~ıın a u un ugunu soy ~' er 

ve bınaeealeyh AlmanyDnın mukelle 
Halil Nimetullah 

Darülfünun müderrislerinden 

- ··----
Vilayet bahçesi 

halka açıktır 

fiyetlerinden kat'i surette kurtard
ma•ının haksız bir muamele olaca
ğırn beyan etmişlerdir. Franırz mu
r;ohhaıları Alman demiryollar idare. 
•İnin Fransııı: ve lngiliz demiryolla. 
rına nazaran fevka'ide daha imtiyaz 
lı bir mevkide bulunduğunu ehem
miyetle l<aydetmişlerdir. 

Mahmut Bf. makalelerinde bir 
cerihaya İfaret ediyorlar. Bu ceri
han'n tedavisi çare.sine bakalım." 

bah mükalemelerine tekrar bıııtlıya
caklardır. 

Bazı devletler, meıell Belçika ve 
Yugoslavya için tamirat borçlarının 
kayihi7. n tart12 iptali busul\lnun 
Fransa hakkınd ııtundan çok 
daha büyük tesirler hani edeceğini 
kaydetmek İcap iıcler. 

Gilmrilk manialarının 

indirilmesine doğru 
BRÜKSEL, 21. A. A. - Ouchy

de iktisadi manialann tedrici ıuret
le ve ınütekabilen indiri1mesi için 
Felemenk, Belçika ve Lükaembourıı 
hükümetll!rİ mümee,ıiUeri arasında 
aktedilmiş olan mukavelename hak
kında dün öğleden sonra burada bir 
tebliğ neşredilmittir. 

Tebliğde deniliyor ki: Mukavel.,. 
name, Cemiyeti akvam tarafından 
müteaddit defalar ilel'i sürülmüş er 
lan 91·enıiplet"e iıtinat etmektedir. Vilayet bahçesi, vilayet daire mü

dürü Ali Rıza Bey tarafından tan
:mn ettirilmektedir. 

Burada havuz başınft sıralar kon~ 
muıtur. Bahçeden halk aktarnlar 
aaat sekize kadar İstifade edebilec•k
tir. 

Diğ<r devletler de bu mukavelena 
meye i~tir<tk edebilirler. 

Frantız murahhaslarının ileri sür- Akitler, bu şuretle ut umi iktisa-
dii~I ri bu deliller, ln~ifü. murahhas di vaziyetin ıstdhı için \'lllı.mak fik· 
larınrn kanaatini !'arsmaktan h3.li rinc.tP lıuluam;ıktadırlar "e mütcka
kalınnnuş ve ik; murahhas heyete bil münasebetlerinde yeni rüau.m ih
uıensup mutaha!sı&laı· Fransız ve das ellnemeği ,.c mevcut 1·üsumu 
lnı;iliz murahhaılannın biribirirıe 0 ,uayyen bir nisbete indirinciye ka
muarız noktai nRzarlarının tevJit et- dar heı· sene yüz.de 10 miktarında 
mesi muhtemel neticeleri tayine me- ten7.il etmeği ve aralarında, muay
mur edilmiştir. yen ahvali hususiye müstesna olmak 

İrtihal 
Na11ımeacit camiiterifi imam 

ve hatibi Ali Ef. merhum zevcesi 
"e C. H. F. Eminönü nahiyeai sa· 
bık katibi Emin Ali Beyin ~aldesi 
hanım vefat etmittir. Cenaz ai bu 
ıün saat 10 da latanbul hükiimet 
konağı kartısındaki 13 numaralı 
hanesinden kaldırılacaktır. Mev· 
la rahmet eyleye. 

Bu esnada M Mac Donald ile M. üzer~, ıerck ithalat ve gerek ihraca 
Herriot, Almtn hükümetinin herhan ta müteallik yeni tahdit tedbirleri it 
gi bir tesviye !'iUı-etini ne dereceye tiha~ cyJememeğİ taahhüt ederler. 
kad•ı kabul edeb;Jeceğini M. von Herhanıi bir üçüncü devlet, mu
Pupen'den öğr<"nıneğe çah,n11şlar- ka,·e)f'n .. meyi imza etmit olan dev
dır. Jetlerle miisavat esası dairesinde hu 

Fı·anı.ız. ve lngiliz na:.cn·ları bu $a- f mukavelenameye iştirak tdebilir. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 1 O - Hu komşucuğum ... 
- Ne var kardeş .•. 

!ar? Halleri vakitleri r-ek d\4. 
kün değil.. İnsanın elinde bir 
san'at olsun da püfçülük olsun 
büyücülük oleun .. Sahibini ge-

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F eı.eli fantastiqu~ roman) 

- Otomobildeki kibar ha. 
nımlar kimdi? .. 

- Tanımıyorum ... 
- Ne konuştunuz? 
- Şeyh Battalın evını so. 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi ruyorlar •.• 
- Büyü mü yaptırtacaklar 

•mniyet edebildikleri kim&ele- ı Battal namına göriinen h-.yıale acaba? 
re Hırkai şerif gibi ziyaret et. le kimseye sezdirme~en l:qı ı - Vallahi bilmem .. Gizli 

çindirir .. Okuyan ve okunan 
bu isi aralarında bir sır gibi 
tuttuktan sonra yasağın ne e. 
hemmiyeli kalır .. 

-9-

Şeyh Battalın hanesi 
liriyorlarmış.. ! açabilirdi. 1 bir dertleri olmasa böyle oto. Otomobil tarif edilen soka. 

Dilaver, koca karının ver- Apparition gecesi olan gü. mobil ile sokak sokak Şeyhin ğa saptı. Mesçidi geçti. tik 
diği bu son tafsilatı gayet dik. i rültü ve kopan c-i-lıklara nığ- evini aramazlar.. l kapının önünde durdu. Duvar 
katle dinl!yor~u: Bu çu~al ~o- 1 men b~ kadın. nr t,1-'.t·n•nu me. - Battal_ öldise _'.->ğlu sağ kenarın~a tozlara bulanmış kız 
lusu haşvıyat ıçınde zaırlerın rak edıp te hıç l c.. • lan dı. olsun .• Sankı hık denıış te bur oğlan bırkaç çocuk konserve 
işlerine ya.-ayacak sözler de I şarı çıkmamıştı. ~.ı kayıtsız. nundan düşmüş •. Boy, boa, ka. kutularını, cam kir~mit, bez 
yok değildi •• Bahusus bu Amas lığı cali ve şüpheyi clai bir hal lıp kıyafet, ense tıpkı baba.. parçalarını toplamışlar misafir 
ya sozu zeki çocuğun zihnini gibi görünüyor du. . Kır sakalı büsbütün ağarır&a lik oynuyorlardı. Otomobili 
burktu •• Çünkü köşkte Şerife Dilaverden başke, otomobil hiç merhumdan farkı olmaya. görünce İflerini bırakıp başla. 
isminde Amasyalı bir kadın de bulunanlardan hk biri pi- cak. •• Bu teyh eskilerine dair rım 0 tarafa çevirdiler .. 
vardı. _On o~ _beş y!I ı:vvel o. rincin taşını ayıklar gi_bi k~a yine .~eni~en yeniye bir çok tCY I ~açak _ve ~-apl~maları vakit 
raya hızmclçılıkle ıntuap et. karının saçma sapan sozlenn. ler soylen.yor.. vakıl tamır gornıi.ış harapça 
miş ve sonralan vücudüne pek den bu mühim meali bulup çı- - Ne gibi? 1 fakat büyücek evin eski uıul 
lı.izum kalmamakla berab~r ai. karmayı zihinlerinden geçirme l - Baba&ı mı oğlu mu fark tokmağını vurdular. Biraz bek 
leyi terketmemişti. Bazı bazı mişlerdi. • etmek pek miımkiin değil ki. lediler. Kapı açılmadı. Bir da. 
bu kadın hemşehnlerini gör- Araba yürüdü •• Fakat ihti. barların rüyalarına girip para ha vurdular. Yfoe ses· çıkma. 
meğe gittiğıni söyliyerek dola. yar salihanın viran evciği ö- isteyorlarmı~... dı. 

Mecliste kabul edilen bütçeler 
(Başı 1 inci s•hifede) 

dedi ki: Retit Bey arkadaıımın 
bir sözünü tekrar edeceğim. Be· 
nim birinci devrede muhalefetki 
rane hareketlerimden baheeıti. 
Benim o zamanki harekitımı za
bıtlar isbat eder. Aradan eekiz ee 
nelik bir vakit geçmittir. Bu •ekiz 
sene benim için ahliki ve siyasi 
bir imtihan devreıi olmuttur. sc;. 
zümü muhterem Recep Beyfendi
nin müaadelerine intikal ettiriyo
rum. Buyurdular ki fırkanın ana 
hatlan Üzerinde kara ıörücülü
iüın varmıt· Hiç bir zaman bu ka 
r agörilcülilğü kabul etmem. Re· 
cep Beyden daha mülayim ve ne· 
zih bir tabir kullanılmasım bek
lerdim. 

Sırrı B. ve fırka 
14 milyonluk bir vatandaı 

kütlesine bu kürsüden IÖz aöyle
mek eal&hiyetini bana bahşeden 
Halk fırkuının eeeri inayeti oldu 
iunu itiraf etmek iıterim. Ve bun 
dan dolayıdır ki ben Halk fırka
aına belki içinde bulunan bazı ar 
kadaflardan daha fazla merbu
tum. ( aalonda fmhlar), Bu ıon 
intihapta fırkaya müracaat eden 
bine yakın vatandaşım araıında 
idim. Eğer ben de zatı alileri ııi· 
bi meı'utlar arasında fırkanın 
namzedi gösterilmif olsaydım ve 
fırka meb'uıu bulunmut olaaydım 
acaba fsrkamda serbestçe düti.in
celerimi &Öy)eyemeyecek miydim. 
Dünkü beyanabmda ben bila kay 
dü~art devletçiliğin bulıırana se· 
bebiyet verdiğini eöylemedim. Yal 
ruz buhran baılamadan evvel 
mahaulitımıza mahreç aranma .. 
mıt ve bulunmamıthr. dedim. 

"Hangi harflerle?,, 
Kooperatif me•eleaine ıelince 

bu huauıta tetkikatrm yoktur, iti
raf ederim. Dün mevzuu bahıettl 
tim zirai rapor Kanadi isminde 
ve Macariatan Ziraat batmiifavi .. 
ri bulunan bir zata aittir. lıte )d. 
tap elimdedir. 

Salondan bir eee: Hangi harf. 
lerle yasıhnııta. 
Sım Bey (Devamla) - Yeni 

harflerle. Yeni harfleri okumağa 
Ünıı.İyetlm var. (kahkahalar). 

Sırrı Bey kitaptan bir kaç cfün 
le okuyarak Avrupadaki koopera 
lifleri Türkiyede tatbik etmeğe 
kalkıtmarun hata olacaima dair 
muellifln mütaleaS1nı tekrar etti. 

Meklrıplar 

Kocaeli meb'uau, müteakiben, 
kendisine mektuplar yazan n onu
tenkide eevlı:etıneğe çahtan bazı 
vatanda•lar hakkındaki dünkü İ· 
fadeeine temas ederek ilive etti. 

Bize selllnı var mı? 
- Sizi temin ederim. Dün iki 

mektup daha aldsm. 
Salondan bir ees: Bl:ııe eelam 

var mı? 

Sırrı Bey - Ellerinizden öpü
yorlar, (handeler) Bu mektuplar
da adeta tehditkar bir ıurette ne 
için böyle yapıyoraun diye IOftl· 

yorlar. Eğer benden böyle bir ha
reket bekleyorlaraa aldanıyorlar. 
Ben onlara cevabımı bu küreü-

Harik Hayat 

den verdim. Bundan ba,ka Recep 
Beyfendi benden bahsederken 
bir cümle kullandılar: "Adeta 
bedbinliği körükleyecek derece· 
de" beni tenkit etainler, hataları· 
mı yüzüme vursunlar, fakat çok 
rica ederim beni böyle bir hare
ketle ittibarn etmesinler. Her tür
lü sitemlere razıyım. Fakat sen 
fırkada değilsin de onun İçin bu 
mütaleaları söylüyorsun demeain
ler. 

Zülfi B. in cevabı 
Zülfü Bey ( Diyarbekir) - Sır 

rı Beyin birinci umumi müfettit
lik hakkında iddialanna cevap 
verdi ve müfettiıliğin memleket 
lehine ifa ettiği hizmotleri ıitayif 
le yadetti. 

Kabul edile_n bütçeler 
Müteakıben Reie Kazım Pafa 

bütçenin heyeti umumiyesi hak· 
kında batka eöz İsteyen yoktur. 
Vekil Beyler kendi bütçeleri görü 
tiilürken ıonılacak suallere ce
vap vereceklerdir. Dedi. Ve büt· 
çelerio müzakeresine geçildi. Bii 
yük Millet Meclİ•İ, Riyaseticüm
hur, Divanı Muhasebat, Batvekiı
let bütçeleri bila münakata müza 
kere ve kabul edildi. 

Şıırayı devlet blltreai 
Şurayi Devlet bütçeei ırörütü

lürken Refik Şevket B. (Manisa) 
bir prensip meıeleai Üzerinde te
vakkuf etti. Hasan Fehmi Bey 
(Gümüthane) Refik Şevket Beye 
cevap vererek dedi ki: 

- Münakaıa teşkilatı eaaıiye 
meselesidir. Şurayi devletten çı· 
kan karar kat'idir. Binaenaleyh 
böyle bir karar Millet Mecliainde 
tekrar ıörüıülemez ıibi bir ze
hap haul olması dofru defildir. 
Millet Meclisi her türlü ealahiye
ti camidir. dedi. 

D ... let Şurau re.isi R.,.t s.,. 
bu münaeebetle kürsüye feldi. 
Saranm mesaiıi hakkında aı mec 
fisl tenvir etti. Ve deavf dalreılne 
bu ıene eelen evrakla ,-çen Mn• 
den ndldevver evralcın 12585 1 bul
duılunu bunlardan 8 bin 204 dava 
nın netieelenmiı bulundalunu İ· 
zah etti ve ilave etti: 

- !ide heyeti bekley- it yok 
tur. 

Teblil muameleoinin lllmall İ· 
çin heyetin bekledifi i,ler vardır •• 

Bundan oonra ~urayi D-leı 
biltçeai de mi.izalırere v• kabul •· 
dildi. latatiıtilı: mnum mlldürlüğ6, 
diyanet itleri relallfl bütçelerinin 
mllsakereleri de ikmal edilerek 
yarın 1aat on dörtte toplandmak 
üzere lqtlmaa nihayet , . ...;Jdi. 

Biifçeler 
ANJÇARA, 21. A. A. - Bilyi.ik 

Millet Meclisi ı.ütçeei 2.416.986 li
ra, Riyaseti Cümhur bütçesi 373.112 
bin lira, Divannnuhaeebat 868.080 
lira, Bqnk&let bütçesi 1.1115.659 Jj. 

ra, Şuraldevlet bütçeli 200.728 Hra. 
lstatiıtik Umum Miidilrlilılü 41.956, 
Diyanet itleri Reislifi bütçeol 
607.196 lira olarak kabul edilmittir. 

ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kliıı 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptD'· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ğu cevap verdi: Koc:a karı - Buruı evet 
- Babam bahçede tavuk. h09 ııeidiniz kademler getirdi. 

lara bakıyor. Annem üst ka- niz fakat arabasız sessizce ya
tı süpürüyor. Gülsüm çam-.ır yan ıtelmit olaydınız daha iyi 
yıkıyor. Ablam ut çalıyor .. Bü. ederdiniz .. Konu komıu bizi 
yük annem çar91ya gitti.. sözlerile yiyorlar •• Evimize bir 

Kulak kabarttılar hakika. iki gelen siden olur .. komise. 
ten derinden derine bir ut trm re haber veriyorlar •• Bir hlce
bırtıaı geliyordu. Tokmağı bir tiniz mi var? 
daha vurdular tesirini bekler- - Efendiyi sörmek iatiyo. 
!erken o kız çocuğu haykır- ruz .• 
dı : - Artık cin peri itine ka· 

- lşte .• lşte büyük annem nşmıyor. Kimseye okumuyor •• 
geliyor.. Madem ki zahmet edip te bu. 

Ta ileriden eli zenbilli fit- raya kadar gelmitainiz. İçeri. 
man, kısa yuvarlak bir kadın y~ buyurunuz bir kahvemizi içi 
belirmişti. lki yanına yalpa vu nız •. 
rarak adımlarını biraz zahmet. Koynundan çıkardıtı iri bir 
le attığı seçiliyordu. Kapının anahtarla çatır çatır kapıyı aç. 
önünde bir otomobil durınut tı. Basamak ta9mı biraz zor. 
olduğunu görünce azıcık hız. lukla atlayarak zenhili etikten 
landı. geçirdikten aonra misafirleri 

Kapıya yaklaşınca içinden İçeriye aldı .. Ve şoföre: 
bir günün nevalesi tatan 919- - Haydi oflum sen git §U 

kin zenbili yere bırakarak bir köfeyi dön uzakta bekle dedi. 
iki süzgün nefesle yorgunluğu Misafirler büyükçe bir bahçe. 
nu boşalttıktan sonra kesik ses ye girdiler. Burası keçileri, ta. 
le sordu: vuklarile biraz ahıra, biraz kü-

tıp dolaşıp gelirdi. Sakm bu nünde bir otomobil durması, ' - lııanırım. Battal hud. Hanımefendi çocuklardan · - Kimi arıyorsunuz efen. meae, yer yer zerzevatlar ekil 
' dim? 1 miş tarlalarile biraz bostana, Şeyh ailesile Şerife arasında ender vak'alardan olduğu için, , damlı idi. Becerikli ölüler ah. sordu : 

bir münasebet olmasın.. karşıki Hafizeyi meraka düşür· mak dirilerden ziyade pua ka. -- Yavrum 
Şerife köşkün en alt katın. dü. Hemen sokak kapısını aça 

1 zanıyorlar .. Tekkeleri kapandı. mu? 
L! _ -..J .. .J_ •--1. •••. .J c_,.L t ı• • t •' 1 

e\·de kim~e yok ! Hanımefendi - eyh Bat. •birkaç servisile biraz da me2ar 

, , • 
1 

ı ta~ Zad<' Aı>d•i.~sel~m efendinin ılığa 2ndır~y~rdu. 

l'oli.~fı• 

Bir hırsız 
Şebekesi 

~·- -
Çaldıkları eşya 
yakayı ele veı· • 

Son zamanlarda Beyoğlt 
vannda bazı evler soyulııı 
Zabıtanın aldığı tedbirle 
sinde hırsızlar meydana Ç 

mıt ve bir kısım eşya da 
muştur. 

Hırsızlar: sabıkalı Süle 
kahveci Şevket, kapıcı Is 
dir. 

Bulunan eşya meyanınd• 
çok halı, seccade, gümüş 
lama çay takımı vardır . 
nan eşyanın mütebaki k15 
da meydana çıkarılmatl 
takibat yapılmaktadır. 

Bu sabıkalı hırsızlara 
ve Panayot isminde iki ta 
yataklık ettikleri anlaııl 
bunlar da yakalanmıştır. 

Garip bir işgal 
Beyoğlunda Yetil sokzğ 

29 numaralı Romanya a 
manırun bo9 olan dördüncİİ' 
tına üç erkek ve bir kadın, 
Hhibi Yusuf Beyin mal . 
haricinde hotbehol girııt 
ve met:kilr daireyi işgal 
!erdir. 

Bu 9ahıslar, işgale muh• 
eden kapıcı Mustafa efe 
de döğmüşlerdir. 

Memura hakare 
Fener' de oturan sabıkalı 

met birinci İcra dairesine 
rülmek üzere Haydar kar 
na getirildiği zaman polit 
murlarına hakaret ettiği 
lıakkında takibata batla 

Esrarkeşler 
Dün gece zabıta Şithane 

kutunda 43 numaralı S 
kahvesinde taharriyat ya 
tır. 

Bu taharriyat neticesinde 
rar içmekte olan Sırrı, 
Niko, Mehmet, Madam f 
Ahmet Naim, Kadri, M 
Şaban, İsmail, Mustafa; 1' 
na; Diyamiı yakalanmı9lat 

MaHU gazilerin 
senelikleri 

Hükumetçe malul ııazilcırin 
ye edilmit olan 10 senelik mali 
nın yeniden tahsisine karar "' 
tini yazmrıtık. Buna nazaran 1 
neliklerini almıf olan maluller• 
ye tarihinden itibaren ınaatlatl 
ten tahıis olunacak ve aneak t! 
nelik olarak aldıkları mıktar 
dileten sonra maatlarının tes~İ 
ne bqlanacaktır. 
Aldığnnrz mal(lmata ıöre, 

"" altmeı derecede ma)(l) 
da 10 senelilderinl almıt o 
1D1ktarı tehrimizde 372 kifidİ1• 
fer viliyetlenlen 1 stanhula na 
fenlerle berabet- mecmuu 572 
tadır. 

Halkevinde 
Müsamere 
Hallıe-ri Reieliğinden: H . 

!4 llnci.i cuma pli Ana.ıol 
yirmi iç yerinde daha yeaidell 
evi açılacaktır. Yeni doğan bol 
tes'it etmek Ü:rM"e o ıün ... t. 
htanbul Halk ... inde bir ..,..,illi 
ea:ınereol verilecektir. MüsaJ!~..J 
Fırka kitihi umumisi Recep 
fendinin Ankara Halkevinde 
yecelderi nutkun burada radyo 
dlnlenmesile baılanacaktır. ~ 
reye herkes ıelebilir. 

çenin öbür ucunda sarıklı 
varlı iri boy bir adam göt 
ler •• ıııf. 

Koc:a karı - Damadı~ 
imameti de olduğu içiıı . 
kiıvesini muhafaza edebildi 

di.. ıl 
Misafirleri bir maltalı ~ 

ıeçırıp orta katta temiıı:ce ,1 
odaya aldılar. Burası lı~.lıl 
bir ev olmaktan ziyade teY · 

ye benziyor. Bütün du~• 
hadisler, Arabiyül'ibare lif 

!arla kaplı idi. Sanki biİ' (/ 

tün tekke olmak için yal11 1ı 
haryari güzin eksikti. o; 
buraya serili koyun, keçi P 

rı, ceylan derileri .. ÇiviJer9 
ıılmıt teberler keşküller .. 

İik tesbihler.. İçerileri •1p 
kürsü yazılı sarı taslar·· rl 
hurdanlar, insan boyuncıılı !JI' 
mt şamdanları, kudümler 

tün bu tekke eşyaaındaıt ;~ 
lan kurs, ödağacı, anber •

1 
lan her tarafa sinmiş gib~. 
Evin havasında girenleri ~ 
sarhot eden bir ai\ırlık v.,r 
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s . 1 L N----gıııı .. &qmıu111!111-=--'-a., DEVREDl,,I -= .. · );, .. zınır ooperatı erı ~ se en IS e e Satılık Yalı Sıhlıı ;em.:kıer - buzıu 
hh Matmazel Marie Louise Brot içki er 1 " Fı"ıenk ) 1 Z :::ı _&,,.. mura ası Boğaziçinde Büyükderede 1 ı.;ı" 

1 1 d te'a ait Bursada ki.in; F ı•GECO hakkındaki ih ....... lMIR, 20 - Kooperatif er Mu··bayaat Komıs· yonun an mükemmel bir yab sanlık- K N . h il . murahhaalıjma ZiN.at Banka11 f I 1 - oca aıp ma a etın- I nında 22 temı 
ikinci madüru Sallhaddiıı Beyle _,____ br. stiyen stanbul: Anka- de Kaplıcalar caddesinde (Çı- dim edilmit 

0 Yedek azabia mlldür Nail BeyleY Enıakm Cinai Münakaşa .ıüa Şek.H ınöu ........ , ra caddesi Kahraman zade narönü nam mevkide) harap, 18 ay vade ile lileainln 
1440 intihap edlldil•. Ye aaatı hanında Reıml ilinlar şir- bir ipek fabrikası, kozaklık ve .. _.._ S A T 1 E __ .. 

Sallhaddln n Nail Beyler 1H Sade yafı 13171932 S. 14,30 Kapalı zarf 
iktıaat mecllai lçtlmama yakında Kok kömürü ,. ,. 5 ketine müracaatları arazisi, 
rldeceklerdir. 

1
15,30 Aleni" mü- 2 - Örtülü çarııda, .Demir 

Odun ye mangal kömllrü » » K d b" b b'lm Adapazarında ceviz ıı.akua Eriip icra -..11rluğuodaaı Ba- apı a ır ap mağaza, 1 u-

1 161.7ı 932 ıı 14 latta Hızır Çavuş mahallesinde Ye- zayede satılacaklardrr. Cesame·tinde do u Yumurta, aoğan, patatea .. lh ı "h" 6 T 932 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

-14.30 ni caddede kün eski 47 yeni 73 nu- a e tarı ı emmuz 
11 Zeytinyağı sabun zeytin tanesi » » ,. 

ADAP,AZARI, 19 - Şiddet Şeker u » 15 maralı nim kargİr dort kit üzerine dir. K. O. kıtaatının ihtiyacı j. 
bir fırtına ile l.atlayaa yafmır Beyaz ve katar peyniri )> ı 15 30 " mebni il•anunda Te.-kos ,.,.. ile TatWlerin Bursa belediye mü çin 360,000 kilo un kapalı zarf eanaaında dilf9D dolu, kıuaba •· • " bi k h . ka zayede memurluğuna müracat- 1 
bilinde ailrre .. yaa daliha de, u.n •• makama, •ehriye; irınikı 18 7 932 l) 14 r U)'llYU avı ve htt tına ter· la ımüna'kas ya konınu•tur. ha 

L"-"k 1 > .. k .,_ ki ları, > baz.ı köylerde tok uu,.,. zarar 8
" pınnç unu os auy11 cari ıvc ber katın.... racı lesi 25-6-932 cumartesı ırünü 

kayyet mürac...cıu. u ......... u .................... .. 
bu kere baıka11na devir veya ican 
verilec"l}İndeo fazla malumat edin
mek arzuıunda Dul11nan zeva o ı .. 
tanb11l, Bahı;ekapıda Tat h md.t 
43.:48 numaralarda kain vekili H. 
W. STOCK Efendiye müraca t et

!ineleri ilan olunur. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
ra aebelılyet v-1ıtlr. Ka.aba Pirinç » 14 30 bulunan Akar .apaı-tıvaPın otuz iki -------------~ ıaat 15 te komuıyonumuzda ya 
dahilinde bulunan .köylerde rüıı· • " 1 ,._, LL L. 

ol Süt, kbe yog~urdu " » 15 hine tibıiriyle tamamına ... ""'""'! latanbul 5 inci İcra memurluğun· pılacaktır, Taliplerin tartname " Fltenk bag"larına aı't 
1
·
5 

• t" lük ve yaalık mahıuller harap · ,, 
'JDUftur. Haynnlardan baaılan Ekmek » » 15,30 ., yüz lira kıymet takdir edilmiı ve bi- dan: Kadriye Hanı- (550) " ile sini almak Üzere her gün ve J hakliınclaki ihtiraa berat talebi zım-

BERA Ti 

olmU. n yaralaıımııtır. Mektebin Mayıs 933 gayeaine kadar ihtiyacı ol Yukarıda · ci arttırmada dört yüz lira tek.lif masarifi ııhakerile .,, icariye Y i- münakasaya İştirak edecekle- nında 22 tem z 1930 tarıhinde lak 
Düşen dolu -amlt•t ._ibarile cins ve müfredatı yazılı erzak hizalarında muharrer tarih ve aa. c>lunmuı ve hiç bir t....Etan arttn-ıl re vermeie borçlu Hüıeyin l e- rin de yevmi muayyende temi- dim edilmit olup lstanbul VıLiyet 

ceviz ce-etinde idi. Tarlalar atlerde mevkii münakasaya korıulmuttur. Taliplerin bu huaus- mamıı"" kıymeti muhammeaeaöni fendinin uhtei taaarrufonda bulnn n nat ve teklif mektoplarile ko- celileünin 14410 evrak numaraıile 
ıiyah bir toprak manaarall arzet d h' b 1 ld ğ d 'ki · la · 1 

taki ş•rtnameleri görmek üzere mektebe müracaatları ve müna- a 1 u mamıı o u un an 1 ncı ve mecmuuna (2629) lira ymet mısyonumuza müracaat arı . makayyet müracaat üzerind-ı-: hu-mektedir. y S ı "'" d • kasalarda behemehal Ticaret odumdan vesaik ibraz etmeleri arttırmaya karar verilmiı ve Ü ey- takdir edilen Eyüp'te Zeynep Ha- (385) (2407) lı:uk bu"kere baıkasına devir veya 
Mülhak bütçeli aı- ilan olunur. (2748) maniye Kurbinde katip Şenuettin tun mahallesinde kar yağdı 1nkatın • • ..,. icara verileceğinden fazla malıimat 
relerde mütekaitler mahallesinin saatçı sokağında ""~ da eski ve yeni ı ı num.ra ile mü- Çatalca müstahkem mevki edinmek arzuıunda buluna :zeva-

Mülhak bütçelerle idare edi· G d' d J d 23 yeni 23 numaralı iki oda ve bır ı rakkam iki kattan ibaret ve mütead- kıtaatı için 50,000 kilo un ale. tıu lıtanbul Bahçekapu'cla T':ı Ha-
len devalr ve tnhiaarlarda çalıtan e lKpaşa a an arma ufak mo.tbah ve bir abdesthane ve dit oda ve sofa ve mutbah ve bahçe- ni münakasa ile alınacakt~r. 1- nında 43-48 numaralarda ki.in vekili 
mütekaltlerha tekailt maatlarrnın d bir bo.hçeyi müştemil ve bahçede bir leri v• kuyu, sarnıç ve ahır, vesaire- halesi 25-6.932 cumart~sı gü. H. W. STOCK Efendiye müracaat 
fevkalad. tahaiaatlan ı.e.ilmek Satınalma komisyonun an: kuyu olup tamamına iki bi ... ~,yüz, yi muhtevi bir bap hanenin dört hi• nü saat 16,30 da kom11yonu etmeleri ilan olunur. 
Üz-re m--1

,·.., bir teklif yapıldıfı ı· k k · • • • d 1 kt T ı· 1 • ~ _. . . . .. k ıra .ymet onulan üç yüz yırmı se itibarile bir hiue1i 25.7 932 tan· muz a yapı aca ır. a ıp enn anlaıılmıttır. Bu idarelerde m.ü•- Bın adet hayvan velensesının kapalı zarfla mun~ rsisı. 7 lıiaae itibariyle tamamı birinci arttır h' - dif pazaı-teıi günü •aat tartnamesini almak üzere her Nitanlafmda Firuze 
~~::mm~!!:'S:1~~1\.';1;~~. ",!:: Temmuz 932 perşembe günü saat onda yapılacaktır. k a ıp eı;n mada üc yıiz elli lira teklif olunmuı 1~0~6";.u";,. · d açık arttırma ile ·. gün ve münakasaya ittirak ede ela mülôm iken ely....., a=:~::: 
racaat ede ... k tekaüt maaıları t~rtn~~e ve n_ümuneyi g~rmek üze.re her g~n ve .~üna asaya iŞ· '. ise de ;rltıran bulunmamış ve kıy- bl~cak :e ~=:~ı=ncıi 4-7-932 tarihin; ceklerin de vakti muayyeninde meçhul b111unan Ali Ekbeı- Hana. 
t&haiaatlannm keailmeme1ini rica tırak ıçın temınat ve teklıfnamelerıl,. mezkur gunde muayyen 1 et" h . . . d h" bulmamıo . • l"k 1 cakt Art komisyonumuza müracaatları. 1 b 1 

d 1 (2700) m ı mu ammıneaıru a ı . de dıvanhaneye ta ı o una ır. ıtan u 3 üncü İcrasından: Haa' t• etmi,lerdlr. aaate ka ar komisyona miıracaat arı. (386) (2408) • 
i l • olduğundan ikinci arttırmaya karar I tırmaya iştirak için yüzde 10 temi- • • • rahim E. velı:.ili tarafmdan iki kıta 

Mal dl gaz erın verilmiş ve çarııyı kebirde Yarım nat almır. Haklan tapu ıicillerile .. oenede müsteniden 1100 liranın ma 

M •• d t h • • d Birinci fırka ihtiyacı için e1:ya pı"yangoıu 1 taş harundalı:i Taş han aokağm a bit olmayan ipotekli alacaklılarla di faiz, 200 lira ücreti v<kalet ma ..,.._ 
y uzaye e e ır . d k 350,000 kilo un kapalı zarfla Malıllgaailer cemiyeti umumi kaın eski 21 yeni 23 numarolı. ü .' ğer alacaklılann irtifak hakkı aahİp· . münakasaya konmuştur. İhale- .arifi icraiyye tahsili hakkında ita 

ınerkezl"nden·. kan ma bodrumun otuz iki hısse •· 1 . . b h kla ma ve huıuıile faiz eylediği 28-12-931 tarihli takip ta· 
. . . . ennın u a r si 25-6-932 cumartesi günü sa 

1 - MalUloaziler menafiine B k k•• M J ••d•• ı••gv •• de • tıbanyle tamamına beş yüz lıra lay ve m•••r"ıfe dair olan iddeala['ının İ· lebi Üzerine adreıinize cönderi!en O 
.. 1 a ır oy a mu ur u un n ~ at 16 da komisyonumuzda yapı "fya plyangoau muhtelif aemt er• • met. t a.kdi.r edilmit b°''.un .da tRm. a- ıa· n tan"hinden itibaren 20 m.n i•in- deme emrine mubatiri tarafından ve 

e devam etme ta · ere .. d . d I . . ed'l -· ·ı· 1 mı bırıncı arttırmada ymnı bet !ıra "k .. bit 1 ·ı b'ldinneleri zabitaya yazılan tezkereye memuru d k dlr G k bu 1 ,.. ' lacaktır. Taliplerin §artnameai. 
huausta .,,8 ga ... ıue huauaatı aaire 22 Haziran 932 tarıhın e miızaye e erı ıcra ı ecegı ı an o u- kl"f 1 • be I' de evra ı mu• e erı e ' ni görmek üzere her gün ve mü fm 
bak'--nda malum" at almak iateyen "il ı · k" .. ed 1 · .. ·· ı ı·· b" t l'k 1~ 1 0 uıımu• ve yetmıı 1 ıuya ı· d '- · halde hakları tapu si- k · · k ed ki • tara elan verilen m"fruhaUara na-,.. nan mı j em a ın muzay e en goru en uzuma ınaen a ı e- 1 k d 1 • . k . azım ır. d na asasına ıştıra ece enn 
ın )Cil rk d ) Pazardan ed ·ı· 1 kt (2823) a ar arttırı mış ısc de ıymetı mu· . ,__ I t bed , d . zaran ikametkahİnız~n meçhul bu-a a a Al arımız dilmi,tir. Yevmi müzay e ayrıca ı an o unaca ır. 1 h . • . b 

1 
ba k ta cillcı-ile ıabıt o.,,...yan ar "' lf · e-

1 
de yevmi muayyenın e temı-

rnaada her gün öfleden sonra ce- l'ammıd h~e11ruh u ll'amı~ ve
1 

ı.'ı a : linin payla;masından hariç kalırlar. nat ve teklif mektuplarile ko- lunduğu anlatılarak ilanen tebliğat 
ıniyet merkezine müracaat de· 1 ıp a ı zu ur etm . ış oma a ı-

1
_ .. t . 'h les ta l ifasına karar verilmittir. Tnrihi ilan-

bilirler; K• 1 k D •• kk A k" . ·ı . Gayri menku un muş erıye ı a ı misyonumuza müracaat arı. d . 'ba 
2 - EYVelce yapılan ilanat mu ıra 1 u an ıncı arttırmaya karar v.er• ~·· ve rihinden itibaren işleyecek vergiler- (387) (2409) an ılı ren bir ay zarfında miira-

cibince vazedilen tecdidi kayıt Unka~a~1:1da Hoca H!\lil A ~r rna le bilcümle ıair rüsum müttcriye .Y. lf • caatle bir itiraz dermeyan etme:z ve 
müddeti Haziran 932 nihayetine hallesının Cami 1<>kağında cıkı 4 ye . . • onu takip eden 8 gün zarfında borca 
k.ıdar temdit edilml,tlr. Haziran Eminönü Malmüdürlüğünden: I ni 8 numaralı tahminen elli arım aittir. Alakadarların ıcra ve.'flaı.ka· K. O. ve 1 İnci fırkanın ıe- kafi mal ve saire irae <'tmediğiniz 
932 "nihayetine kadar arkadqla- Sultanahmette: Divanyolu caddesinde Sıhhiye müzesi a tuwla er.anın o!uz iki lüose itibariyle ta- nununun 119 uncu madd~sıne ~o~ . nelik ot ihtiyaçları ayrı ayrı takdirde hak\m,.da ğıyaben mua-
nnıızm acilen merkeze müracaat ki 150 Nn. 1ı dükkan senevi 180 lira muhammen kira üzerinden ınamına yiiz lira kıymet takdir edil- t~vfiki har~ket eylemele~ı ve a 'na ı §artnamelerle ve kapalı zarfla melali icraiyeye devaın olunacağı 
alak5k1.ahyıatlldaenruhatkeclad::..da e::=~~ açık arttırma uaulile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. 1- miş keza tamamı birinci arttırmada zıyade malumat almak nteyenlerı j münakasaya konmuştur, fhale. mezkUr teblii( makamına 

balesi 30 Haziran 932 perşembe günü saat 14 buçukta yapılacak 1 · · · ı • a I . 2 7 932 
· ü - K ı kaim ol. 

olunacafı teblll olunur. tır. lı"aya kadar arttınlmıt i•e de: Kıy- 930-5734 No ıile n.üracaatları ılim Ordununki S3.at on bette 
menin ahk&mı mah•uaaaı tatbik (2560) )·İrmi beş lira teklif 0!11nmııt ve elli ıtanbul 5 ı:>cı 1cra memur ug'.ın erı - - cumarteaı g nu • ( mak Üzre ilin olunur 

1 AD vo 1 meti muhammineıini bulmadığı cİ· olun\lr. ve fırkanınk~ saat on beş l.tanbul üçüncü İcra memurluğun R 1 ' Gedikpaşada Jandarma hetle ikinci arttırmaya karar veril- • buçukta komı~yorı~muzda ya- dan: Paraya çevrilmeıine karar ve-
miş v~ Eyüp sulh ntahkemesi icra- lıtanbul 4 üncü icn. me"'.'~rlu~n- ı P.ıl~caktır. ! alıplerın ~artn~~e rllen iki ıandık top kumaş 25-6-932 Bugünkü program Satınalma komisyonundan: sından !UYUUn İz:llesi zımnında açık dan: Kollantin Veledı Sotırı .;.r;· 1 skını ilmak u~e~e hkeredgün :::u~a tarihinde oaat 11 den 12 ye kadar 

ISTANBUL (l200 m.) _ 18 ırra arttırma ıuretiyle satılacaktır. Sabt goridi efendinin Leonid~ ~an'. _en asa aı:ına ıttıra . ece eı:ın Tahtakalede Ballıapan Hanında 56 
mofon, 19,s alaturi<a ..,., Bedayi Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla müraka~ası 7 Tem şartname11 23 hanran 932 tarihinde diden 25 mayıs 338 tarıhtnde 11tik- de temınat ve teklıfnamelenle numeroda birinci açık arttırma su-
muıiklye heyeti tarafından, Ajana muz 1932 perşembe günü saat on dört buçukta. yapılacaktır. Ta mahkeme divanhanesine talik edile- raz eylediği elli bin liraya mukab.1 komisyonumuza müracaatlan. retile .atılacağından tallp olanlann 
haberleri, aaat ayarı, 19,5 vamofon !iplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her ııün >'e müna- c.ktir. 13 Temmuz 932 tarihine mü merhun bulunan Mahmutpapcla Su- (411) (2520) vakti muayyende hazır bulunmaları 
ile opera parçalan, 21 alaturb saz, kasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde aad.if çarşamba günü ıaat 14 16 ya ruri Daya Halun mahallesinin Su- • • • illn olunur. 
Münir Nurettin Bey ile ..bda.şlar. muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (2699) kadar açık arttırma suretiyle ikinci ruri çıkmazı sokağında atik 4 mü- Çatalca Mat. Mv. ihtiyacı i-
ları tarafmda 22 caalııant. d" 18, 

•rttırmaları icra edilerek satılacak- · kerrer 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, ce ıt çin 1500 kilo zeytin yagı müna BOKREŞ (394 m.J - 20 piyano A e ı 
konseri, 20,45 konferana, 20,45 ..... Nafı·a Vekalet n tır Arltırmayn İ!tirak için yüzde 20, 24, 26. 28, 30, 32. 34, n11mero u kasai aleniye ile alınacaktır. i-
man solo, 21,15 flüt 1nlo. en yİrmi teminat akçesi alınır. Mütera- dört bap bodrum Ve dört b•p mağa. halesi 29-6-932 çar4amba gii-

BELGRAD (429 m.) - 20 kon- irim vergi, b<-lediye ve vakıf icareoi l nyi müttemil Handan Hanı de- nü saat 16 da komisyonumuzda 
ferans, 21,10 şarkı, piyano ve ke- l lOO ton yerli maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konul ve dc1laliyyHi sahiplerine aittir.Hak meklc arif bir bnp hanın b\mamı 30 yapılacaktır. Taliplerin tartna-
man, 

22
•
10 

komedi. 
22

•
511 

aktam muıtur. Mun" aka•a 4 7 932 tarihine müsadif pazartesi günü sn- lorı fopu sicilleriyle ıabit olmadıkça ı:ün müddeti• ibalei evveliye ilana melerini almak üzere her gün 
konseri.. "' ı "I"' H 1 

ROMA (411 m.) _ 21 Haber. ve at 15 te AN<arada Nafia vekaleti binasında yapılacaktır .. Müna. ipotekli. al~caklı!nr diğ"; ala~ad~~- konmuttur Müştemı ~ı: an 8 ~ın- ve .rnunakasara iftirak ~ecek-
gramofon, 21,15 doktorun tavaıye- kasaya ittirak edecklerin teklif mektuplarile birlikte Tıcaret oda run ve ırtifak hakkı ıahıplcnne ilan • da bodrumlann aokaga methalı 0 • lerın de vaktı muayyenınde ko 
!eri, 21.45 7.andoninin Die Gril is- ., vesikalan ve teminat mektuplarını ayni gtin ve saatte müna- tarihinden itibaren yİrmi ün içinde 1 lup dördü maiaza olarak ve hanın misyonumuza müracaatları. 
mind~or:;:'ı. ) 20 k feranı kaaa komisyonuna vermeleri li.zımdır. evrakı miisbitelenyle bildirmeleri la 

1 
methali altında bodrum »ardır 26: (414) (2523) 

lstanbul 8 İnci İcrasından: Bir dey 
nindcn dolayi Çakmaalar yokuıun
da çarkçı sokak 9 No: lu odada tah· 
tı haczıı alınan zımpar-,. kiığdı tel çi 
vİ ve yumak "!yalımn funıhtu te
karriir eden 25-6-932 günü cumar
tesi IU.t 12 de 13 mahallinde fu
ruht edil•ceğinden yeYmÜ merlcUr
de memuruna müracaat edilmesi i .. 
lin olunur. 2:,;~~ aer 2;""k.,;;ferana.on ' Taliplerin münakasa şartnamesini i_ki lira mukabilinde An. zondır, Akai halde Haklan tapu ıi· ı numarada Ohannes Hacı Nıızar tten j "' "' ~· 

vıv.:~A ·(617 m.) - 20,45 ye-1 karada Demiryolu inşaat dairesinden, lstanbulda Haydarpafa dll'.""~yle ıa'>it olmayanlar •~tış be di müstecirdir; 28 n~mer_olu dülı:k~- .~·O. ve birinci.fırka ihtiya. 
ai Ye eski darullD', 22,111 lı:onferam, Liman itleri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (2596) delının payla,maıından harıç kalır nı da. atçı Bogoz erendı sakındır. cı ıçın 30000 zar bın kilo un pa latanbul 8 İnci İcruından: Bir 
23 danı havaları. lar. lakadarlann icno ve iflas ka. Zemin kat!arı tahta döşemelidir Han zarlıkla alınacaktır. lhaleai 22- borçtan dolayi tahtı hapıc ıt.lınıp la· 

=·;kP~EŞ···:_TP_E··;~
650• 22,':"s' haı..:~eRÇio=- Toton ı·n~ı·sarı tınıunı"ı IDÜ~U" rlu" ~~uı .ı~en·. nunun 119 uncu n:ac!dııai hukmüne derununda 3 ayak merdivenle ç•IU· 6-932 çarşamba günü saat 14 !ıtı takarrilr eden B.,.ikta.şta köyll-

.. ~ - göre harelcet etmeleri ve daha fula lır. Knllu demir olup hurada zemini ı ve 14 30 da komisyonumuzda içinde Ortabağçe lhlamur cacldetıin-
VARŞOVA (1411 m.) - 20,111 rnalümat almak isteyenlerin memu· karatiman döşeli antre üzerinde mer yapılacaktır. Taliplerin ,artna- de 64 numaralı -~nedeki ev qyala-

muhtelif 2!13S radyo gazetesi, 21 l _ 18,000 kilo benzin, 6500 kilo motorin ve 2500 kilo vakum ~iyetimude mevcut 932-316 numara diven altında camekanlı kahve ocaiiı 1 mesini almak üzere her gün ve 1 7 27:-1932 tanhinde saat 17 den 
radyo konaeri, 21,55 edebiyat bahiı- yağı: 30-S-932 Pertembe. lı dosyaya nıüracııatl:l·1 İLin olunur. odabaş·nın tahtı işgalindedir. Birin-! paza~lığa iştira~ edeceklerin de t ~_e 1:dar P-ı::ya .. ıı;vnleceğinden 
len, 22,10 piyano konaeri, 23 danı 2 - (Berliye) ve (Şevrole) marka kamyonlarımızla (Buik) - ci ve ikinci, üçÜn•Ü katl~rm umini vaktı muayyenınde komisyonu ~ ıp ın mez r gun e. ve mahal. 
havalan. k marka otomobilimiz için eb'adı komisyonumuzd mevcut (83) z d k karoıiman döşeli birer.korid_or_üze- muza müracaatları. lınde hazır bulunmaları ılan olunur. 

BERLIN (16311 m.) - Z0,40 on o g 1 (457) (2773) 
.... ha • d l•stı'k· 4 7 932 1 a rı'nde ıtkı"zer oda ve bırer kuçuk C>-ler, 21 bir operet parçası, .... ıen adet ıç ve ış " • - • · B ı 

"kd 1 k d o'"st ·ı le ıt t ı· da -e yalnı:z u"'çu-ncu- katta küçük o- eyoğ q üçüncü hukuk hakimli-valar, aonra cazbant. Nevi ve mı ar arı_yu a.rı a g.. en en.. vazım.ı aya a •P. • . El 

Bugünde 
Diyorlar ki •• 
Edebiyat anketleri çıktı 

REM7,İ K/TAPHANRSİ 

d 1 1 d d d b k B 1 d • d · d- ı· b" ğiııden: yevm ikametg•hları m--olanların hizaların a gosterı en gun er e yuz e ye 1 uçu temı e e iye sın n: da ~rin. e karoşıman .. oıe 1. ır ara- 1 1 -· 
ti nı hamilen saat 14,5 da Gala tada Osmanlı Bankasının ltar lık üzennde alaturka uç hala vardır. Askeri fabrika- bul Koatantin veledi Vaıil ve Dimit 

' ntıaıınadraık·ı binada mübayaa komisyonuna müracaatları. (2811) Zonguldakta yapılacak be. Dördüncü kat karoşiman döşeli bir 1 ri veledi Vasi! efendilere: Kostantin 
· k ı H lar ilanlan ..eledi Mitro efendinin aleyblerine ;. ton_ a.rme. jS e e . a. ziranın .yir- ı mttdiven ba•ı üzerinde. ta.şlıkta.n tah 

1 1 ~ 
' 1 kame eylediği davada Beyoğlunda 

Tnt
n ' h' nıuın"ı nıı"ıt İ(J n~w 'in en mıncı gununden ıtıbaren yırmi ta bölmeli depoyu havı bır hala ve F i T l'k ull IDuISarı u .j d bir gün müddeti~ münakasaya 1 zemin ~İman döteÜ iiıtü ah:p' . 6 1111932 tarihinde müteah a:U: :ıı~ ~.e 3,ç;~;~ ';~~ 

. . __ ,_ l'f b' t 310 . • k vazolunrnuştur. Münakasa tem çatı örtülü teras !"'len ~pka fa~~:ı 1 bıt n~m ve hesabıne ki apaklı zlarf 24, 1, 1, 3, 20, 22 No. lu arunm fU· 
S un fabrikamız ıcın mwıte ı e at a metre mıkap e b" • • . sına kalbedilmiştır. Bına tam kiigır la munakasaaı yapı aca o an 

ams .. .. 14 t !ık ·ı 1 muz ayının on ınncı pazartesı ( ) d •
1 

yuun izalesi talep edilerek ikametg;. 
Fatih ı11lh 3 üncü bukuk hikimli- reste 7-7-932 perşembe gu~u saat e pazar suretı e a ına- . .. b t Z 1 1 ve merdivenler mozayık taları ka- 56250 a et alef tug aaının hınızın meçhuliy ti haıabile tarafını 

kt Taliplerin •eraiti anlamak üzere her gün ve pazarlık için , gunu .•aat n~. eş ~ ongu dak , roıiman döşemeli olup odalann ay- mikdarı Anadolu gazetesinde 
imden: Fatihte çırçırda Arifzade so ca ır. ' . k 1 •. h" ·ı G 1 d ı Beledıy encumenı h d k d"ld"ğ" d .. uı ilanen tebliğat yapıldığı halel.. 

ed 'kim de muayyen gün ve saatte temınat a çe ennı amı en a ata a 1 e . • uzurun a ' rıca demir k1'pu ve pencerelerin ay- no san neıre ı ı ın en ':°~na. 
kağında 5 numaralı han e mu e Müb aa komisyonuna müracaatlan. (2740) 

1 
kapalı zarf usulıle ıcra kılına. ! d • k nklerı· vardır Elekt· kasa günü 18 17 1932 tarıhınde mahkemeye yine gclmediğinfaden gı ••ı:ıre Abdullah kızı Zeynep ôülter ay rıca emır epe h' ed'I • • T 1. yahınızda devam ile gayri menku. 

_cı-: 1 ta caktır. Münakasaya dahil ola. • rik ve terkos tertibatını havi olup ıaat 14 e te ır ı mı,tır. a ıp hanıma ayni hanede ıuuun arpac · I . .. t (2779) lün k91fi icra ve tapudan kaydi ta. 
t d. · · tayin edil- •k d :rma cakların i9bu mıinakuaya ait · hududu bir tarafı daya Hatun camii enn muracaa ı, 1 ar Hasen efen ınm vaaı G dı pa~a a an ep ettirilmiı bu baptaki gıyap kara-diği ali.kadaranın mahimu olmak üz e ~ evrakı İstanbul rili\ye i Beledi- • ~erifi ve hane arıası ve bir tarafı rmın mu~meleli olarak tarafınıza 

20 
re ilan olunur. s t ı komis n an: ye reisliği fen mudürlüğünden 1 

müezzin meırutesi ha"e hane ana11 Sarıyer gün müddetle ilanen İcrasına karar a ına ma . . v_e Zongulda.k beledi!~ riyase- 1 ve bir tarafı mü.tevttfa Şükrü .. elen; Malmüdürlüğünden 1 verilerek mahkeme 14 Temmuz 932 
iKTiSADi VE SINAI TESiSAT N'" nesi veçhile dokuz bın beş yuz h yvan tımar fırçasının tınden bedelı mukabılınde ala. 1 di zevcesi hanesı ve tarafı rabiı tari- Nat 14 te talik kılınmıştır. Tarihi 
VE iŞLETME TORK ANONiM lumurfl mu"nak•sası 12 Temmuz 932 tarihine müsadif salı ' bilecekleri ilan olunur. (2498) ki amile mahluttur. Sokak cihetin- R. Kavağında Telli tabya 

1 ETiNDEN kapa ı za a ~ T I I · • 
1 

k"" d k' .
1 

.
11

. mezkıirde itirazla bizzat mahkeme. Ş RK : günü saat 00 beşte yapılacaktır ... a ikp erın tar~nakm.e .ve ~-~~- ı . k ih . de ikinci k_aıtan itiı..r-enN bı~ tahA n • 

1 

~ev_ ıı~ ke ı bati,-mı ıyey~.da- ye gelmediğiniz veya kili musad. 
l L A N • .. k üzere her gün ve mwıa asaya ıştıra ıçın m=ı<ur Devredılece hra beratı . si vardır.Kıl'ftcı Oıman acı, ram ı aga~ ı ma a. ır ıene mu - dalı: gÖndermedlğiniz takdirde müd-

Şlrketimiz hiHedaranmm 27 mart n~yıd gormeyyen aaate kadar teminat ve teklifnamelerile beraber 1 " Kabili tebdil bıçak kullanan us- ı· Parcelo luçato Hacı Polibron Ef. ler detle _ ıcara verılecefinden ta. dei.nln dermeyan edeceği vakıa) n 
1932 tarihinde sureti adiyede ak~ i.ç gun .e mua uza müracaatları. (2807) t1Jralıır, !ırat makinelerıne ait r.ıa. müstecirdir. Mesaha11 alettahmin liplenn 317/1932 pazar günü 

1 tiına eden h~yeti umınniyesinde ıtb- koınısyonUDI l hat" hakkındaki ihtira için Sanayi u 204 metro mürabbaıdır. Kıymeti mu aaat 14 le Sarıyer Malmüdürlü kaDu etınit adolun:ıcağınız teblii! 
h 1 1 nakamma kainı olmalı: üzere keyfi. ha.: kılınan karara tevfikan "".."" D H O R H O R U N 1 1 mum miidıirlügünden istiJ.ıal edil- hamminesi tamamı 2&520 lira kıy. tüne müracııat an. (2808) yet ilan olunur. 

biaıe ba!ınn tcmeUii olarak t~ne1c: r. . . miı olan 5 Ağustoı 1930 tarih ve metlidir. Talip olanlar kıymeti m11-
kıorar verilen 80 ntt kurut burun· Zührevi ve ıdrar yollan tedavihaneaı 1165 numaralı ihtira beratı üzerin· hamrninin<len % 10 u niıpetinde lıtanbul birind ifllı memurlutun 
den it.haren tediyeye başland~· 8 X.fu Taksim, Zambak sokak No. 41 Tel. 8.0. 3152 deki hukuk b1> kere satrlacafı gibi pey akçelerini alarak 929-2220 doa. dan: Müfllı Yahya Kemal Beyin 1- lstanbul yedinci icra memurlu. 
d .u•x.: ---'-'-· eyo" • • · ril · d · T ki · •- lı:ldar "-· d B" L 1 an hi11edaranm m.,.,.....• ~ .... u ıcva dahı v ecegın en daha fazla ya numeroıu ıle 25 emmuz 932 ta ncı aıaca toplanma11 gÜnü 5un an: ır uarçta.n do ayı rnabcuz 

.ı.z eylemek üzere nezdl-:nnd'.'1'~ ~· KUTIEL MAMA m2lôm t lr. k deulerin Is rihinde ıa:ıt 14 ten 17 ye kadar la- teklif eylediil lı:onkurdato 27 Hazi. ve paraya çevrilmesi mukarrer bir 
le senedatı ile beraber Şır~ebnuzın Or • A. r: '4lilıııı.. tanbul'da Bahçekapu'c! Taş Hanın. tanbul 4 <Ü icra memurluğuna mü- ran 932 pazarta.i gClnü 1U.t 13 te kasa ve daktilo maki-inin 27-6-932 
G.latac1a Topçular caddeaı11ıl~ 118: . :ı;iihrevİ hastalıklar tedaviha· · • ' da 4348 numara! rda k"in vekili racaat eylemeleri ve fazla malüma- müzakere olunacaiınılan alacaklı- pazartesi günü """t on iki on c!ört 
120 nıunaralı merkez• idaresındeki Cil~ ve - Börekçi fınru sırasın· Dr. Hakkı Şınasi 1 H. W. STOK Efendi>-e ıni.ıraca t et tın doıyasınr!an ita edileceii lüzu. tarın yevm ye vakti mezkurde daire- te Siı-kecide Nur han•M.lo 
Yl!%ııeye müracaat eylemeleri liizu· ~ea~aköf Yavrunuzun en sıhhi ı:ıdasıdır rneleri ilan olunw . mu ilan olunur de hazır b11lunmaları ilan olunur. çevrileceii ilan olunur, oaraya 
lllıa ilan olunur. a 
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DENİZ KIZI Kartalda 

Eftalya Hanımı uAnadolu çimentolan Türk anonim şirketi" 
VE tarafından imal edilen 

Kemani Sadi Beyi 
Pek yalnndaa Harbiye 

BELVÜ 

Seri 'r asallup Eden - Yüksek Mukavemetleri Haiz 
Olan - Ve Tahta Kaplamalarda Büyük Bir Tasamıf
Vakit Kazancı - Daha Büyük Bir Emniyet Temin Eden 

BAHÇESiNDE 
DiN LEY ECEKS iNiZ 

"SUPER YUNUS,, 
markalı SÜPERSİMAN istimal ediniz 

•• 
SU-DO-RO o 

PERTEV 
TE11LEMEYE MANi OlUQ. 

..... Yerli ve Avrupa kumatlarmdan ku•ur&uz - .. 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
hazır parde•ü ve elhi•eler fevkalade ucuzdur. 

Eminönll, Kazmirci Ali Riza müessesatı ----

Ziraat Vekaleti 
Sultansuyu Harası 

Müdürlüğünden: 
Malatya - Akçadağ Sultanauyu harasına ait elli iki para kö

yün icarei zemin bedelatı 11 Haziran 932 cumartesi gününden 
30-6-932 perıembe gününe kadar yirmi gün müddetle kapalı 
zarf uaulile müzayedeye vazolunmuttur. 1 

Müzayedeye, vaziyeti maliyesini ticaret odası vesikasile bil. 
fiil isbat edenlerle yüzde 7,5 depozito mikdarı olan 1125 lirayi 
nakden Hara veznesine tediye edenler iştirak edebilirler. 

Talipler 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ibalat kanu 
nunun üçüncü maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
30 Haziran 932 perıembe günü saat on beşe kadar Akçadağ Ha. 
midiye mevkiinde müte,ekkil komisyona tevdi edeceklerdir. 

Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyen talip
ler her gün Hara müdiriyetine müracaatları ilan olunur. (26~9) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932-1933 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe Askeri liaelerile Buraada bulunan Bursa Askeri lisesi
ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta
lebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1 2, 3) üncü; orta mektep 
!erde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400 - 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 talebe 
alınabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden ba§ka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait olduğu gi
l>i ayrıca talebeye her ay bir mikdar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine 
terfi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümburiyet Ordusu 
için zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun
ıluklan yerlerde 1 Temmuz 932 de baılar. Ve Ağustos 932 ta
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır-

COMERÇlALE lTALYANA 
Merkezi Milano Şehrinde Anonim Şirketi 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: lıalyan Liruı 1.240.000.000 
30/ 4/32 tarihli Bilanço 

MATLUB 
Kasa ve Bankalar nezdindeki nukud 
Portföy ve hazine bcınolan 
Berayı tahsil mevdu' senedat 
Röporlar 
Benkaya ıüt esham ve tahvilat 
Bankalar:ı ve muhtelif müessesata hakkı l§tırnk 
Esham ve tahvilat üzerinden avanslar 
Muhabirler (Bakiyyei Zimmeti) 
Kabul dolııyısile borçlular 
Muhtelif Borçlular 
Emvali gayri menkule 
Mefruşat ve meaarifi teaisiyye 
Kefalet dolayıaile borçlular 
Bera7i 
hıf:ı: 

mevdii. 
esham ve 
tahvil.il: 

Memurin tekaudtye akçesi 
kefalet akçe• · 
teminat ,, 
aerbeıt kısm 

. 449.798.770,70 
li.408.468.737,90 

181.282.896,85 
400.026.840,60 
214.706.624,90 

.529.300.402,75 
195.305.875,95 
2'_3.013.316,-
83.637.774,25 

1.-
984.932.137,60 

9.758.448,-
1.014.313.603,-

5.604.652.478,-
,, ______ _ 

Seımaye 
ihtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat 

tlMMET 

Tevzi edilmeyen hissei temettü 
Hesabı cari mevduatı 
Iı.luhabirler (Bakiyyei matlubu) 
Berayı tahsil senedat tevdi edenler 
Muhtelif dainler 
Senedatı ticariye 
Tcd:ıvüldeki ç<kler: 

Adi 57.028.878,65 
Sirküler 102.475.309,50 

Kefalet dolayıeile alacaklılar 

1. L. 

Esham Memurin tekaüdiye aksu• 
ve tahvilat kefalet olarak 
tevd; temina t ,, 

17.319.197.907,50 

700.000.000,-
580.000.000,-

900.270,-
1.205.614.112,20 
6.583.452.772,55 

224.458.802,90 
195.305.875,95 

159.504.188,15 
984.932.137,60 

9.758.448,-
1.014.313.603,-

edenler: serbest mcvdu'at 5.604.652.478,-
Senei atiyeye müdevver esconto muamelelerine tabi bedel 
Senei sabıka temettü'ü ı...ıu.,yesi 32.664.142,-
Senei haliye temettü'ü 23.641.077.15 

J. L. 17.319.197.907,50 

İstanbul Şube Mc~kezi: Voyvoda caddeai, Karaköy Palaa - Telefon 
Beyoğlu 2641-2-3-4-5. - latanbul §ubesi: Alalemciyan han - Telefon: · 
İstanbul 2821-2 2877. - Beyoğlu §Ubesi: istiklal caddesi, 247, Ali Na
mik Bey Han - Telefon: Beyoğlu 1046. - İstanbul Borsasında K.ambyo 
Dairesi: Telefon : lstanbul 1718.- lzmir Şubesi 

' Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Mumhane caddesinde 

Arapyan hanı nam.ile maruf 20 No. lı 6 ıncı Vakıf ban altındaki 
dükkanlarla beraber heyeti umumiyesi üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıttır. lhaleai 7 Temmuz 932 
Perşembe günü saat 16 da icra edilecektir. Şartnameyi görmek 
ve 1125 lira teminatı muvakkate yatırarak talip olmak isteyen. 
lerin ber gün Evkaf müdiriyetine müracaatları. (2669) 

ıa der• senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler- Gedı.kpaşada Jandarma 
den nekil suretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri liae ve orta S t } k • d 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. a ına ma OIDıSyOnUn an: 
lunduklan yerlerin askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. Bin iki yüz adet hayvan çulunun kapalı zarfla münakasası 

6 - Mekteplere ginnek için lazım olan şartlan muhtevi kayıt 7 Temmuz 1932 perşembe günü saat on;. i bet buçukta yapıla
we kabul ıartnameleri ve mubtaralan bütün Askerlik şubelerin- caktır. Taliplerin nümune ve §artnameyi görmek üzere her gün 
de mevcuttur. Talipler aakeTlik §ubelerine ve askeri lise ve orta ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
mekteplerine müracaat ederek mezkiir şartları öğrenebilirler. günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(2180) 1 (2698) 

__ D_e_v_l_e_t_D_e_m_i-ry--o-ll_ar_ı_i_d_a_r_e_s_i_i_l_a_n_l_a_r_ı - [ 
Göz 

.. 

Hekimi 

1 
1 
1 

Naim Vapur İdaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

&"ünleri Galata nhbmmdan saat 
tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri r zmir' den saat 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. 

Tafsil.at için Galata, Gümrük 
k111'§11ında Site Fransez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 
Tel. B. O. 1041. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası 

Bumin rınar 
Vapuru 23 Haziran 
PERŞEMBE 

günü ak§am saat 18 de Sirkeci 
. .. htnrundan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon Rize ve 
Hope'ye azimet ve avdet edecek
tir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı altında acentalığına 

'tlÜracaat. Tele. 22134. 

SEYRlSEF AIN 
~rkez ıu:cnta : Galata Köprü 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
l\'lilhUrdarzade hıın 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
( KARADENiZ ) 22 Hazi-

ran çarşamba 
18 de Galata rıhbmından 

İZMIR - MERSİN POST ASI 
(MERSİN) 22 Haziran çar
pmba 10 da idare rıhtı
mından kalkarbr. 

MERSİN POSTALARINDA 
İstanbul - İzmir Ücretleri 

Kr. 
1. nci kamara 
2. ncı .. 12011 

800 

_ _.BAHÇE~
MERAKLILARINA: 
Her nevi fidan, kap ve saksı içe

risinde, meyvasile envai bodur 
meyva ağaçları, Paruol tezyinat 
ağaçları, ormanlık fidanlan, çok 
çeşit yecliveren yüksek ve bodur 
güller, §etmİye teklinde parasal 
güller, nadide çamlar, manolya 
ve kamelya fidanları, salon yqil-
likleri ve ıa.ire ve saire ... 

Ortaköy Dereboyu No.155 Anka
ra ilk fidan bahçesi, Vasi! 

Profösör ' • ı , Birinc1 .S ınıf Mütehtt<ıs • ı : -:::;..;D~r~e~k:.:a~l:o;v~i~ç-===~ 
~Yük ve yolcu vagonlarının yedek edevatının kapalı zarfla ve 'ı Dr. Esat Paşa Dr. Sü~yman . Şüll:rfr rr. 

Tfua kaydile münakasası 6 Ağustos 932 cumarfeai günü saat 11--- •--.. .. , 

_;, . I An karn cadiesi N?· 60 l lil ıni. ki taph~nesi yanınd~ ·ı, Satılık Motosı"klet 
l:Y te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 
'f afıilat Haydarpaıa ve Ankara veznelerinde onar liraya sa-

~;~~~~:~;:~a~Jığında;) j 
1' ürii mus i k ı sinın • YE~I YILDIZI N. Hlllllm / 

.' Muhteşem bir şaz !\•yeli reflkntiade hor gece Amtvutk;öy · ea11Uindeki • 
BOSFOR PALAS oteli bahçesinde dinleyicilerinf en vecitrı saatlar 
'' geçirtiyor. Bahçede en yüksek aile nezaqatl ve havası __ .. 

Kağıtbaııede Çoban çetmeainde 12 dönüm tarla senevi icarı -------------------------

36 lira. Müddeti 3 aene Adalar kazası 
Kamer hatun mahallesinde Çukur sokakta 32 Kapı No. lı ha-

aranıyor 

Yan arabalı veya arabaılZ 
kullanılmıi sağlam bir mO
toaiklet aranıyor. Satmağa 
talip olanlarm tekliflerini 
Milliyet idarehane1inde 
O. M. rllmuzuna tahriren 
yapmaları rica olunur. 

......... nıye an ıgı em 
Müzayedesi 

Kat'İ karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'ILE MEVKi VE MOŞ 

TEMlLATI 

88215 Kani-da Çubuklu caddainde, eski 24 Mil. 
24, 7mi 23i 2/2, 2/1, 2/3 numaralı -edeo 
mit Ye mahallen iki Jüıı on bet arım ar .. · 
bir kab k&rsir iki katı ahfap olmak iiııenı üç 
ıa. oda, iki aofa, bir mutfak, iki hali, bir 
tatlık; bir balkcıa; bir tulumbalı kuJU, bir 
altında üç dükklnı müttemil bir hanenin tdA)•..,ııo•• 

ıııa ıııi3 Kaamıpqada, Seyyitaliçelebi mahallesinde ;Jj 
ıa mektebi ve yeni Nisa mektebi çıkmazı .oıı•J 
eski 12 Mü. yeni 10 numaralı yetmit dört a~ 
üzerinde ahıap maabodrum iki buçuk kattall 

olup birinci kat: iki oda, toprak koridor, Pi 
altı ikinci kat: iki oda, bir sofa, bir bela, bir 

ve yetmiş üç arım bahçe ile bir kuJUyu havi , 
nenin tamamı. V 

110 9264 Üsküdarda Hocabesnabatun mahallesinde, 1 
çıkmazı sokağında eski ve yeni 4 numarah yiiS 

• arsa üzerinde abıap üzerinde iki oda, ve bir 
havi (eskicedir) bir ahırın tamamı. Hamza Zi 

250 3984 Hatapkapısmda, Hocahamza mahallesinde, ~"
altı sokağında eski ve yeni 5 numaralı iki yüz 
bet artın ana üzerinde abıap üç kattan ibaret 
birinci kat: iki toprak avlu, bir tatlık, iki oda, 
arım arsa üzerinde kirııir iki mutfak, odun 
mürlük; bir mahzen merdiven altı, ikinci kati 
oda; iki bala, biri camekinlı iki sofa, üç~' 
ikinci katın ayni olup fazla olarak bir sandık~ 
ve bet yüz on üç arım bahçeyi havi bir b _.ı 
tamamı. Hadiye Ji" 

1 
275 9058 Uzunçarııda, Samanveranisani mahallesinde 

çarıı elyevm Hanarkaaı çıkmazında eski 311 f 
yeni 1 No. lı .kargir üç buçuk kattan ibaret olul' 
rum katında bir mutfak, bir kömürlük, birind. 
bir oda, bir sofa, bir malta antre;; ikinci kat: · 
bir sofa, bir bala, iki ıabnış; üçüncü kat: bir 
sofa, bir bala, bir daraça, elektrik ve terkos t 
tını havi 333 numaralı dükkanın on sekiz zira 
inde olan bavasile 331 numaralı dükkanın anc~ 
zira havasını müştemil bir hane ' , 
Yusuf Kemal Bey vekili Münevver tl'J 

600 8641 Kasımpaşada, Sururimebmetefendi mahall-
i Aynahçetme Süruri sokağında eski 3, 5, 7 .,e' 
1 

68, 60, 62, 64, 66; 66/ 1 numaralı yüz yirmi bet 
arsa üzerinde abıap iki kattan ibaret olup bir 
rum birinci kat, camekan kapılı bir mermer g 
bir mermer antre, üç oda, bir mutfak, harici 
arşın arsa üzerinde diğer bir mutfak, ufak bir 
üç çıkma, ikinci kat: bir sofa, dört oda, bir aah 
iki bala; ufak bir mutfak, bir çıkma, bir kuyu, 
mç, elektrik terkos tertibatını ve dıvarla muha~ 
yüz on yedi artın bahçeyi havi bir hanenin t. 
mı. (iki bölük olarak müstameldir. Bir hane ve 
sa olarak üç kıt'a senet vardır) 

Emine Bahriye Hanım, Mehmet Ali 
17.Q 1752 Büyükderede, İspanya ve Kiriko sokağında e 

ve yeni 32, 30, 23 numarah iki yüz arşın olup " 
mıt artın arsa üzerinde tahtında bir mağazayı • J. 
mil ahtap, İspanya sokağından dört ve Kiriko ~ 
jından üç katta on oda, iki sofa, bir taşlık, bir.~ M 
fak, bir kuyu; üç bala; bir au deposu; ve ikinc:J 
tan itibaren çıkmayı havi maadükkan ve aralılı 
hanenin tamamı. Avanti~ 

1 
:10 l689 Kadköyünde, Osmanağa mahallesinde Hüda.,e. 

..., sokağında eski 6 ve yeni 81 numaralı ye~ 
artın arsa üzerinde ahfap iki buçuk kattan iba 'J. 
lup zemin katı bir malta taşlık, bir mutfak, bir 
bir bala, bir kuyu, birinci kat: iki oda, bir sof" 
bala; ikinci kat: bir koridor, bir oda, bir daraç" 
şahnış, elektrik tertibatını ve otuz üç arşın 
havi mühtacı tamir bir hanenin tamamı. Behi1'~ 

275 5645 Suadiye, T atlıtarlada, eski 34 Mü. ve yeoi 20 ~ 
ralı yüz on sekiz arşın arsa üzerinde bir katı k".] 
bir katı ahfap olmak üzere iki kattan ibaret olul' 

rinci kat: mozayik merdivenle çıkılır harici '!.J 
iki oda, bir mutfak, bir guaulbane, bir tatlık, ~ 
kat: bir sofa, bir sandık odaaı, üç oda, bir balj_. J 
balkon, çatı altında tavanı alçak üç oda, bir ~ 

balkon, dokuz yüz otuz bet arım bahçe ve ı,.lıf':& 
bir kuJUyu havi bir hanenin tamamı. Menekt' .J 
Fatma Şenide Hanımlarla Emine Nevare ti' 
tarafından bilvesaye Şadiye Hanım ~ 

500 8259 Çemberlitafta Mollafenari mahallesinde Caııı~ 
avlusu sokağında eski 7 ve yeni 13 numarah d ~ 
dört artın arsa üzerinde kargir üç buçuk katt• ~ 
oda, iki aofa bir mutfak bir bodrum, bir tatlık. 

balkon, bir kuyu, bir sarnıç, bir çatı altı ve çiıılı" 
teli daraçayı havi bir hanenin tamamı. . 

1 
p 

Zeliha Paki$ ~ 
700" 6726 Şehzadebatında, Kalenderbane mahallesinde. ,?. 

meraltı caddesinde eski 5 Mü. ve yeni 37 nuJll;;.! 
yüz on dört artın ana üzerinde birinci kat: lı ~ 
diğerleri ahıap olmak üzere maa çatı üç bu9'1k ~ 
ta dokuz oda, (odanın biri tat ve biri çatı od~'~/ 

bir antre, bir mutfak, kömürlük ve odunluk, ilP~ 
lon, ikinci kattan itibaren iki tarafa çıkma11 .,,..1 
Ye yüz otuz dokua ar.tın bahçeyi havi bi~~ 

' tamamı. . · . , Fatma· J 

ııe aenevi icarı 160 lira Müddeti 1 sene, M } ••d•• ı••"" •• d 
Mecidiye Balmumcu çiftiliği ' Zincirlikuyuda 12 dönüm tarla a mu Ur ugun en: 

ıeneri ican 120 lira Müddeti 3 sene. Satılık ev: N, 73 Zeytinlik sokağı Kmalıada zemin kat: bir 

1'WCariCfa clnS ye nevile mevki ve müttemilatı yazilı el" lıİ'. 
ııayri menkul~in icra kılman •!eni ~üz.a!.ed~i neticeai~de ~ 
lannda ıı&tenleo bedellerle mu9tenlen uzenne takarrur ~ 
ise de meddlr bedeller haddi layikmda görülmediğinden 11"' 
yinni ııün müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 14 .';ıJ. 
mwı 1932 tarihine müsadif Perıembe günü arttırma ~ 

ZA Yl _ Be•ikta• maliye ıube&in- haddi 18.yikmda ııörüldüğü takdirde kat'i kararlarının çek~ 
' ' takarrür eylemit olduğundan talip olanların yevmi nı~:ı: c" 

Balada müddeti ve evsafı yazılı emvalin icarı aleni olarak yir- oda, ufak tatlık, bala. Birinci kat: lki oda, ufak sofa; bir kilar' 
mi 'gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihaleai olan bir mikdar bahçe biraz hıı.raptır. Tahmin edilen kıymeti dörtse-
29 Haziran 932 çar§amba günü saat ondan on bire kadar yüzde nede verilmek üzere 591 lira 22 kuru§ olup birinci taksiti ihaleyi 
yedi buçuk teıtıinat akcelerile Bev<>iilu Defterdarlıi:ına müraca- müteakıp alınacaktır. Satış muamelesi 24-7-932 Pazar günü sa. 
atları. (2633) at on clür tte Adalaı: Malmüdürlüğünde yanılacaktır. (2803 

den almakta olduğum pederimden saat OD dörtten on bet buçuğa kadar Sandık idaresine 111\lrJ 
muha11as 3599 numerolu """'! CÜ> 1 

eylemeleri lüzumu il&n o unur. 
danum kaybettim. Y eniai çıkanlaca ·--!!111-!!!l!l!!!l!!!!l!!!!l!!!!-!!!l!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!~ 
ğından zuhurunda hükmü yoktur. ı Ji,4 

Olfet Zübeyde MiLLiYET MA1'8 


